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';:;fa.o: 1 sep: Senioren- en Juniorentraining. · 
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Declaración 

Con ésta les oresentamos à Vds una edi
ci6n especial- de la ilLensrevu~", E~ con 
I"!ucho gusto que solicitamos su ateri.ci6n 
para la Fiesta Espaûola que se será rea
lizada al dia 3 de septiembre. Esperamos 
que esta revista contribuya à poner sus. .. 
piensas en 1.ma esfera Esoancla. No obstar, 
te la fecha de que esta revista senale 
"geen woord Hollands" opiniamos de que 
Vds comprendan su .contenida. 
Con llamar la esfera Espanola no queremoE_ 
dar fruta i} la idea de que nuestros juga
dore·s ·tienen carta blanca para demostrar 
en nuestros terrenos acciones en la que 
se va "er SiJaans toe". Les desamos mucha 
alegriá en ieyendo la i;Lensrevue en Es
panol". 
! Ha sta la vista en la FIESTA ESP;,NOLJ\ ! ! ! . 

Redacción. 
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TEL°E' ·.:::· êR:i}:ÎTALINO 

Zoals U vennoedelijk inmiddels wel 
zult hebben begrepen, staat deze 
Lensrevue in het kadèr van de döor 
het bestuur ten b.éhoeve van de pu-
bliciteit voor het Fiesta Espanola 
beschikbaar· gestélde ruimte. 

Het zal dan ook ongetwijfeld meermalen voorkomen, dat U 
· vreemde Spaanse woorden onder ogen krijgt. Maar wat kan 

ons dat schelen. Dan kunt U - met ons - alvast een beet
je in de stemming komen. Het belooft een grandioos fes-' 
tijn te worden, maar daarover zal de comición festiva U 
elders in-:qeze r_evue beslist uitvoerig inlichten. . . ~ . . 

De resultaten van' de oefenwedstrijden - vooral và.n de ho
gere senioren -:- _z_iJn nog niet om over naar Spanje te.· 
schrijven. ,Us dat zo doorgaat, moeten· we· het ergste vre
zen als straks in dec:ember sinterklaas ons land bezoekt, 
Maar zover is het gelukkig· nog niet 
en misschien heeft het Fiesta · · 
Espanola wel een heilzame wer-
king. Ja, misschien houden, onze 
spelers er wel een Spa;;u:is,E); tic 
van over, zodat ze .ziç:h ~s Spaan
se furies·in .. d·é· strijd'.zullen wer
pen en zelfs de "stieren" tot wan
hoop brengen.,,,J,Maar denk· erom: 
géén bloed aari~ de paal!). 

De supporters'Rtnner'l er nu o~k 
niet meer onder uit •. ·ze zullen 
eraan moe.ten wennen èle/-strijd- · 
kreet "olé, olé, Lens, olé" in 
plaats van het· qfge zaagde "hup 
LenS" tè.;gebruiken. De buren mo
gen het.best )::loren, 

:-·,_,,:.[·_. ~ ~-· 
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FIESTA 

"Met genoegen heeft ondergetekende in c1e vorige Lens- ,_ 
revue kennisgenomen van het plan de kompetitie •66-•67 
zaterdagavond aanstaande alvast op.feestelijke wijze 
in te luiden, l\llijn vrouw en ik zijn deze vakantie wel 
niet in Spanje geweest, maar we vertrouwen erop, dat 
het Spaanse v;uur zaterdag zo hoog zal oplaaien, dat 
wij allen er een leutige avond aan zullen overhouden. 
We komen!!" 

Ziedaar, beste Lensers, één zinsnede uit een van de 
vele schriftelijke reakties, die wij in de afgelopen 
weken mochten ontvangen, (Naam en adres van boven- · 
staande briefschrijver zijn bij de K.K. tegen gerin
ge vergoeding te verkrijgen!), "We komen!" Natuurlijk 
komen we! Alle Lens ers, die op ,;aterdagavond 27 mei 
jongstleden op zo'n enthousiaste wijze afscheid van 
het voetbalseizoen namen, zullen het zeker op prijs 
stellen, aanstaande zaterdag op dezelfde wijze de 
nieuwe kompetitie te begin-
nen. Of het een leuke avond 
wordt? Mijn li0ve vrienden 
dat ligt toch geheel aan U! 
De K.K., die overigen~nog ._· 
steeds een vijfde manJ~e_:J;•je) · 
mist, kan slechts zorger)'•' 
voor de entourage: de mu-· 

-ziek, de (zwoele) verlichting, 
de warme worst, en de Spaanse 
wijn! Er waren een paar be
zorgde briefschrijvers, çJ:ie 
zich afvroegen of wij, iri.;,yer
band met die nadruk op Spáán
se avond, soms ook een hekel 
hadden ~ekregen aan John Len
non c.s: Niets·is minder waar: 
natuurlijk ·zullen ook de Beat
les op deze avond present zijr 
De muzikale leiding is natuur
lijk weer in handen van "ge-



neralissimo" · van der Bee)<, een man, van wie Wl.J ons af
v:ragen, waaróm · hij· dat- .vett_e .. ¼:ontrakt bij radio Veronica 
lie;eft latén:lopen~ ·•--
Op het ogenblik, dat we dit· artikel ·schrijven, vernemen 

.""léiij, "dat_ de redaktie ter ere van h~t "heerlijk avondje'1 

zelfs voèrrnemens is, de Lensrevué · in een speciale Spaan
se jurk te 6teken, We zijn benieuwd .. In ieder geval on
derstreept dit plannetje nog eens, in welk een staat van 

.. op.win.ding veel Lens ers nu al zijn geraakt. Kej jenagaan. 
Tusse.i1 Deri Haag. en 'Madrid be staat da.n o~k momenteel een 
bedrijv:i,g dipioniatiek verkeer: zo ma_akt Lens goed, wat 
Feyenoord heeft ver"prutst ! De aanvang van het Fiesta 
schatten we op.2Q,30 uur, over het sluitingsuur valt nog 
niets te zergèn. · · · · 

We 'riebbel'l vroeger ai, eens getracht, 'ook oudere Lensers 
te bewegen, een kontaktavond te bez0eken, Daar kwam nooit 
veel van, Vanwege de tevee? Er is zaterdag niets bijzon
ders op beide netten. Vanwé'ge de. herrie? Wat donders, · 
gij bent toch ook· jong geweest, en ge kunt·toch ook nog 
wel herrie maken. De K.K. rekent op allen! 

.Comici6n Festiva; 
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PROGRA.IV.A PARA SENIORES 
=-===-=====-=========-

4 de SEPTIEMBRE de 1966, 
---------~---- .. ------.-

.14, 30 u-."H.I~.s. f"'-· Lens-- 1 · Utrecht 

14,30 u,H.M.S.2 - Lens 2 . idem 

12,-- u,Lens Komb.2-:sp'oorwijk Komb. 

14.-- u,Lens Komb;r;. . · idem 

-·============== ·===~ ============-==· 
.. 1 



0 PST ELL INGEN:. 
LENS 1 : Cornelia van ;i:1 er Beek, Wilhelmo Verbarenéise, 

Ronaldo Roogbol, Will"lelmo Han sen, Enrico 
Dietz, Peçlro Schouten; ·Gerardo Verhaar, · 
Juan Englebert, Gui:[.lermo 1/enderbos; Francis
co Kesker, Rudolfo Wachman. 
Leider: Don José Willems, . 

LENS 2: R,de Waart, H,Smits)<am,. J ,v.Dijk, î,.Rooduyn, 
G .Ker:1perrilan, R,Blok ,M. v, Zilfhout, G .Looye
stein, J.Botter, H.Róoduyn, L,Riemen, 

- Leider: Dhr~L.te Mey, · 
Rèserves veor·1 ·en 2: J,Verhaar,·H,Mesker, 
W,Eykelhof, J,v,d.Knaap. . 
VERVCER :. Per bus, vertrek 1 2. -- uur vanaf 

; klubgebo~w. _· · ·. 
LENS KOt':B.1: G,J,Crama, F,Straáthof, R,de Groot,N,Koot, 

J,v.Dissel, f,,v,d.Beek, R.Eykelhof, C,Meere, 
A.J.v.d,Keyden,H.de Sterke, L.Janssen. 

LENS KOMB.2: N,v,Domburg,M,Heerschóp, C.Niei.wenhuizen, 
Chr.Jehee, ·F.v,Dijk,J.Brochard, J\.G,v. 
Leeuwen, J,Jehee, L,Brandenburg, J.de Beer, 
J.Groeneveldt. 

· Roserves voer Komb,1 en 2: R,Gelauff,A.No-· 
wee, H.v.Welzen, G.Jehee, !,.Klein Breteler. 

AFSCHRIJVINGEN: Indien strikt noodzakelijk, UI'.1'.ERLÏJK 
vrijdag tet 9 uur bij Dhr;G.Cocmans, 
·weimarstraat 218, tel. 39. 27. 20. 

PROGRJ\MA PROVISION,\L PI1&'1 SENIORES, DOMINGO, 
11 de SEPTIE!-'iBRE de 1966, 

14;30 u; Vredenburch 1 Lens 1 
12.-~ u, P.D.K.2 Lens 2 
12;-- u, Lens 3 - ADO 5 . , 
2;-- u; Lens 4 - Celeritas ~ 
2;--_ u; Lens 5 GONfl 3· · 

12,-~ u; Duindorp 4 Lens 6 
12;-~ u, Lens 7 O.D,B.6 
12:-- u; Scheveningen 9 Lens 8 
2.-- u. Verburch 7 - Lens 9 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o. 0 



ZONDAG 4 SEPTEMBEè't,. 1966,. 
==== ·==·=_-·= ·===·=c::=:=c:::==' 

2,..:- u; Lens 3 - i!J.H.B.R.K.(i~ 19), V,3,G,.2,1;6/4 
12, -- u," Lens 5 - V .G .S.. . (B 1 · ) V •. 3 ,p. 2; L, 6/4 
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LENS ·'7;: , .C. Vervaart, J; v. d . .,ZaJ.m;,·t~Verv!lar:t ,' H',Egbert s, 
,.:, ._.1.'{.Gleu:r~ns_,,J.Holt, ·F-;Herreinans/ F,V';Niel, _. 

:' G.v~d,Togt, ,B.,Epskamp,'. R,Blok. 'Rës,: R.Wilrriot;"-.: 
-__ o.:stevens, Leider: Dhr.Herr'emans; ' _ 

' ' 
LENS 5: · W,Kouwènhoven;, l{.Overbeek;' R.Fort_mfl_ri,, D.Holt, 

J.Colpa, P,de •Jongh, J.Fretz, k,Hop:,.E.Bakkers, 
W.-Keetman, R,v.d;Mull, ,Rés.: ,G"de Hoogd, (2:lé). · 
Lei'Cl er: Dhr ,G ,:v.d. Velde-~---,- - · ,_ , ' .. '·' ·•· 

: ... . .,:- ~,-._ ... ·--·· -1 ,' : . •._ • ' • •. . _. . : . . ' •. 

v o q 't, c, ö .. o o o·--o o · o o o o :o o o o. _o o o o o o o o o o_ 

ZATERDAG 3 · SEPTEJ\IBE rr 1 9 6 6 .: ---. - • -

' < __ Lens 1 -1' L~n~-- 2: zie '.S:,oorwi jk~toernooi. 
·:;:·-L.ens 5: zie zondag · · . · '·· · 

15;45 u, Lens 6-H.B.S. V.1,G.1',D.G/4 ,. , ... 
15 .45 -q.; ,Lens '7-;W:i,l.helr.ius , , V ,2,G, 1,L.:5/3 . 
15 ;45 ,u; Wilheln,11;1~--Lens 8 : Terr:Odstein'.de;, Voo-rburg 
15.45 u.. Wilhelmu::ci-:-'.Lens 9 Terr,Oosteïnde,Voorburg 
15;45 _u. •Lens 11-:-QU::i,ék Steps _ _v,3,G;2,L.6/4 _ -

. 14. 30 u.; Wilhélriiu:s:.:I,ens 1 2 · - Terr. Ooste.inde, Voorburg 
15.45.u. D.H.~.R.K.-Léns 13 Terrein Ockenburgh 
14;30·1,1; Lens 14"."H.B.S.' . _ V.1,G.1,L,6/4_ : 
14.;,30-u, Lens 15-Quick S~eps' v.2,G.f,L,:5/3 _ , _ 
14-. 30 u .• W:.i:lhelmu:s~Lens 16 , Terr. Oost einde, Voorburg. . . . 

' . : . 
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0 PST ELL IN G "EN: 

LENS 6: R. v .Derlo, ILSchouw;P. v .d ,,Aar ,L. Huis, P .de 
Vries, G.Bruinsma,.IJ,Hoogeveen, H.v.Hulst,G,· 
dé Hoo;:;d·, (.2:x;) ,H,Bijste-rveld,L.v.d•;Velc1e.,Rés,: 
H .Westhof ,D .de Vries ,Leider :•Dhr.G, Halle en. 

LENS 7: B.v. d ,Lans, A. Tinnenbroek,L. de ··Jongh,E; v. . 
Bronkhorst, B .Lustenhouwer, Fl. v .Baggum,I1,\r ;Was
sem, Th; Jan~sen, A .Hambróok ,,l .Bilderbéek 1C/Çrrim~ 
bergen,Res. :E ,de Groot ,B.v.. d .Sprong ,Leid-er:• · 
Dhr.!,. Blok. 

LENS 8: P.Miltenburg,,\.v.Essen,B.c1e Vries,G,Vrcdev~ld, 
P,r,•anclers,A.,Jebee,C.Schalbroek,P.Klein Brete~ .... _ 
ler ,G. Vervaart; H ,Ergers ,n. Peters .Res. :R. Jacob.;.. . 
so11, H.Rient jes ;Leider: Dhr. J ,de Hilster. Samen~. 
komst: 14;4.5 u.Henp:elolaan/Loevesteinlaan, · .. ; 

LENS 9: C.Groen,P,Brerrm1er,H,Dankers,E.v.d;Broek,R.Bo-',:··: ',. 
gisch,F.Klink, C .Blok, F.v.d.Borgh;,LFeitz, .. • :. 
H. v .Domburg, P .F .de Haan. Res~LJ .'Schutte, C. v ,Dee-:" _· 
len.Leider: Dhr.J.Smit.Samenkomst: 14,4.5 u1;1r ·: .. 
Hèngelolaan/Loevesteinlaan. . : ,. 

IENS 11: P,dé Ho.an,F,Raáff,G.Bloks,C.Schrover,R,Hoefna-. 
gel,H,de Jongh,G.v.d,Velcle,F,Cobben,T.Hesodi
hardjo,J.Disseldorp,A,Hoek.Leidér:Dhr,H.v.d. 

LENS 12: L.Egberts,Fr.Disseldorp,P.Hop,H1v,Ber-(Kleij,' 
lo, F .de Kleyn, Th, v .Rijn 1 W,_E_r:!gleoert ,B .Klein 
Breteler,Th.Booms,A.Jungschläger,H.Lieffering; 
Hes. :E. Verschoor. Leider :Dhr. J. v ,d ,Knaap ._Sa-' 
menkomst: . 1 3 .,3.0 _uur Hengelolaan hoek Loeve-
steinlaä.n. · · · · · · 

LENS 13: R.Bof!,C,B:tcim,H~v,Dm"',J.v.d.Ende,P;Heyneri,C.· 
StapE)l,P.Verhéesen,J.v,d;Heiclen,R,de Wolf;J. 
Hel venste~n ,. P. v. Doeveren.Res. :R.K .F .Straatman, · 
M, Janssen ,Leider ;Dhr. C. Stapel .• Samenkomst :1.5 .-- · 
uur Hengelolaan hoek Leyweg·. · 

LENS 14: F.Thounissen;L.v.d.Meer:,J.Keetman,G.Abspoel, · 
H; Jtm• aat, .i{ .Woüters ,H .Pechler ,B .Rave stein1 Th. · . 
v.d. Aard,:teg; 1;cazànder, P. v .q, Steen; l_l.e s. :C. Groen, . 
R. St:taatman.Leid ér: Dlir. G. Kèmpe rman. · · 

LENS 1.5: A.Castenmiller,P.v.Domburg;J;Meyefs,P,Demeyer, 
W.v.d.Ha,,,J.Asselman,R.Meershoek, q .,\sselman, 



LENS 16: 

W .Duyvestein, B ,.Hoefnagel, G. v .i~rdenne .Res. :R. v. 
Gorcum, G. v .Deeleri,L"eider ~Dhr .R., Wachman, 
B.de· Haas,M.Delsasso,P,Wilmer;E.v.d,Hoevèn Wij-:-.... 
sard, G .Enpleb8rt, J .W .Mulct-er, R,Feen st-ra, P. Stef
feri;R, v, Nunspeet·, H. Swaner:t,burg, L, Verspaandonk, 
Res,' :J ,'c1e Vries, c .. v. Hul,5t•.Leider :Dhr.L, Branden
burg.Samenkomst: 13, 30. u11r. _Hei}gelolaan hoek Loe-
vèsteinlaan. · -- '------- ... ' 

SPOO:lWIJK-TOERNOOI voor 1,-KL;SSERS .•. Er wordt gespeeld 

:i.r'i 2 poules van elk 5 elftalle\1: D$ wed·strijden duren 2x 
15 min;-.De vereniging, die uit'beide'afdelingen de meeste··· 
punten weet t8 behalen, is winnaar., Bi'j gelijk eindigen 
beslissen strafschoppgp.. · .... , · . · 
Het programma: · ·· 

. ''. P.oûle ~-A. . ... ·. . . Poule .B: 
,· li .---:u,Lens 1-Spoorwijk . 

... ''î 2 .1.0 :'u:, Sport verg; '35-Lens 1 
12,10 Lens-Sloterpark 
13,2QSpoorwijk-Lens 2 
t4. 30..- L.ens, 2-Spó:r'tv;erg. 1 35 
15.40 J:;1\,C.-Lens 2 · 

1 3; 55 · u,.Lcns-J .A.C •. 
15,40 u.Lens-Sloterpark . . . 

De bet·rokken spelers ontvangen een aarischrijving. 
Leiders: Dhr. P ,Huis en Dhr. P .Epskamp'.-, 
Samenkomst : 1 0. 30 uur ingang Lenst 8rrein. 

o o o o o o o o o o o o o o o o o · o .. Q _o o o o. o. o o o o" o _ 

PUPILLEN -PUPILLEN-PUPILLEN-PUPILLEN'-PU2ILLEN-PUPILL11i -

=============================-===========-====-=-=-=-=---
PB.CGR.,\MI'A VOOR Z:tTF>WAG 3 SEPTEi'.BER 1966. 

1-;45 u·, 
1 .45 u. 
1 .45 u; 

. · 1 ;-45 u. 
1.45 u. 
2,30 u • 

. , 

· Lens p 
V .C.S. 
Lens p 
v.c.s. 
Lens p 
Lens p 

1-Lélakkwartier.P 1 
-Lens P 2 

3-Laakkwartier 
-Lens P 4 

5-Laakkwartier 
6-Celeritas 

'V.1,G.1,L.6/4 
·, Dedemsvaartweg 
. .V.2,G,1,L,5/3 
. Dedemsvaartweg 
V,3,G,2,L,6/4 
V.3,G,2,L,6/4 

0 PST ELL IN GE N: 

LENS P 1: G. Trortnnelen, P .·v. Wijk,.i.Borst, F. Veeren,M. v/d 
Horst, G ,Col pa,!, .Bavet'! ,R.Micka, ,\.,de Winter., C. 
v/d Aardweg,J,v.Rijn.Res, :E.Speicher,H.Veer-



.• 

]qi.mp.Lei,1er·: · Dhr.G.v.d • .Steen. 

LENS P 2: G.Will.emse;C.L,_istimhouwer,E.Macco,F.Wouters, 
• M_.-v..Baggum,J .v.Rössum;R.:c'.e Wolf ,.R,.G_oèdhuys, 

· E.Hcefnagel,P.le Brun.,J:.slabbers.Res.: P. 
· Ver.schao_r, A. By1rcksën. Leid er: Dhr . ."Tl: •. Suyker
buyk. Sat:enkomst : 1 • 30 uu,r ingang Lens-terrein. 

LENS P 3: F.v;0s,J.Boin,P.Berkelaar,H.-Stravér,J.Keet
man, rr;de Vries, B .Ruit ernan, W ;,~e · Hilster ,!, . v. 
Noort.,fl.v.l''Iaris,R.de Vroege.Res. :H.Jochems. 
Leider: Br.Théoticiis.·· · ··-· · ···· ·· · · - · -· · 

-~ ;LENS P ,:; R.v/d·Steen,J.Kouvrenhoven,R.v/d Linde,G. 
Bloks" G .Lelie veld, A. v .• Bon:1el, A. v/d Aa:r, J •. · 
v/d Burrt,J.v:Osch,C.Bákker,W.v/d Lans.Hes.: 

. j 

J .Wüntefeld .Lc-i c\er :Dhr. H. v /d Kle.y ;Samenkomst:· 
1 ;30 uur ingang Lens-terrein. . · .. ,. 

LENS P 5: J,de Hilster,f~!.H:ï:lderink,C.Ernst,J.Janmaat, . 
· ,J·,Post;H.Coomans"R.v/d Lely,C.Charon de St-Ger-•• 

main, F .Snoeyers, F. .~1e :·Vries .Res. :F. Palstrà ,R.IJ..:. 
pElrlnru:i;E.IJperlaan .Leider: Dhr. G. v .q. Velde. · ··' . 

LENS P 6: R.Bom,E.Booms,P.~ooms,F.Jonker.,,l.Kleywegt.i.P~ · 
JCoper,A.Janssen,W.v/d Linden, J.Schilder;l5; ' 

·Reesink, G. Schneider .Res. :1\:Reesink, S ,Koper.Lei
der: Dhr.Th;Suykerb~yk~ -- .. ., 

:_ W0ENSDI,GrGDDAG-TR,".INING PUPILLEN: 

Woensdag. ·7 . september a.. s. start .. de . woensçlag~iddag::
training weer. i\lle pupillen kunnen hieraan deelnemen, 
voor de spelers van ,p 1 en P 2 is deze training ech
ter verpl:i,.cht. De tï:-äïiiiiig ·vangt aan ··om kwart· over 
twee, zodat jullie· om twee uur aanwezig moéten zijn,, 
Bi.i eventue(;ll..slècht weer kan worden geïnformeerd 
naar het q.borgaan van de training ónder nummer:_ 
672270 tussen één uur en half twee, De zaaltraining. 
bij afkeuring begint late~. 
o ··o · o ·ó· o èi e · b 0 tJ o o o o .o o o o o .o q- o o o o o, o o _o - . -'• 

ATTENTIE I JUNI0::l.EN EN. PUPILLEN ! 

f,FSCH'lI'JVINGEN : - :vé6r' vri jdagav_ond 7. 3 0 uur aan dhr. 
G.v.d,Velde, Hertenrade 161, Tel.36,14.33 
(telefonisch alleen vrijdagavond tussen 
6.30 en 7.30 uur). 

Mi',TE.RL\ALUITGIFT.E :_ ·G" v .• d_ .'St'een .• 
',. •·-: 



NUEV0S MIEMBR0S : ' · 

Publicación 
oficial 

Nr,43.5 ,'..F.M~Vervaart ., 
. 436 i\/i,J .van Baggum 
437 fl.M.Burcksen 
438 W .N ,l.f,Geurens 
439 J .E.M.Redeman . 
440 P.Th.S.Perreyn 
441 ,LP. F.,\. v .Bom::el 
442 W.A.Veerkamp 

23-7-.50 Wolweversgaarde 73 
2-.5-.5.5 Oosterhesseleristraat 

· 26-6-.56 Melis Stokelaan 1926 

443 E.P.Speicher 
444 E,de Wit 
44.5 J .H.Wüstefeld 
446 F,J.H.Willeyns 
44 7 W .r~. Vogel 
448 W.A.v/d Linden 

EN B:1L0TAJE: 

20-10-49 Soestdijksekade 439 
1.5-.5-.57 Beresteinlaan 499 
29-8-57 Kortestede 54 
12-7-55 Stephensonstraat 96 

6-7-.55 Noorderzijde 47 
27-8-.55 Het Zicht 30 

8-2-57 Ruimzicht 39 
8-7-56 Anna Bijnslaan '14 
4-4-56 Sterrenoord 39 

15-11-49 Wezelrade 141 c. 
10-7-55 Kepplerstraat 243 

14/2 N.W.van Domburg 27-1-48 Melis Stokeiaan 2161 
15/2 A.G.van Leeuwen 15-12-38 Vlierboomstraat 498. 
16/1 L .,\.Brandenburg 29-11-46 Watervlierstraat 39 

Resultatos. 

TEDO - LENS Komb.A 0-2 
LENS Komb .B - G0Nil. 7-0 
LENS Komb.C - LENS Komb.D 3-7 

384 

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 do 
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Als re~h!;_geaard toerist 
móest i.k"natuurlijk zo'n 
stierengevecht zien. Ik 
had toch· zeker niet voor 

i niks ;f 24.5 ,.50 voor mijn 13-
l daagse reis door Spanje be

taald! Jv1aar oh, wat was het 
heet in Sevilla. Gelukkig 
zat ik in de schaduw-zijde 
van de pläätselijke arena. 
Het festijn begon met de op
mars van de drie "matadores", 
die elk tweé stieren zouden 
dood .pes.t.s;I\, .. ;?iij_werden voor-

•. afgegaan door enKele ruiters 
in klederdracht uit de tijd 
van Filips IV en gevolgd door 
hun helpers en lansiers. Er ' 
zijn van die gevoelige natu-

_ .. ren, die dit het mooiste ge- . 
deelte van de corrida vinden; vanwege de waardigheid en · 
de kleurenpracht. M2ar de échte liefhebbers veren pas op, 
als bij het horen van •t eerst? .trompetgeschal een stier 
de arena wordt infejaagd, Geweldig.Ik, die koele Hollan" 
der, was mezelf niet meer en begon gelijk enthousiast 
"olé).olé" te roepen, Niemand scheen het te horen; het 
ging verloren inc het· kabaal van de massa. Het was trou
wens helemaal fout: op zo'n moment roep je niet "olé, 
olé". Wist ik veel • 

. Eén van de matad·ores ving het gehcrornd-e ¾€-e.st op en 
voerde _enkele sierlijke schijnbewegingen uit: de zoge
naamde 11veronicas". Maar dit was slechts _de proloog 
van het blóedif-e gevecht, dat zièh'in drie stadia zou 
afspelen: jennen met de lans, treiteren met werppijlen 
("banderillos") en tenslotte de doodssteek. 

. ····-··•·-·-•·· . ' 
De lansiers staken het arme·. beest, ondanks de protesten 
van het geëerde publiek, dat al--gauw vond, dat de stier 
het te zwaar te verduren kreeg.· (kennelijk dierenvrien
den). Het werk van de lansiers is echter onveroijdelijk, 
want zij moeten de krachten van het dier aantasten om het 
"gevechtsklaar" te maken. 
Na de lans de werppijlen. Het waren er zo'n stuk of negen, 



die in de vlezige schoft van de stier werden gestoken. 
Nu pas breekt het eigenlijke gevecht tussen mens en dier 
los. De matador droeg deze eindstrijd eerst nog even aan 
een of ander mooi vrouwspersoon op om dan het inmiddèls 
al aardig toegetakelde stierbeest uit te dagen. Met de · 

/ muleta (rode doek) in de linkerhand stond de torero stil 
, als een standbeeld in de onmenselijke arena. Daarna maak-

te hij verscheidene folkloristische bewegingen, die bij 
sukses (als de stier voor joker wordt gezet) "olé's" bij 
het publiek ontlokten. Op een gegeven ogenblik stond de 
stier even stil. Het fatale moment, waarvoor de grootste 
moed is vereist en dat de meeste emoties verwekt, was aan
gebroken. De matador schoot naar voren en prikte de degen 

. ,kennelijk op d·e juiste plaats: kadaver, plasje bloed. De 
toeschouwers werden dol enthousiast. Er brak een hels 
kabaal los en ze begonnen met zakdoeken te zwaaien. Dit 
was het teken, waa:r;mee het_ publiek te kennen gaf zeer 
tevreden over de prestaties van de matador te zijn. De 
voorzitter van de jury gaf het dan ook als ere-prijs de 
oren van het dode rund. Overgelukkig wandelde de over
winnaar daarmee door de arena en liet gelukzalig het ge
juich en de·ovaties van de ~oeschouwers evenals de hoeden, 
bloemen, schoenen en sigaren over zich heenkomen. De dode 
stier ·werd onder applaus afgevoerd: het was een moedig 
beest. 

Don Derop. 

·~· .. 



FIESTA 

- Er :i,s zaterdap;avond ;;,:één rijkspolitie op het veld; 
er zullen dan ook géén happenings worden gehouden. 

- het ,_p:tan om zaterdag een nieuwe Miss .Lens te kie
ze:r;i.,gaàt niet door: er hebben zich_teveel juryleden 
gem_eld. 

- De K.K. r,eniet géén provisie op Spaanse wijn: het is 
daarom een iegelijk toegestaan ","cewoon pils" te drin-
ken. · 

het zal zaterdaravond verboden zijn, langer dan tien 
minuten achtereen "OLE" te roepen! 

waarschijnlijk zal onze barkeeper, sefior Lou, zaterdag 
weer voor de nodige hartige hapjes zorgen. Laat hem 
er niet mee zitten! Zijn kinderen kunnen geen "kreket
te" meer zien! 

- dezelfde signor·Lou verzoekt ons nog U te verzoeken tij
dens het da9sen niet de vloer te benatten, te bespu
wen of anderszins kwalijke taal uit te slaan. · 

... ~I·· 

Comición Festiva. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

. i ' : . 
~ :· ' : .•.. -· . 

Deze week ziJn er ook nog een páar verenigingen, die 
gewoon feest vieren. V.V.P. bestaat namelijk 50 jaar, 
terwijl de Valkeniers de 40 jaar heeft volgemaakt.De 
besturen van beide verenigingen recipiëren zaterdag 



3 september aanstaande van 1.5.00 - 17.00 uur.· V.V.P. doet 
dat in haa-r· eigen klubgebouw in het Zuiderpark en de Valke
niers in het parochiehuis aan ·ae Noordpolderkade 16.5. 
Wij wensen beide verenigingen veel plezier bij dit jubi
leum en een voorspoedige toekomst. 

De kombinatiè C.Nieuwenhuizen- M.Suykerbuyk hebben er
voor gezorgd, _dat er ·op het Fiesta Espafi.ola een speciale 
en vooral ook exclusieve verlichting hangt; Komt het 
zien. Olé. · 

Hoe vindt U overigens onze nieuwe omslag? hardig niewaar? 
De grafische problemen bij het maken van het ontwerp van 
deze omslag werden kundig en knap opgelost door Jan de 
Hilster. Drukkerij Rooduyn deed de rest (en- dat is natuUl"- · 
lijk ook verdiènstelijk). Wellicht draagt Eusebio, want 
hij is onze m.an-op-de-omslag, ertoe bij, dat het spelpeil· 
wat wordt·verbeterd - als zijri voortreffelijke voorbeeld 
van souplesse tenminste .. , w9rc;l:\; g~y9J.gd - , 

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 
•. ' • • /1 ••• 

' . "· ... 

· LEES DIT OOK 
=====-====== 

·, ..... -. , ' 

1kele weken geleden zijn- we· ge-start met het adresplaatjes
rsteem voor de Lensr.e:vue·.· We· -ge:l.·oven, dat de verzending. 
i.n de revue in de toekomst hierd·O'Or- aanmerkelijk wordt 
,rgemakkelij½:t. . ·, · 
moet n.l. niet te •1icht· denken- ·over het ·schrijven van 

Lrca 700 omslagen. Thans· ·kan di·tzelfde werk in ongeveer 
ree uur worden volbracht, en ind·ien ·enige· ervaring is op
idaan, zal ook de duidelijkheid niet• meer te 11_ensen over-
~@. . . ·-
:-aag een woord van dank ·aan· allen, die in de afgelopen 
i.ren er voor hebben gezorgd, dat de Lensrevue tijdig ter 
)St kon worden bezorgd. 
, zijn er ons van bewust, dat mogelijk in cle adresplaatjes 
)g enkele fouten séhuilen. Wilt U daarom bij de e.v. revue, 
,lke U ontvangt naam en adres even kontroleren, en eventu-



ele fouten melden aan H.Houkes, 2e Schuytstraat 60, 
Het adresplaatje kan dan worden gewijzigd, U dient• 
hierbij wel te bedenken, dàt aan één adres ook maar 
één revue wordt toegezonden. Indien in één gezin 
meerdere·personen lid of donateur van Lens zijn, 
wordt slechts een exemplaar toegezonden, · 
Mozen we; op Uw medewerking rekenen? Bij . voorbaat 
vriendelijk dank. 

H.Houkes. 
·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 
BEGRIJPT U ER OOK GEEN B,\RST VAN? 

Als U - net als de redaktie - van sommigEè passages in 
deze Lensrevue _geen barst begr~jpt, dan ~aden we U aan 
onderstaande woordenlijst.aandachtig te ~estuderen. 
Sterkte. revista .-.:;;.:~ ••. ;. revue 

almanaque •• ;;;;;;.;; agenda 
declaraci6n·;;;;,, •• ; verklaring 
cristalino .; ••• ~ .•. : lens 
mucho gustó·;;.;,;,;; veel leut 
esperamos ••••••..... wij hbpen 
contribuya ••• ; •.••• :·bijdraagt 
no obstante •••••••.• ondanks 
recha ... _ .. ~ .......... feit 
piensas ... :~.: ...... gedaêhten 
comprendárt ••••••••.• begrijpt 
sefiale •.. : .• ~ . : ... ; . vermeld 
contenida ,;: .••••• ~~ inhoud 
con llamar · ; ••••••••• met het oproepèn 
queremos ,;;;;; •••••• wij willen' · 
dar fruta ,;; ••••.••• aanleiding geven 
jugadorès ••••• ; • • • • • spelers· 
tienen;, ....•.••.••• hebben 

-desamos.:.:;; ...• ~ •. ~ wij Wensen 
alegriá ...... · ...... ~. plëzier 
en leyendo •••• ; •••• ; met het lezen 
hasta la vista , , •••• tot z;iens 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o b o o·o 
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D E L E N S R E V U E 

kl~bblad van de rkvv lenig.en snel 
opger-icht 18 december 1920· · . >· 

SEKRETARIAAT 

f. b .mr:isker 
plaptenoord 126 
telefoon:676153 

RED,,KTIE 

i.halleen 
ainanclelstraát- 103 

· tëlefoon:361°160 
=============:::======- ·-· .... ··--- .... -·- ---•·-~---·--· . ===============::::::===== 
40ste jaargang no: 2 7 ~eptember-.,1966 
·====== - =· ========:=====. :::::::::::::::::: ·======. ::;::::;:::::::::::::- ===·'" ··- ====· =. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

do: 8 sep: 
·za: 1 O sep: 

zo.:· 11 sep : 
ma : ' 1 2 s ep : 

·· di: 1 3 sep: 
'·,-to: · 14 sep: 

LENS 1 ZAIL\GENDA 
sen- en ··jun..:trainin..-
keepers-· en veteran;n-training; · Jun: 5 ··t/ta 8 
en 11 t /m 16; Pup: 1 t /m 5. -
sen : 1 t /m 9 ; Jun : 1 t /m 3. · . · 
klubavond; jun-training ( c~kla ssers) 
sen- en jun-training (b-klassersi ·· 
pup-training; b- en c-klas_sers t1·aining. 

DEZE WEEK in de lensrevue: .· 
,, ·., - •, . 

Tele-LertS: over t-rainen en zo. 
- van de kontakt R:onimis sie •.. · 
- Een handvol tienen met __ gr.;iffels, 
- vari de trainer. · · 
~ ;,fdeling Den !-laag; ver-sterkte promotie .. 

Hupsakee daar gaat 'ie weer. 
=----------------------- ---- -=-----------------------------
TELE-LENS.· 

Wie blauw-wit bloed door d 1aderen stroomt! 
Afgelopen zaterdag was het mogelijk een unieke situatie 
te aanschouwen. · 
Stelt D "zich voór: net· g·ehele dagelijks be stuur ( in ge
zelschap ·van een flink aontal and.eren) in sporttenue hij
gend achter de. bal aan. Ja, ook bij bestuursleden heeft 
de training, die door de heer Willems op zo.terdaÉ;ochtend 

·om 10.400 uur wordt gegeven, weerklank gevonden. 
:De veteranen-training begint .grote belangstelling_ te 
krijgen na een aarzelend begin. Het woord "veteranen" 
.blijkt echter ook een aantal leden van beneden deze ere.-

. kategorie aan te spreken, zodat het nu een tra~ning half-
·om ·is geworden. . . 
Voor de thans nog aarzelende leden, die hieraan _deel wil

·,l·en nemen,- vermelden wij nog even het programma: 
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9 ;45 u -
10.00 u -
1 O; 15 u -
10;30 u -
11, 00 u 

10.00 uur: 
1 O; 15 uur: 
10.30 uur: 
11 • 00 uur: . . . . . . . . . . . 

praten en omkleden. 
praten en rondjes lopen·; 
oefeningen en hijr:en; 
partijtje en kreunen. 
praten en koffie. 

=========-=======-====-==--======---=====---==--====-= 
. 0 F F I C I E E L: 

In ballota.Q'.e: 
1 6/2 L ,;· •. B;•anclenburg 
17/1 1,.T-1.I'.fieuwenhuize 
18/1 C ,iscorü 
19/1 H.Joclloms 
20/1 · G.Nici.11:buurt 
21/1 B.G.W.van Veen· 
22/1 Th.Heet1skerk · 
23/1 C.J ,'.'e B-(·abander 
2",/1 C ,.}{,.Knippenberg 

Ni0twe leden: 
449 N.H. van Drn~lburg 
450 [\ .G. van Leeuwen 

29-11-~-6 Watervlierstraat 39 
30- 9.:.1>,7 Moerweg 298 
14- 6~47· Rijna:tiwenstraat 59 
27- 2-55 Bérenrade 26 : 
15- .5-54 Wolweeversgaarde 395 
22- 6-57 Winkel stede 198 
19- 2-55 Lijsterbesstraat 133 
27- 6-46 Lat1ricrstraat 114 
24-10-48 Bctjû Wolffstriclat 54 

"27- 1-48 Niclis Stokelaan 2162 
15-12-38 Vlierboomstraat 498 

o-o-o-o-o-o-0-0-0-
K O'N TRI B UT IE S 

0:J cl e algemene veq;:adering; werd de jaarkbntributie voor· 
het verenigingsjaar 1966/1967 als,volgt samengesteld: 

SENIOHEN f 36 ;-- per jaar · ·. · 
JUNIOJEN f 24;-- per jaar 
PUPILLEN ;f 21 1 -- · per jaar 

Nu wij niet mceer de be schikking hebben over incasseer-. 
ders 1 maken wij de leden het volgende bekend. 
De kontributiebetaling dient bi,i vooruitbetaling te ge
schieden, 
Betaling kan uitsluitend geschieden op postgirorekening 
No.336711 ten n'ame van Penningmeester LENIG EN SNEL te 
Den Haag. " · 
Leclen 1 die piet zelf over een: postgirorekening beschikken, 

kunnen op elk postkantoor hun verschuldigde kontributie 
storten door middel van een-stortingskaart. Momenteel 
zijn er nov een aantal leden I die achterstand in betaling 

hèbben. De betrokken leden ontvangen een dezer dagen een 
stortinr:skaart I waarop vennelcl staat het bedrag hunner 
achterstand. 
Zi,i worden: hiermede in de felegenhoid gesteld hun ach-
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terstallige kontributie te vo~doen. Dit kan .tot _uiterlijk 
1 oktober a.s. DéèaTI)a zullen zij d,oor .het bestuur worden 
uitgesloten tot; h~t spelén van wèdstrijden,.waarvarr publi-
katie zal ·geschieden in het klubblad. . _ ,. . · ; · 

, · A.J ,Hoefnagel. 
Penn~ngmeester. 

-o-o-o.::cr--o·.;;.;-o~o,":o':'·-· 
UITSLAGEN: ' 
Senioren: 
H .M". S. 1 - Lens 1 · . 5-1 
1-J .r-ts.? - .tenS 2 · ·. : 8-2 
L(3l1S _Kcnb •. 1-Spoçirwi jk 3-3 
.Lens Konb. 2-Spoorwi jk 6-1 . ·. . . . . 

Junioren: --------
Lens 1 :Spoorwijk toernooi-'-

1 e prijs·; 

Lens 2:Spoorwijk toernooi -
1 e prijs·._·· 

===·======================.================·==========-=== 
Vl,N DE JC0NT,"\KTKOMWISSIE • 

. ··- - .......... . 
Tot opzt3' yoldoening was de za.al z.àterdagavol'ld tijdens het 
"Spaanse feest_"· redelijk bezet: de veertig extra stóelë!'i" 
waren niet voor niets_ gehuurd. Wel was het niet zo, druk 
als tijdens de vorige kontaktavond ;• maar naar onze smaak 
kvmm q,g.t de gezelligheid juist teh goede. We hopen in ie
der_ g!')val, .dat. ieder'~en zich heeft geamuseerd en dat" de _ 
meer genoemde "banden" inderdaad weer zijn "aangehaald". 

Nu î.s het natuurlijk_ duidelijk, d~t het orgà.nise:ren van· 
een enkele feestavond piet voldoende is, om· het klubleven 
ïn de korilende maanden intensiever te maken. En iedere 
week feesten gaat nu eenmaal niet: het zou de konditie 
nie,t bèpaald· bevorderen, De K.K. he"eft daarom naar andere 
wegen gezocht .. . ' · 
Allereerst zal er op donderdagavond 15 september een spe
ciale •bijeenkomst zijn van alle nieuwe seniorleden, de ex-

. junioren en degenen, die. van elders ."komen, met het bestuur. 
·Tijdens dit min of meer ,r:ezellige samenzijn zullen de 
kersverse senioren _over het een en ander. worden ingelicht, 
vragen ·kunnen stellen, kor:tom, r.~et het nieuwe miiieu kennis 
kunnen maken. . . 
Bi,i c,eze- gelegenheid zal tevens de door de heer J.Bro~ 
chard tijdens de trip van het junioren fl-elftal rn"ar Hen
gelo ge'maakte films worden vertoond. Degenen, die deze. -
trip hebben meegeraakt, zijn eveneens van harte welkom.-·. 
Bovendien ·zal de offici·ële Lensfilm, welke een aantal· ja
ren geleden werd samengesteld, worden_ geprojekteerd. 
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Hopelijk zal dit initiatief, .dat inmiddels door het-be

stuur is ov1;,rgenomen, ertoe bijdragen., · dat çle nieuwe 

spelers zich vlug j_n onze klub thuisvoelen. De betref

fende leden krijgen een schriftelijke uitnodiging. 

Vervolgens lopen wij met een plan rond, waar we zelf 

veel van verwacht,en ! ___ De klubavond ! _Een evenement, dat 

tot nu toe weinif·en kon bekoren! :,1tijd is er in de Lens

revue steen en be en geklaagd over de geringe -eielang- .. 

stelling van de leden voor cle klubavond. Volr:ens ons. __ .:::: 

is dat gebrek aan animo zeer goed te begrijpen. Aller- _ 

eer.st, wie heeft er nu zin or.1 uitgerekend op maandaga

vond, dus direkt nà het week-end, wéér ·op pad t<e gaan. 

En ten tweede was de atmosfeer niet gezellig, omdat men 

zich aan ie-der tafelt je vanwege het "verga.deren" min 

of meer een "displaced person" voelde. 

Ons voorstel i·s nu - . en het bestuur is er al mee akkoord 

gegaan - de klubavond van de maanda1<:~--Be.ar ó,e- vrijdag-, 

avond ·te verhuizen .. Uit·:eigen ervaring weten we, dat 

de vq. jdagavond voor velen· steeds meer een uitgaans

avond is t•:ewerden. Wie de vGlp:ende dag niet hoeft 

te werken, komt er eerder tde op zo'n avond ook eens 

naar.de Hengelolaan te tijgen. We zijn:er bijna vaJil-·o-. 

vertuigd, dat vele leden dit plan (als het door_m~r\ht _ 

gaan, want er zijn nog een paar organisatorische moei~ 

lijkheden ! } van harte zullen toejuichen. Zo hoorden we 

een kor:i.rnissielid deze week zeggen, dat hij het heer:J,ijk 

zou vinden, ook eens een avond naar de klubtent te kun

nen zonder met een r.;ewichtig gezicht aan een tafeltje 

te moeten gaan zitten. . . · · 

Dnt is dus ons streven: een klubavoncl, die tamelijk druk 

door de leden wordt bezocht, een klubavond, waarnaar je ook 

eens je vrouw of je verloofde ktµ1t meenemen. Natuurlijk 

zal de !(.IC propèren, de avonden zelf zo_ aantrekkelijk 

mogelijk te naken: een beetje intiemere verlichtingJ leuke 

"bo.ckground music", enz. Verder.kunnen we van alles orga

niseren: klaverjasdrives, kienavonden, een tafeltennis

toernooi, eens een dansavondje, lezingen; enz.·enz. 

We zijn benieuwd, wat U ervan den~. Voor mondelinge of 

schriftelijke opmerkingen houden wij ons gaarne aanbevolen! 

P.S~ K.K. 

:- 3aterdagavond laat meldde zich het vijfde lid van de 

kontaktkonr:iissie, de heer A.v.d.B,,ek. Welkom, Arnold! 

·waar een Piesta Espafiola al niet goed voor is ! · 

===~===-=====~====-=========-=========================~==== 
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EEN H,\NDVCL. TIENEN MET GRIFFELS ! . 

Zo nu·en d~n·worden er in de LenSrevue door de redaktie. 
tienen met griffels. uitgedeèld ,aan leden_, die _zich op d"e 
een- of andere manier hijzonder verdienstelijk hebben ge,
maakt voor de k_lub. De redaktie zal het ondergetekende 
ten goede houden, ·dat deze week eens iemand anders er een 
handvol uitdeelt: hij weet zeker, dat hij nar:1ens alle o-
ve]:'.ige LenSrevuelezers spreekt. _ 
Iedereen heeft natuurlijk al geraden, dat de· bewondering 
de vorige editie van de LenSr·evue betreft, ter gelegenheid 
varr het Fiesta Espafi.ola in een exJ,;lusief Spaans gewaad 
ge stoken. We ?:eloven wel te mogen zeggen, dat alle Len- . 
sers hun klubblad de vorige week -m~t meer genoegen dan 
ooit hebben gelezen. Het was in één woord . "af" en we vra
gen ons af, hoeveel uren "overwerk" daar wel in moeten 
zijn gaan zitten. _ 
De vetste. tien en de dikste griffel gaan natuurlijk naar 
redakteur Guido Halleen. Hij ·had de supervisie en. heeft 
met apegeduld het "leuke idee"'zitten uitwerken, Naar 
daarnaast gaan woorden van dank naar "Beetje" Bot.ter voor 
de bijzonder g,eslaatde tekeningen, naar mevrouw Sonja Ja
ger, die stee,'.s maar geduldig naar de wensen van Guido 
moest luisteren, naar de firma Rooduin voor de snelle af
werking van de 01;islagen, naar broeder Theoticus (afdraaien 
stencils), naar Ineke· en Erna i'liesker, die in het gastvrij
e huize van Reenen voor de rest zorgden, en misschien nog 
naar. ~ncJeren, wi~r_ 11aam we niet kennen. Zij zorgden samen 
voor een topm.ll-:Jmer in de·· k;esèhièdëhîs van de LenSrevue. 
Dank, dank, qar1Js:! ~ _ 

... G.· Jehee. 
==========-=----------------=--=---------=-=---=------==-
Vi,N DE TR:cINEJ .• 

De komr,etitie gaat weer beginnen, Hebben 
we sterke tegenstander,? 1/Je weten het niet! rriaar imt we 
wel weten is-, dat er hard zal moeten wo:rden gewerkt; wil-· 
len we tenminste 'n duchtig woordje meespreken, En dat· 

·de wil om goed voetbal ~e spelen aanwezig moet zijn. 1!:èn 
team zonder discipline, zonder juiste ment ale instel],ihg 
en z_onder goede team-ge0st zal nooit iets bereiken. · 

. . . 
Ik hoop echter, dat alle spelers zich volledig inz.etten, 
z.m•iel tijdens de wedstriYen als op de training. Bij het 

· sam:enstellen van een elft,:1. spelen vele faktoren een rol ... 
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De spelers z1Jn te vergelijken ... me.t. radertje.s .van e.en mQ.-:: ...... . 

chine, die elkaar moeten aanvullen en een sluitend ge
heel vormen; Een·versleten, of onwillig: radertje r.1oet 
worden vervángèn; Zo ook een speler, die zich niet vol

ledig inzet. . .. . .. 
Trainer en spelers staan dikwijls aan kritiek bloot,Kri-: 
tiek? Oké, maar dan wel opbouwend en deskunclir;. Niet in 
een opwelling, als bijvoorbeeld een wedstrijd verloren .,. 
gaat. Een sportman moet tegen z •n verlies kunnen. Het is 
helemaal geen schande or.1 tegen een sterkere tegenstander 
een nederlaag te lijden. Een nederlaag·moet een aanspo
ring zijn de prestaties op te voeren door konditie en 
techniek te verbeteren. Dus door training. · 

.. . ·,. 

I,fbrekende kritiek is funest voor de. onderlinge verstand
houcling. Zelfkritiek is beter op zijn plaats, De spe-· 
lers l:'!ceten luisteren naar d,e te -geven aanwijzingen, 
proberen elkaa,r te begrijpen, zoc1at er in een. vriend
schappe],ijke sfeer kan worden gespeeld. 

Ik rioàp, dat velen de spelers zullen komen aanmoedigen; 
wtmt dat zal de prestaties gunstig beïnvloeden. 

Ik wens al.le spelers een prettig en sportief seizoen 
toe. En veel. sukses. 

J .C .IL Willens. 

--------------- .--- .. ---- .----------r,--------------------
SEKilET~\ '~I.1\/tT 
g.coor.2ans 
weimarstraat 
tel: 392720 

218 SENIOl;.EN-SENIUl.EN-SENIOREN-SENIO::EN 

PROG;t!,MKJ, Züt'D;',G 11 SEPTE!IBER 1966 

14; 30 u;Vredenburch 1-LenS· 1 Vredenburchweg t/o Te t!erve 
12:-- u;P.D.K.2 -LcmS 2 S;Jortpark·I3chemen,Duinlaan 
12:-- U;LenS 3- ;~.D.0.5 ' ·. · Veld 1,Geb.1 ,Lok. 6/4 
14:-- u;LenS4- Celeritas 6. Veld 1;Geb.1,Lok.5/3 
14:-:... u;LenS 5- Gona 3 . . Veld 2 Geb.1,Lok.6/4. 
12 :-- u;Duindorp 4-LonS 6 Albardastr. ( einc1 .~ppelstroat ) 
12:-- u.LcnS 7 - O.D.B.6 Veld 2,Geb.2,Lok.5/3 
12:-- u.Schevenin,"'.on 9-LenS 8 "Duinhorst",Btmrtweg;1/Jlnaar 
1",.-- u.Vcrburch 7-LcnS 9 Wateringsey,eg t/o No.65, · 

Poeldi ·k. 
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0 PST ELL INGEN: 

LENS 1: C.v,d.Beek,W,Verbarendse,H.Sr.1itskam,J,Mesker, . 
W ,Han sen, H .Dietz, W. V cnderbos, J ,Enclebert, J ,Bot 7 ·.: 

ter,R.Wachman,G.Verhaar, Reserves; P.Schouten(~x), · 
R,de Waart. · 
Verzamel en: Klubgebouw 1 uur. . 

Li1NS 2: R.dé Wo.art, R-,Roodbol,G,Kempermm,M.v.Zilfhout·, 
J. v .Dijk, R.Blok, G,Looyestein, ;\.Rooduyn, H.Rooduyn, 
H.Hnket, L,Ricne..11.Reserves: Th.Suykerbuyk (2x), 
P. Burghouwt . ( 2x) , W. .Burghouwt ( 2x) , . . . . ... . . . 
Leid er : Dhr. • L. t€- Mey. . . 

LENS 3:· G.Halleen,F.Straathof', H.Ketnper,P.Schouten (2x), 
B,Steyn, J,Verhaar,J.v,Kleef,F.Wubben, ];J,Groenen
dijk, N ,Koot, F .Burghouwt. Res. :W .Eyk_elhof. 
Leid er : Dhr. Riemen Sr. : 

LENS 4-: Th.Snykerbuyk .(2x),J, Meyer, M.Davis, P.Rebel, 
- ,'c. v .Egnond, C .• P.ee:ters, H.Brandenburg, P .Burghouwt 

(2x),J,,'.e Hilster, R,Branc:enburg, W.Bure;houwt(2x). 
Res,: J.Witting. _ 

LENS 5: G.J. Crama, H.cle Groot,R.Schlüter, J.Riemen-, H, 
··Ubben,A.v.d,Beek, H.Jacobs, H'.cle Sterke,J.de Boer, 
L;Janssen, N.Drabbe. Res.: N,v.Domburg. 

LENS 6: ,L Vcr-1?8:rend se ,H. Hee::sc~op, c. Veldinkj J •?roe~eveld, 
F.v.D2,1k, J,Brochard, .c,Eykelhof (2x , ,.,Nawee 
(2x), F.Veelbehr, G.Jehee,J.Veldink.· · 
Hes. : C ,Nieuwenhuizen. ' · 

LENS 7: r,J,Suykerbuyk, H.v.Welzen,J .P.v.Dissel, ic.Klein 
Breteler, T.Keet, W.Veelbehr, L.v.Beusekom, N. 
de Boer, E,A.v.:,cker, ,\.M.de Brouwer, R,Gelauff, 
ïlcs. :, :,.Nawee ( 2x), R.Eykelhof (2x). . . 

LENS .8: A. Blok, J,v.Westing, ! .. Buys, fl.Hoppenbrouwers, · 
· ·-E. Löwehstein, ! .. v.Luxemburg, M.Ooms, N.N., N.N., 

A.v.Duin, N.N., . 
LENS 9 :· D. v ,Lieshout, i" Po els, W. v.d. Laan, F ,Bierhof, 

G.IJsebrands, ,'..v ,Leeuwen, ·A.v,Schie, J ,J .Jans
sen; C.Rooduyn, J.Holt, G,Steevens. 
Res.: W,Egg;ers, H,Lüling. 

VOORLOPIG PROGRAMMA SENIOHEN VOOR
0 

ZONDAG -18• SEPl'Ei:·1,BER 1966 
,4;00 uur: LENS 1 - Postduiven 1 
12,00 uur: LENS 2 -·H.B.S.4 
12.00 uur: Laakkwartier 6 - LENS 3 



:-24--

15; oo uur: LENS 4 
1 4; 00 uur : . V • V. P • 5 
1 2 ; 00 uur: LENS 6 · . 
12;00 uur: .;\.D.0.10 
1 3; 15 uur: Bl. Zwart 
13.45 uur: LENS 9 

Mededelingen ECO 
''C--. • -.,.-

-·D.H.L.5 
- LENS 5 

H.D.V,4. 
- LENS· 7. 

11- LENS 8 
- Velo 8 

---.-.-------.-
AFSCHRIJVINGEN: -liefst geen, daar alle 9 elftallen 

spelen - bij ·de heer G~ Çoo1;ians, 
Weimarstraat ,,F"[ 8, tel. 39. 27; 20· véér vri jc'.ar: ;\Luur:. 

·De volgende spelers worden uite:enodigd 01:: - te: be.:..--· 
ginnen met a.s. dor,.derclar; 8 uur - op c:e training te 
verschijnen: · · · 

;\. Nieuwenhuyzen, J.v.Kleef, rr;Eykël:
hof, R.de Groot, ;,,v.d.,.:eyden,N,K9ot. 

=====~==== ·-=------=-=-- .. ---------------.---=-=-==== 
. ,. 

LENS 1: gaat in haar eerste kompetitie-wedstrijd op 
bezoek bij Vrèdenbtirèh .. In het· ,:,:rijze verle

den was dat altijd èen· lastige tegenstander. Vorig 
seizom1 zijn de "Parijswijke:t·s" in hun afdeling niet 
zo erv- best voor c1.e dag t;ekor.ien en hèt zit er natuur
lijk dik in, dat ze hot nu een beetje goecl willen ru
ken. Dat geeft heler.iaal niet, want voor L~ns :::'eldt _pre
cies hetzelfde. Het· zou best wel eens •n aardir,·e en. __ 
spannend? weel strijd ku:in?n wçird.en. -

LENS 2: begint de niouwê kompetitie tegen i':,P,K,2 aan 
de Duinlaan. · De rood.--i;warten )oraçien votiK se:\.

zoen tot twee overwinninr;en op de onzen ( 1-2 en 1 _:ii:) ; 
;Jat het nu gaat worden valt Eoeilijk. te. voor.sp~llen, 
daar ons tweede elftal nogal wat.wijzigingen hoef:t on
clèrgaan.· riaar het blijft altijd :verstandig de ko• pèti
tie r.iet een overwinning te b_eginnen. 

LENS 3: krijgt i\DO 5 als tegen·stander. De zuiderparkers 
eindigen meestal nogal· hoO/l op-d-e r-angli.jst ... en 

zullen als "sterke" tegenstanders moeten worden be
schouwd. Ook het derde elftal heeft enkele ·nie.uwe (voor
al ook jonge) gezicht en. Zij zullen erop gebrarid zijn 
een overw:l.nning uit het vuur te slepen, · 
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LENS 4: speelt op de Hengelolaan. tegen Celeritas 6. Het 

. · vierde heeft een goed· seizoen achter de :rug, 

maar kwam juist wat adem tekort. om ODB van het kampioen

scha,p af te houden; Dit jaar wordt dat natuurlijk anders · 

geregeld??! ! · · 

LENS .5: krijgt bezoèk van GON:, 3. Onze kampioenen van vo

rig jaar moeten maar op dezelfde voet voortgaan,. 

v;i.nden wij. 

LENS 6:.~áat naar Duindorp.4. Er zijn geruchten, als zou 

: Utopia worden opgeheven. Dat vinden we jammer, want 

ook '.al waren c~e prestaties niet altijd even goed, er heers

te toch ëen goedé geest. Hopelijk gaat met de goede naam 

de go~de geest niet verloren. Om van het heilige vuur maar 

niet_ te spreken. 

Ll);NS 7 :·' imi.g gerust van ODB 6 winnen. 

LENS 8: bindt de strijd aan met de veteranen van Scheve~ 

ningen. 
LENS 9: dat· vorig seizoen goed draaide gaat naar Verburch· 

in Poeldijk. Dat wordt beslist een pittige wedstrijd. 

=====================-====-====-=======-=-====-====-=~-====-
.~FDELING DEN H;,;,G VERST,EHKTE PROEOTIE 

Vooral voor· de spelers van ons derde t/1;1 negende elfial is 

het hierna. volgende ·vah groot belang. De afdeling Defr Haag 

krijgt er een nieuwe klasse bij: de hoofdklasse. 

LENS 3: bij kampioenschap .zal dit elftal samen met de vijf 

andere kampioenen van de 1 e klas spelen om drie 

plaatsen in de res. 3e kl<l.S KNVB.De drie kampioenen, die 

niet promoveren,komen samen.met de no's 2 t/m .5 in de 

hieuw. te vormen hoofdkla'ssE;J. · 

LENS 4: bij 'een eventueel kampioenschap promoveert dit elf

·., tal naar de 1e klas.Eindigt het op 2e t/rn 10e · 

plaats, dan promoveert het naar de 2e klasse. 

LENS .5: dezelfde r,ege:i.ing als bij LenS 4. 

- .LENS 6: promoveert naar de 3e klas, indi'en het niet op de 

laatste plaats eindigt.Wordt het kampioen,dan is 

. promotie naar de 2é. klasse een feit. . · 

LENS §: .Voor dit elftal geldt hetzelfde als voor Lens 6 •.. 

LENS: ·Eindigt dit elftal op de 1 e of een van de plaatsen 

niet lager dan c1 e 6e, dan promoveert het. 

LENS 9.: Bij een kampioenschap promotie naar de 3e klas.Ein

digt het op de 2e t/m 6e plaats,dan promoveert he.t 

naar de 4e klas. 
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v ;", H I .~:.- Onze voorz;i.tter, c'.e heer.Houkes, .. en onze--
oud-penning·meester, de heer L.~le Weert, zijn 

r1.eze week 25 jaar lid van Lenig en Snel. Een zilveren jubi
leur:i, rlat wij eigenlijk met gouden letters in deze revue 
zouden moeten nemcreren, gezien de grote verdiensten van 
deze.Lensers in verleden en heden (en in de toekomst), 
Onze '·hartelijke gelukwensen. ····· 

- O;J donc~erèaf 15 septer,1be·c treedt Hans de Boer in het hu
.'i:relijk n,et Thea V,'.1.n Schijnd-el. Het huwelijk wordt: in de 

. st-Jc~·oenkerk·, dr,Sc)'l;:,_eu;:ianstraat, om 11.00 uur irige- ·· 
zegend. 1e receptie wordt gehouden iri restaürant Hoorn

,_wijck, J2.n. 'rhi,jssenweg 2 te Rijswijk van 15.00 - 16.30 
uur. Bij (~ eze alvast onze hartelijke gelukwensen. 

- :.;inder prettige berichten ontvingen wij van de elftal
k01m:1issie, want zij .vertel 0len ons, dat enkele vet,eranen 
Jmn voetbalscho_enen aan de wilgen hebben geha ngen, 
Het zijn Koos Fr'ijters, Ton Krol en Henny Naastepad. 

- Van Harry Haket en zijn vrouw ontvingen wij bericht· o
ver: de R'.eb,oorte' van hun dochter ;',strid. Tijdelijk adres: 

· Karïa P.fi.vi],joeh, West.einde 132. Ook ,hier onze geluk.:. 
wensen. .. ... . . . 

- 0::,, 8 september-viert.Pater J,.v.d.Bosch s.c_;,I_: __ z_:Ljn zil
v.'.i·ren Kloosterfeest. In Lens heeft Pater v.d,Bosch ge-

. durende enige jare!). als bestuurslid, als lid van ne Juco 
en bij de ·herziening van onze statuten en reglement en 
zelfs als speler in c1 e woensdagmiddagklub grote aktivi
teit ontwikkeld. Ook nu is zijn belangstel],ing voor- · . 
Lens nie·t gedoofd-; evel')min als onze belangste],ling V(?Or 
de jubilaris. Van'harte ons proficiat met de .beste wen
sen voor he:11 persoonlijk en. voor zijn werk. · .· 
Speciaal voor.de cuc1eren worcle hier. vermeld, dat.op 30 
au~ustüs is overlec~en in de leeftijd van 72 jaar de 
heer W.Visser, voorheen lid.van de Juco en elftalleider, 
We hebben hem met zijn familie begeleid op weg naar 
~ijn laatste rustplaats, ons daarbij herinnerend· zijn
enthousiasme voor Lens, zijn opgewektheid en . zijn ser-ieu-
ze taakopvatting. Hij ruste in vrede. . . 

_, Cnze barkeeper verzoekt ons U te verzo2ken op weç!strijd
dàgen te kopen konsurapties meteen af te rekenen;ten
einèe een snélle werkwijze te bevorderen en abuizen 
te voorkomen. 

===~==-==========.-====-=====~=-==========-=======· ======== 
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SEK?.ET,'. HL'. AT 
h;van der kley 
frambozenstraat 45 
tel: 338842 · 

--------------------------------------
· JUNifü::ÈN-JUNIO"t.EN-JUNIOREN ~JUNIOREN 

--------------------------------------
' ' ~ . . 

· -"'P"-'Ll""O.::G:.,R,.,_:,'-'ï,,,::..:"":.:.·•_.:::Z.::0,.,_N=D,.,_;,G:::....._,_1 _,_1.....:::S:::.E:..PT=-Er:::• :.:";:::BE::.-:..:::l__,_,1 .,_,,_6,::.6 .. 
12;..,_..,_µ, __ Lens 1-Ce eritas .. v.3,G~2,L.6/4· 
12;-- u; Gr.W.II Vf,C-LenS 2 · Hoggewoning · 
14.-- u. Lens 3-St.Voorw. ~V.3,G.2,L.5/3 

0 P s· T E L L I N G E N: 
. . . 

LENS 1: R.Brugfemans,I·,I.v.Veen,H.llothkrans,J,Cobben, 
H. Verheugd, F. v .Bc-p.eemen, Th.Brochard, W. Yc:iel, F. . 
de Zwart,D,Brandenburg,!,,Kortekaas •. Res,: R.Fort~ · 
r.ian( 2x.) .Leider: Dhr;P.Huis. · ~ 

LENS 2: C. Vaässen, J. Welling·; :, ,Duym, H.Crama, T .Heer schop, 
H.Suykerbuik, e.v. Velzen, Th.Hoefnagel,H.Egberts, 
J .Webbers, J .il c. Jont,:h.Res. : a.Blok .sanenkoml3t: 11 , 40 
uur Roggewoning. . · · · · 

LENS 3: C.Vervaart,W.Geurens,J.Holt,F.de Winter,J.v/d 
Zal111, J .• Blok, F,Hei:--remans, R.Wilmot, G; v.d. To,~•,B. 
E:)skarap,A.v.Niel.Res.: H,Verbarendse,Leider: Dhr. 

. Herremans .• · . . . . , .·. . . 1 
. 

. --------· ---------------- ·--------------------------~----·-·---
PROG~l;,î{L,îi, z:,Ti.m;,G 10 SEP'I'füc'J3ER ·.19 66. 
15;4.5 û..LenS 5-C«leritas 6 . V.1,G.1,L.6/4 
1 .5 ;--. u. '.{. V .c_ . .5-LenS 6 S0)ortpark Irene, Schàapweg 
1.5 .4.5 · u.Gona 2-LenS 7 Melis Stol~elaan 
15,f,.5 ·u .• Le11S. 8-:delaars' · V.2,G.2,L.5/3 

Lens 9 - vrij · 
15;45 u.Quick-Steps 9:..LenS 11 N:i.jkerklaan 
15.45 u.H.I-~.S.H.4--LenS 12 melis Stokelaan 
15.45 u.LenS 13:..Lakwa 10 V .3,c.2·, L,6/4 
14.30 u,LenS 14-Loosduinen 4 V.2,c·,1, L,5/3 
14,30 u,LenS 15-a:v.c.13 V.3;G,2, L.6/4 

Lens 1 6 - vri · 

LBNS 5: 

LENS 6: ---

0 PST ELL INGEN: 

W.Kouwenhoven, H.Overbeek, R.Fortm~n (2x),D.Holt, 
J.Colpa, P.cle·Jongh, J.Fretz, L;Hop, E.Bak~ers, 
R.v.d,r-:u11, W.Keetman.Hes.: L.v.d.Velde.Lcider: 
Dhr,G.v.d.Velde. 
R,v.Berlo,K,Schouw, P,v.d.:-.ar, L,de Jong,P.de 
Vries, L,Huis .• G ,Bruinsma, B. Hoc;,eveen, H. v ,Hulst, 
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LENS 7: 

LENS 8: 

LENS 11 : 

LENS 12: 

LENS 13: 

LENS 14: 

LENS 15: 

G.de Hoo,d,H,Bijstervèld.Res.: C.Sch~lbroek. . 
Leirler: dhr.G.Ha:lleefi.-Samenkómst: 14,30 uur Hen-
gèlólàan hóek Löevesteinlàan. · 
B. v:.d ;Lans, Il ;Tinnenbr.oèk,A·. Jehee ,E. v.Bronk.:. 
horst,B,Lustenhouwer,Fl.v.Baggum,R.v.Wassem,Th. 
Janssen, 1,. H~?nbr99k ,A ;Bild'e_r.]?~ek, C. Grimbergen. Res. : 
R .Bog.isch, H .Danckers .• Lei der: Dhr .A .Blok.Samëfl
kómst: 15.15·uur ingang LenS-terr_ein •. · 
P .JVf:i.ltenbµr,g, B .~1 e. VI'ies, R ~ Jacobson, P ,Manct;ers, 
l\; v .Essen, H .E(1;gers, P .Klein Bre-teler, G. Vrèdeveld, · -
G,Vervaart,D.de Vries,R.Peters.Res. :B.v/d Sprong. 
Lèider: Dhr;J ,de Hilster. · . · . · 
P;de·Haan,F,Raaff,G.Bloks,C;Schrover,R.fföeTriàgel, 
P;Hop, G.v.ct.:Vèlde,F.Cooben,T.Resodihardjo, 
J;Dissèldorp,A,.Ho.ek.Res.: Tl-!.Booms.Leider: Dhr. 
i:ic'r.,c1~l~le_ij;Samenkomst: 15._-- uur ingang LenS-
térrein. · · . .. ·· 
L~Egberts, Fr.,Disseld-orp; Th •. v .Rijn; C.hr .Stapel, 
F .r~~ Klèyn.lH .de· Jóngh, W ,Englebért, D .Kl~in Br~
teler ,H. v ,llerlo ,A. Jungschlager ,P. v. Doeveren. 
Res. :G,Trommelen(2x) .Leider: Dhr.J .v.d,Knaap, 
Sámenkonst: 15 .15_ 1,11,1r ingàng LenS--terrein. . · 
R;Bös,C.Blom,H.v.Dam,J.v.d.Ende,J.v/d Heyden,P. 
v.d. Ste.en,P. Verheesen, L.C:azander, R. de Wólf ;J~Hel
vensteyn,G .v ;I,rdenne .Res~.:J. v .Rijn ( 2x) .Leid.er: 
dhr. W. Stapel.· · . . 
F;Teunissèn,L.v/d Meer, J.Keetman,G.Abspoel, · 
H. Janmaat, R. Wouters, H.Meershoek ,B .Ravesteyn,. 
Th. f,árclweg, E ;Verschoor, H. Peèhler .Res. :B. v .-Gor-
cum.Leider: Dhr.G.Kemperman. · 
l" Cnstenmiller, E.v. Deelen, J .Jvieyers, P ,Demèy!'r, 
W. v/d Han;J. /\sselman,R.l.sselman, W :Duyvèstein, 
B.Haefnagel,P.v.Domburg,P.Steffen. Hes.: . 
R.Straatman. ·Leider: Dhr.R.Wachman •. 

------------------------------------ .. --------------------
Voor PUPILLEN zie Bijlage. 



bozenstraat:'45, .tèl,33.88.ta2 (telefonisch alleen vrij
dagavond tussen 6.30 en 7,30 uur). 

NIET-OPKffi-'iEN: wegens niet-opk~men _in het afgelopen W!3ekeinde· wordt. 
·, C ,Schal broek tweemaal als reserv.e opg(:"steld. 

1\/1\ TERL\ALUITGIFTE : Dhr·. Th. Sui jkerbuyk, 

Een ni_euwe"kompetitie staat voor de deur; a.s. zaterdag en· zondag startèn 
we ~e°½_een volledig kompetitie-programma. We re~enen er op, dat jullïe 
fel en sportief om de punten zullen vechten. Met. ieders inspanning bij 
wedstrijden en training kunnen goede resultaten niet uitb'lijven. Deze 
week zullen jullie aller:iaal een circulaire thuis krijgen, waarin ·ver
scheidene, merendeels bekende regëls nog eens worden herhaald. 
Houd je hieraan, teneinde zo mee te werken aan een vlot verloop van de 
wedstrijden en training, Bezorg de JUco geen extra werk door onnodig 
afschrijven, té. laat afschrijven of niet-opkomcm. Ook dit jaar zijn 
onze elftallen (14 junioren- en voorlopig 5 pupillenelftallen) zo in
gedeeld, ctat jullie op goedé tegenstand kunnen_ rekenen. Doe je best, speel 
sportief en enthousiast en , •••• , veel sukses ! · 

TIL\INING: PUPILLEN: 
========= 

Juco, 
-o-o-o-o-o-o-0-0-0-

het adres om te informeren naar het al clan niet 
doorgaan van de pupillentraining op woensdag- · · 
middag is vanaf heden: Mevrouw Blok, tel.66.07.14·. 
Noteer dit goed, want dit blijft het vaste adres.· 

z.o.z. 

' 



....... u • ' ..... ,.,.. ............. (,.,...., .... , ............................... - .................... ...,.._ ··-- --------------- --- -------

be zoq;:d, -cl·oordat de m~este i,-klassers zaterdagsochtend naar school 
moesten. Gel ukkip; cléed c:e · Jl\co geen ·verre efs beroep op vele B
klassers eri enkele oud ,\-klassers, waarvan de meesten àf: 1 s-middags 
of zondag.reeds in een wedstrijd waren opgesteld, cle tijd tot· 2 uur 
te overbruggen, het tijdstip, w.aarop de schoolgange~s present konden 
zijn. · · •- · ·· 

·Hartelijk dank, iedereen, :want dit toernooi werd een é-clatant sukses 
voor· LènS. In beide afc:elinp-en behaalden we 7 van het ,;1aximum van 

· 8 punten, dus de enorme wisselbeker gaat voor een ja_ar in c1e prijzen--
kast, ·· 

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

.!~·-.. .. 
- -~--- --- . .____ 

----...... ___ _ 
-,_ 

"'-----..,_ 
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Voor de twee,.le B-k:•asse rroep begint de training 
op woensdap .14 september a.s. van acht tot negen 
uur. De volperide "jongens worden hiei"bij. vërwo:c.ht': 

: D.. v / tl. Lans, ;, • T:tnnenbroek, B. Lust enhouwer, E.v.: 
Bronclchorst, H.v,Wasse1r1 , ;,,}!Qr,,brook, :,.Bilderbeek, 
P.;M:i.l.tenburg, G.Duyvest.ei.n, i3.cte Vries, Th.Jc.nssen, 
H.E,c:&;ers, C.Scl1albroek, (,Vervaart, C.Grimbergep, 
P.· Klein· D::·eteler, -H.Bo~•·isch, .H ,Dancke rs, .. G, V.;roclevelcl, 
f,.Jehee, H.Westhof ,D • .c,le. Vr.ies •. 

Voor de tweede. C-klasse. r-roep b.e,,:int de training ook op w;oen.sdag 1.4 sep
tember a.s., echter van kwart. v·oor zeven t·ot kwart _voor.acht. Dé 'Vdlgënde 
spelers worden hierb_ij v_er,wacht: 

Th.Boonïs, Fr.Disseldcrp, Fr.de Kleyn, Th.v.Rijn, 
W.En 7 lebert,. ,LJungschläger, C,Blom,, n._Bos, 
H.v.,D.ar.1, C,Stapel\· P,Heyne11, L,Ca_zanèer, P. Ver
hees,an, J.v/ct !foycle,n, ël.cl.eWolf, P •. v.Doeveren, 
J,Helvesteyn., P.v/d S'cèen,J.v/d Ende, H.i'timmelzwaan, 
J .Keetman.. · 

Voor beide groepen .geldt: . 
een kwartier voor 'tijd aanwezig, 

- bij slechte weersomstandi_o:heden informeren bij r::evrouw Blok, tel. 
66;07.14:, naar het :doorgaan van de trainine:, uitsluitend û,ussen 
half zes en zes u1.1r._ Dus niet eerder of ,later ! _. . 
je bent' alleen welkom als je regelmatig ·komt t·rainen, anders word je 
niet meer verwecht. 

======================.==- = '= ·========~=============----~---=------~~ . ' 

V;\N. DCEL. 1!0-T DOEL ( Junic;rren ) . 
-----======================--= 
Het S;ioorwijk-toernooi voor :,-klassers; '"dat zatercfag 3 ·septeirlber ·a:1 

• • • -· .... ... ~ -, ' , ,., ,, _, --~ __ ....L,. ________ ,_ 
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' PUPILLEN-PUPILLEN-PUPILLEN-PUPILL~N-PUPILLEN-PUPILLEN-PUPILLEN 
=========================· ==========·======================----=== 
PROGR,,I:TI'.,\ z,;,TE,rn:,G 10 ,SEPTEMBË:l 19 66; 

G,D,S. P 1-LenS P 1 1 ;4.5 uur 
2;30 uur 
1; 4.5 uur 

· 1; ~-5 uur 
1 ;4.5 uur 

·Lens P 2 - Ooievaars P 1 
Lens P 3 - c.~,B. P 1 
Lens P 4 - V,V.P. P 3 
Lens P-5 - FlaBingois P 2 

Noordweg, V!ateringen 
V,1,G,1,L.6/4 
V;2;G;.2,L;6/4 
v;3,G,2,L;6/i1-

. V,3,G,?,L,.5/3 

LENS P 1. 

LENS P 2: 

LENS P 3 

LENS P 4: 

. LENS P 5: 

0 PS T,E L L IN C B N: 

· G. Tror,1r,;elen ( 2x), P, van \'fi jk, ;, .Eerst, F. Vee ren ,M. v / d 
Horst ;G, C?~pa 1 :, .Ba ven; R.Micka, ;, , de ~_\lint er·, C. v /d--Aard- · -· 
weg,J.v,RiJn \2x).Res.: F.Jonker,Lcider: Dhr.G,v/d_Steen_, 
Samenkomst: 1 uur ingang LenS-terrein. 

R; v/d Steen, C, Lustenhouwer.', E ,I,;acco, F. Woute-rs 1-J ,Keet man, 
J. v; Rossum, R,c' e Wolf.,R. Gocdhuys, E ,_Hócfnagel, t' ,le Brun, 
A·, v.Maris. Res ,. : E, Spcicher (.2x) ,Leid.er: Dhr. Th. Suykerbuyk, 

G.Willemsé, ·J.Boin,P.Bcrkelaar, H.Straver, G,Lelieveld, 
B.de Vries, B,B.uiterman; W.de Hilster, P,Verschoór, R,de 
Vroege, J,Slabbers. Res,: J,Schilc!er, E,v/d Lely, 
Leider: Dhr,J .Cobben-.-- . __ · 

F,v,Os, J.Kóuwenhoven; R,v/d Linde, J,Janmaat, J,Post, -
J;v/d ·Burgt·,-;;~v/d ,\ar,F.de Vries, J.Wüstefeld, C,Bal5:ke:r, 
W.N/d Lans. Res; :E.Booms·; G.Schneider,Leider: dhr.L.Branqen-
burg. . · ' · -, - , · 

R,Bom,!.,Hilc\erink,C.Ernst, !,.r-1:,Burcksen; Vf;v/d Lindè.n'; •· 
H.Coomans, E,J.cesink; /,·.Janssen, F.Snoeyers,· H,Vcerkamp, 
E.Speicher (2x). nes, :P.Booms.Leider-: Dhr.N,Koot. 

. -- .'.: 

ATTENTIE, JUNIOREN EN PUPILLEN! 
. . . 

1 T:'l("'Or,TTnT T"'iTT'TI.T/"l"Cll\r - ·--~~--- ____ .: .,:-;:i_ -~-----1 f1 '71'\ · ......... ...., ......... ,.:ii-.. ....... tl. ..... r1 Vl r:..-i --i îi',....!lm-



D E L E N S R E V U E 

kl ubblaj:l_. van de -rkvv l,enig en snel 
opgoricht 18 .december 1? 2Ö ~ · 

SEKRETARL',AT · REDf.KTIE . ' 

f. b .mesker . 
plantenoord 126 
telefoon :676153 

g. halieen · ' 
• amandel·straat 103 
telef"oori: 3611 60 . 

· 1 : . .. ' 

===-==-========-===· ~==-=-=.======================. = -·==-=. == 

40ste jaargang no: 3 . , · 14 .se9;tember 1966 . 

-=-=------===---=---.-.~- -=--====--==·~= ·-=· ===~~==-====== 

wo: 
do: 

vr: 
za: 

zo: 
ma: 
di: 
wo: 

- LENS I ZAK1~GENiJ,\ 

14 sep: pup- en:·'-jurF-trainirfg (b-·en c-kiasser13) .··· _.-

15 sep: kennismakingsavond ; sen- en · jun-trainin_g. ( a:-
klassers) · · · ·. . . ·· · · : - . 

16 ·s'ep: 'train'ing senioren:(voor .de. echte liefhebbers,) 

17 sep: keepers- en veteranen-training; jun.5 t/m 9,-. 

. 11 t/m 14 en 16; pup: .1 t/m 5; · . · ,. · 
18 sep: sen: 1 t/m 9; jun: 1 en ,3., ·. 
19 sep: klubavona; jun-training ( c-klassers) " 
2 0. sep: sen- ep jun-training (b-:klassers) .. 
21 .. sep:_ pup- en .jun-training.(c- en b-.klassers); 

Leid ers-bijeenkomst._ 
===----=-------------------- ----------.------=----------- -

DEZE WEEK in de lensrevue: 

- Leven in de brouwerij; .. zie ··rel·e--LenS .... : 
- De wedstrijd, die we zag!ln 

Indeling senioren 
Wat krijgen we nou· ? 

•·. .. . ~· .. 

• ' ! . . 

Ji.ls U_ eens bekijkt, hoe dik de.Lens-revues van.d1'i'Tä§ittlt1?:·: 

weken zijn,''bl-ijkt duideli·jk,··dàt het in de veren:Lgipg op : 

allerlei plaatsen gonst van nieuwe aktiviteiten. ·En- çlat 

dan besli.st;:. niét, . omdat toevallig net het nieuwe: seizoen-, .. 

begint. Neeipt U nou eel'_ls de Kontakt Konnnissie. Niet, ?,lle-en 

vinden wij; clat ·deze lieden goede. ideeën hebben, ze_ wer-·. • 

ken ze nog uit• ciök en brèngen--ze in praktijk.--Zo i,l !3r 

deze week dan de kènnd.smakings-bijeenkomst, waarop, de· \ 

nieuwe senior-lede]].· en de uît-de !,-klasse van de jµnioren 

overgekome.n ·jongî,lui in èle geheimen van'Lens' s·epipr~nl~nd 
worden ingewijd: · : ~ ,.; .. . . ,. . · 

Ingrijpender echter' i:::i het"plan de klubavond'te ye;rpJ,aat-
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sen van maandagavond naar vrijdagavond en deze klubavon
den meer aantrekkelijks mee te geven. Hiermee wordt een 
traditie gebroken, die tientallen jaren, tegen de ver
drukking in, in leven is gehouden. Zoals wij het nu 
zien, gaat de maandagavond binnenkort eigenlijk alleen 
een andere naam krijgen. Kommissie-avond of iets derge
lijks. Want de lopende werkzaamheden kunnen toch niet 
naar de vrijdag worden verschoven. We gaan dus niets 
verplaatsen, maar we krijgen er iets bij. Het lijkt 
ons, dat het nieuwe plan goede kans van slagen heeft, 
gezien de vele tot nu toe ontvangen "adhaesie-betui
gingen". · Er zal ·wel iets moet'en gebeuren, wil de K.K.. 
bereiken, wat ze zich voorstelt, Dan denken we alleen 
maar even aan de aankleding van het klubgebouw, de 
soortèn konsumpties·e.d. Ook zal er dan wel weer wor
den p:esproken over het al of niet openen. van een moge-
lijkheid om te biljarten.. · 
Enfin, we wensen de K.K. sterkte. 
En we zijn gelukkig met het streven de !,-junioren in de 
sfeer van de senioren op·te nemen. 
Waarmee we maar zeggen willen, dat. we enthousiast zijn 
over de frisse wijzei waarop de K.K. haar deel aanpakt· 
van de taak het klub even in Lens te verdiepen. . 
===================--===--=------========-----=--=----=-

0 F F I C I E: E L. 
Nieuwe leden: 
No,451 L.A.Brandenburg 

~r52 C .J ,G.Jehee 
tr53 A .J.Rooduyn. . .. 
454 J,P.J.V.Groenendijk 

In ballotage: 
17/2 A.M.M,Nieuwenhuis 
1 8/2 C .Meere 
19/2 W.Jochems 
20/2 "G,Nieuwbuurt 
21/2 B.G.W.van Veen 
22/2 Tb.Heemskerk 
23/2 C.J.de Brabander 
24/2 C.M.Knippenberg 
25/1 H.E,Leenderts 
26/1 R. J .G .Rave steyn 
27/1 R.W.H.Kableau 
28/1 P.H.M.Kableau 

29-11-46 Watervlierstraat 39 
8- 8-45 Kon-E,:1r~akade 47 

20- 2-43 Prinsengracht 170 
30- 7-47 Maartensdijklaan 153 

· 30- 9-47 Moerweg 298 
14- 6-47 Rijnauwenstra~t 59 
27- 2-55 Berenrade 26 
15~ 5-54 Wolweeversgaarde 395 

·22- 6-57 Winkelstede 198 
19- 2-55 Lijsterbesstraat·133 
27- 6-46 Laurierstraat 114 

· 24-10-48 B.Wolffstraat 54 
23-11-36 Amandelstraat 53 
26-12-46 Pop1.14èrstraat 100 
6- 8-51 Hazelaarstraat 44 

21.:. 5-55 Hazelaarstraat 44 
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29/1 G.H.J .Luttermàn : '.3-1.0-.53 ·Pippe1ingstra·at 91 
30/1 !, .M. Vrolijk 3-11-.5.5 Wezelrade .3,1.6.. . , ... 

UITSL!.GEN:. . . 
C, • uenioren: .. 
Vrëàënourch - Lens 
P,D.K.2 - Lens 2 
Lens 3 -~-· J,.D,0 • .5 

Junioren: 
· 2,,-1 tëns-f=Celerit'as · 1 . 

0-1 Gr.W,II Vac 2 - Lens 2 
2-9 Lens 3-St, Voorw.1 
.5-2 Lens .5-Celeritas 6 · 
2-4 R. V .C,.5 - Lens 6 · 
2-7 Gona 2.- Lens 7 
2-6 Lens 8 - Adelaars 

Lens 4 - Celeritas 6 
Lens .5 - Gona 3 
Duindorp 4- · Lens ·· 6 
Lens 7 - O.D.B.6 
Scheveningen 9-Lens 
Verburch 7 - Lens 

8 4-6 Quick Steps 9 - Lens 11 
9. 7-0 H.M.S .• H.4-Lens 12 

Pupillen: · · 
6-1 

. 4-1 

Lens 13 - Lakwa 10 
Lens 14 - L'duitien 4 
Lens 1.5·~ R.V.C.13 G:n:s:-p 1-Len s P 1 

Lens P 2-0oievaars F1 
Lens'P 3-0,D.B. P 1 
Lens P 4-V.V.P. P 3 
Lens P .5-Flamingo I s 

0-3 
0-1 

P2 3.-4. 

2~0 
. 0-2 

: ·2-3. 
8-2 
.5-2 
1-.5 
1-2 
·o-6 
2-3 
3-1 

• l~-1 
1~7 

----------------------------------------------------. ---·-
W,"cT KRIJGEN t,rn NOU ? 

LENS 1: krijgt bezoek van De Postduiven, dat in deze'kom-·. 
-·- · · · petitie nog-n:ï.et binnen de lijnen kwam. /;ls er in 

deze wedstrijd met hetzelfde elan als tegen Yredenburch ·. • 
wordt ·gespeeld, .. dan- moe•ten--er e.en ... of .twee puntellil i'n de· 
'\>Jacht kunnen worden gesleept, Maar zeker niet zonder 
moeite. · 

. ' 
LENS 2: dat'tegen de kampioen van vorig seizoen P.'D.K;· 

__ zo verrassend_ voer de dag kwam, krijg:1? HBS •4 op• 
be zoek. De Hout:histbewoners verloren iri hun eerste ·wed-• 
strijd met 0.::.1 van Scheveningen 2. Het tweede zal zich -- · · 
hiervan echter niets aantrekken en de kraaien cmgetwij'-', 
feld een poót uittr~kken, ,\rme kraaien. ' · · 

LENS ,3: liet zich afg~lopen zondag .. door e~n bijzÓnder ·rfis 
··: : : · spelend flDO .5. verrassen. hanstaande. zondag zullen· 

ze·besl±st laten zien:, dat het "per ongeluk" .:was .• Laek- · 
kwartier 6 zal daar de wra~ge vruchten van moeten plukken, 
Die .5-2 ·overwinning op Graaf Willem· II vaé 'rnaäk't"'V:oorlo-
pig helemaal ge en indruk.. : ... - .. · . . .- . . · : · 

• • .. • • • < • • ~- • • • ' • • 

LENS 4: speelt op de Hengelolaan teg"3n ,DHL ffe, dat ·eèn 4-'.5 
nederlaag tegen Quick 7 achter de rug heeft. i',ls•die 
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jongens uit Delft'inderdaad zo'n.zwakke.achterhoede.
hebben ••••• dan ••••• 

LENS 5: stelde een beetje teleur tegen GON.\ ·3, Zöiidág-·· ····· 
tegen VVP 5 in het Zuiderpark zullen ze zich 

moeten revancheren .• VVP _verloor. de eerste wedstrijd met 
6-1 van NIVC 3 . . . ·· .- .. · . . . · . · ··.-

• ' h . 

LÉNS :.6: is getuige de eerste overwinni~g· (en·d~ uit=· 
latingen van de spelers) in vorm,· Dat gaan ze 

op de· Hengeloiaan tegen HDV 4 natuurlijk.even waarma
ken. i'l.DV speelde afgelopen zonda,_,; met 2-2 gelijk tegen 
GDA 6. · . · .. 

LENS 7: gaat naar ,\DÓ 1 O., .. dat met 5-1 van GD;l 7 verloor. 
Het zevende kreeg eveneens een grote nederláag 

te sli~ken ( 2-6). Dus .dat kan spannend worden. · 

LENS 8: had zondap.: een produktieve bui t~gen Schev~riin7 

gen ( ~-6). Tegenstander van aanstaande zondäg, 
Blauw Zwart 11 rr.aakte in de eerste wedstrijd tegen DHB 
3 net z,oveel doelpunten ( 1-6). Het gaat er nu maar om. 
welke achterhoede de minste doelpunten doorlaat. Wë 
vocrspellen een kleine zege voor onze veteranen. 

--~----~--------------------------------------------------
SE!CRETJ,RL'.i~T . 
g,0001J1.ans · 
weimarstraat 218 
tel: 39 2720 

~ '• --- --------- .--------------------------
SENI OHEN -SEN I OHEN -SENIOREN -SENT.OREN 

--------------------------------------•. 

PROGR:ü,W-i;\ zo~m:,G 1 8 SEPI'Ei',IBER 19 66. 
1~-;--.-u;Lens 1-Postduiven 1 Veld 1,Geb.1 ,Lok;6/4 
12;-- u;Lens 2-H.B.S.4 Veld 1,Geb.1,Lok.5/3 
12;-~ u;Laakkwartier 6-Lens 3 Jansoniusstr.(bij Goever-
15;-- u;Lens 4-D.H.L.5 Veld 2,Geb.1,Lok.5/3(néurl. 
14;4- u.V.V.P.5-Lens 5 · Zuiderpark · 
12;-- u.Lens 6-H.D.V.4 Veld 2,Geb.2,Lok,5/3 
12;,-- u.A.D.C'.10-,Lens 7 Zuiderpark · 
13;15 u.Bl.Zwart 11-Lens 8 Dr.Mansveltkade,t/o Duynrell, 
13,45 u.Lens 9-Velo 8 Veld 1,Geb.2,Lok.5/3 (W 1naa~ 

0 PST ELL INGEN: 
LENS 1: als vorige week.Grensrechter:Dbr.C.J.Visser. 

LENS 2: als vorige week met P,Schouten,Hes, :M.v.Zilfhout. 
Leider: Dhr.L.te !liey. 
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LENS 3: G,Halleèn,F.Straathof,H,ICemper,J.Verhaar,J.v.d. _ 

Knaap ,B. Steyn, J. v. Kleef ,F;Wubben ;D .Groenendi jk, 
N .KootfF ,Burghou}'J't. Res. :P .Rebel, ï? .Burghouwt •. 

LENS 4: Th. Suykerbuyk, J ,Meyer,-M.Davi s, H.Brai:idenburg,A. v .Eg
mond, C.Peeters, J .Witting-,-C ,Me ere, J .c;e · Hilster, W. 
Burghouwt,R.Brandenburg,Res-,;N~Dr8,bbe. 

LENS 5:, G ,J .Crama, H. Ubben, L.J;lanssen, J .Riemen ;R,de. Groot, 
A.v. d. Beek, H. Jacobs, it. v .d ,l-foyden, H .de Sterke, W .Ey-
kelhof, L. Janssen, Res.: ·J.de Boer, . 

LENS 6: il. Verbarendse, C ~Nieuwenh ui zen, C ,:\[eldinki 9 .9roene- .. 
veld, F. v ,Dijk, J .Brochard, R.Eylçelhpf ,1~ .Nawee ,F. Veel
behr, G. Jehee; J, Veldink,Res. :N. de Gruyter. 

LENS 7: r-1.Sû.ykerbuyk,H.v.Welzen,J .P.v.Dissel,J,.Klein Brete
lèr .R.Gelau~f, Chr. Jehee,·E,feenderts, N. de Bce f,E;,-,A. 
v .Acker, T. Keet, W .Veelbehr .ites. :L. v. Beusekom, ".r,,. 
de Brouwer, . . · 

·LENS 8: ,\.Blok, J. v. Westing, A ,Hopnenbrouwers, C, Kras, E. LöweR
stein, L. Brandenburg, /\; v. Luxemburg;M. Ooms, R .~p,ste
fel d, J, Jager, f" v. Duin .Grensrechter :H. v. Westihg, 

LENS 9: D. v .Lieshout, ,'L.Poè_l's ;w; v. d·;Laan-; F .Bierhof ,.A .Buys, 
1~. v. Leeuwen; f •• v. Schie ;w. E[:';e;ers, H. LUling, J. Holt, G. 

·-·steèvèns;::res. :J.J.Jans-sen. · · 

f,FSCHRIJVINGEN: liefst geen - daar alle 9 elftallen spe
len·.,. ]Jij .. de, hee.r G.Coomans,Weiroo.r.::,traa,t 
218)tel,39.27-.20 vóór vrijdag 9 -uür. 

VOORLOPIG PROGR,~l".IMA SEt,IOREN VOOR ZOND.",(\ 25 SEPI'EKBE:t 1966. 
14,30 u,Delfia. 1-Lens 1. .13,30 u.H.I•r.,S,l-1.5-Lens 6 

Lens 2 -vrij . 14,-- u,Lens 7-Cromvliet 7 
14.-- u.Lens 3-Wilhelmus 3 14,-..:. u·.o.s.C.6-Lens 8 
12,:..- .tl.Lens 4-~Flamingo's 3 13.15 u.L.V.S:J._3-Lens 9 
12,-- u.Lens 5~G.D.S~3 

DENK OM LEGITIJ,j[\TIEBEWIJZEN 
========~=====~=== ··-======-= 
Willen de H,,H. aanvoerders aan. het volgende denken: 

1 ; Scheidsrecht,i"rs" konsumptie aanbieden in de rust. 
2. Zorgen·, dat de 2 ballen in de ·rust' en nl:i. afloop terug

komen; Is er een bal in de sloot of ih de struiken ge
raakt, dan in d\; ~,it_of na a:ÇJ,çiop ophalen. 

3. Formulier,m uiterlijk maandagavond terugbezorgen bij de 
elftalkommissie of' bij'·de heer L;de Boe_r • 

. : -o-.o:--:.o-o-o-o-o-o-o-
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VRIJDAGAVOND-TRAINit'G SENIOREN .. ·.·.• . 

Een wens van een groep Lense:rs .. ga-at in vervulling-. 
Vanaf·vrijdar. a.s. kan er weer wórden.getraind door die .. 
senj_oren, die niet. op de-training voor de selektie-groe
pen zijn uitr:enodigd·. Lou.Janssen hee'ft-zich bereid ver
klaard deze schone taak op zich· te nemen. Wij hopen,· .. 
dat vele enthousiastelingen· van-. deze gelegenheid. zullen 
profiteren; · · · · · , 
J\ari.vang 19.::;o u, prBcies; 
-==-=' =========-=.·==·=======·· == ·==c·= ·=· =====-===·====== 
V .A .R I J\. . .... . • · -

J,l .• zondag 1·1as· het 3Ó ja~r- geled_en,' çlat Ton ya!l tux·em- · 
burf zi.ch als liçl :v:an on.ze verenig~ng aaD!l1eldde. Wat een 
uithoudingsvermogen ! · - · · · 
Onze·· e;.el uk.wen;,en met dit jubil::um, 
______ . - - . -. -~ . - - - -, . . . ·r .. - -

t,EIC2ETL'1L\/,T· · 
h. van der kleij 
frambozenstraat· 
tel: 3388,~2 

12. - u. Bl .2hvart 
Lens 2 

·14,_ u. O.S.0.2--

45- --~~~~~~~~=~~~=~~!=~~~=~=~~=~~~=~~~~~--. \ . .. 

1 8 SEPTE1''.TIER 19 66 
l-Lens· 1 Dr.Mansv_eltkade,Wassenaar 
-V::ij 
-Lens. 3 .Hoej(waterstraat ..... 

Q P S T E L L I N ·c ·E N : 

LENS 1 : ïLBruggemans ,~~-Y • Ve~'n, H .Rothkrans, J •. Oob'ben,i-l. v;;·
heugd ,F. v .Boheemen, Th.Brochard, C. v:_. Velzen, F·.de. _ · . 
Zwart, D ,Brandenburg,A .Kortekaas. Res. :W. Vogel, C. · 
Vaassen.Leider:Dhr.P.Huis.Samenkomst: 11.40 uur 
ingang Blaüw-Zwart terrein.· 

LENS 3: C. Vervaart, W .Geurer.is, J. Holt, G .Stevens, J .. v.d. Zalm, 
R.Blok, F; Herrëmans ,C ;Rooduyn, G. v ;ct. Togt ;B ~Eps-_ ···· 
kamp ,F. v .Niel .:les. :J .Blok, F. Wilmot .Leider: Dhr.· 
Herremans.Samenkomst: 13.45 uur ingang O.·S.C .-ter
rein. 

-o-o-0-0-0-o~o-o
PRCGR~\:r.·'.J,..;\ Z}i.TETIDAG 17 SEPrrEi,~;-En· 1966.· 
15;-- u.H.B.S.6-Lens 5· 
15,-- u.Lens 6-Celerita:s 7 · ·. · 

Houtrust 
V .-3 ;G. 2 , L. 5 / 3 
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15,45 
14. 15 
15.45 
15. ~,5 
14.30 
14. 30 
14. 30 

13,45 

u,Lerts 7-A.D.0,16 V,2iG,2 1L,5/3 
u.Tedo 2-Lens 8 Gvervöorde;Rijsw:i,jk 
u. Wèsterkw. 5-Lens 9 ·-·· Duinlaan · • 
u. Lena -11-:-V. C.S. 9 •·.· ·V. 1 , G .1 , L, 6 / 4 , 
u.Lens· 12-0oievaar.s.4 ... -. V,1 ;G.1,L,5/3 · 
u.Lens 13-H.D.V.6 y.2,G,2,L.6/4 
u,H.M.S.H.5-Lens 1'4•··· Vrederustlaan· 

,Lens 15-vr.ij · , · • 
u.Lerts 16-Loosduinen 5 V :,_2,G, 1 1L;-5i3 

OPSTELLINGEN: 

.. ., .. -~ 

LENS 5: ·w /ll'ouwenhoven-, H. Overbe-ek ,F·;Tortman~D-.Holt ;-;:~ Col pa,· 
P ,de. Jóngh.; J~Fret z ,I, .Hop, E .Bakkers, W .Keetman,R. v :ct. 
Mull .Res. :G ;Bruinsma ,Leider :Dhr. G. v.d. Velde; 
Samenkcimst: 14.15 u. Thorbeckelaan:· hoek 'Haai,;weg. · 

LENS 6: R. v .Berlo ,K. Schouw, H .Bij stervel d, L.de. Jongh;L .Huis, 
__ P,de Vries,P;v:c1..f,ar,P..I-:Ioogevéen,H.v.Hulst,.G .•. de. 

Hoogd, L, v.d. Velde. Hes. : /.,Hambrook, G. Vredeveld. 
Leider: Dhr.G.Halleen. · · ' ·· · - · ···· 

LENS 7: B. v .d .Lans/A. Tinnen broek ;E. v ,Bronckhorst, B ,Lüsten-:, 
·houwer;G;Duyvestein,F.v.Baggum;R,v.Wassem,F.Jehee, 
Th. Janssen,;,_ .Bild er beek, G ,Grilhbe,rgen .Res. :R. P_eters, 
R.Bogisch.Leider: Dhr.A.Blok.Samenkomst: 15,- uur 

. Hengel olaan hoèk Loevesteinlaan. · · 
LENS ·s: P,r•liltenburg,P.Y.anders,G;Vervaart,B,de Vries,F. 

-v. c:l .Berg,\{, Eggers, C. SchalbFoek, P. Klein• Breteler, 
• .. A. v .Es.sen, D. de Vries, B. v·; d. Sprong.Ras. :E. v.d. Broek. , 

H.v.Dornburg.Leider': Dhr;J .de !;lil ster.Samenkomst: 
13.45--u.Loevesteirüaan hoek ·Hengelolaan. 

LENS 9: C. Groen,R. Jacob son,P .F·.c1e Haan ,c .Blok, H.Danckers, · 
H i We.sihof, H.Rientjes, Fr. Klink,.~ ,Feitz, J .Schutte, 

·. C .• .v..D.eelen.Res. :E.dë' Groot ,l';Brèmmer .. Leider: Dhr. 
J. Smit. Samenkomst: 15. -·- u. Haagweg hk. 'I'llorbeckelaan. 

LENS 11 : P .de Haan; Fr.Raaff, G .Bloks, C. Schrover ,ï{, Hóe;fnagel, 
- P.Hop, G. v,d. Velde, F ._Cobben ,Fr.Resodihardjo, J .Dis-

.· seldorp,'l'.Hoek.Lei<lè-r: Dbr.H.v._d.K1eij. · 
LENS 12 :L .Egbert,s, H.v.Berlo, Th. v. Rijn,Fr .Dissè'ldorp,F .de 

Kleyn,C.Stapel,W.Englebert,Th.Böoms,A.~ungschläger, 
H,de Jongh,P,v.Doeveren~Res. :B·.Klein Breteler. ..' • 
Leider: Dhr.J.v,d.Knaap. • 

LENS ·1 3 :R .Bos, C .BlGm, P. v. cl. Steen, J. v. d ,Ende,<)'. v ,d .Heiden, 
J ,Keetman, P. Vorheesen,-L;Cazander ,R;d·e Wolf, J .Hel
vensteyn, G. v. Ard enne. Hes. :C. v. Hulst. Leider: Dhr.W. 
Stapel. 
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LENS 14: 

LENS 16: 

Fr. Teuni ssen ,L, v .d .iV'.eer, H. v. DanJ, Ç .Ab spoel, 
H. J11.nmaat, ·LWouters ,Il.Heershoek,B. :iave
stein, Th. v.d. ,"t-arch,eg, E. Verschoor, H. Pechlei:- •. 
:les. :I-'.!.Del;)asso.,E.v.d.Hoeven Wijsard.Lei-. 
der: Dhr.G.Kqmperm~n.Slamenkomst: 1~-.-- uur 
ingang Lens-tè¾reiQ, · 
D ;de Haas ,i\T. P .Janssen, C ;Groen,G .Ene;l.ebert, 
P. '\'Tilmer, J .cl e Vries, J. W .Mulder, :'t. Feenstra, · 
H .Swanenbui:-g,RQn .Straatman, R.H .;~ .Straatman. 
)es. ::-i.. v. Nunspeet. Lei der:. J. Witting. 

====================~========================----=--
P:CO(! ;;',YTr,, PUPILLEN VCOR Z!,TE:{DJ\G 
1'~45 u.Lens P ·1..cLaaklrnrartier P 1 

·2:30 u;Hijswijk·P 1-Lens P 2 
1 ;45 u.'.;1.. V.C. P 3-tc.ms P 3 · · 
1 ~45 u;G.D·.A. P 2-Lens P t, .· 
·1.45 u~Lens .P 5 ".:.h.M.T. P 2 

17 SEPTfil,mEn 1966. 
V.1,G.1,L.6/4 · 
Sportpark "Irene" 
Sportpark "Irene" 
Oékenburgh . 
V.3,G:.2,L.6/4 

LEI:S 1' 1: ,G.Trommèlèn,P,v.Wi,ik,C,LuiltGnhouwer,r.Vèe--:- . 
. ·ren ,r.< ~v .r;l. .Horst ,IL Co),pa ,;, • Ba ven, E. Hee fnagel; 

.!~ .de Winter, C. v: .d .,'.ardweg, J. v .Rijn. Res .• :H, 
· "J èïêhems. Leider: I)hr;;,G. v.d. Steen. . · 

LENS P 2 : P ;v·:c1·: Siqen, f, .Bo.r.st; E .r,acë'o, F. Wout ers ,M. v. 
· Däggum, J .Boin, P ,de Wolff, R.Gc-edhui,is ,R.J!iiçka, 
• P .le Drun,I.. v .Jc"aris. Res. : J. v .Rossum,,\. Hilde.:. · 
.rink.Leider:. Dhr .,Th.Suijkerbuijk.Samenkomst: 
1 ,4.5.· .uur ingang Lensterrein. 

LENS P 3: · iLWilleinse, J .Keetman, P ,Berkelqcar, H .Straver, W. 
de .Hilst.er ,R.de Vries, R. v. d .Linde, B .Ru:i,t etman, 
G .Lelie veld, R.cJe .. Vroege, J .Slabbers .Res, : P .Ko
per, J. Jan!llaa,t.,.Leid,er: !)hr. J; Cobben. Sam{:lnkomst: 
·r;-_- uur ingang Le.nst·errein, 

LENS P 4: F..v,Cs,J.Kóm.vEanhoyen,E.Boom~,R. 1ï":d-.Loos,P.Booms, 
J •Post, It. v •. d .Lely, F .rlê .Vries, J ,SGhi.lde:r, C .Bak
ker, W. v. d.La,ns ,Hes~ :P .• v ,d .Aar, J. ':lüstèfeld. Lei
der: Dh~.L.Brandenburg.Samenkomst:. 1.-- uur 
ingang Len1:1terrein. · 

LENS .P 5: P,Verschoor,i\.Bom,C.Ernst,:, •. Burcksen,W •. v.d.Lil'l
den, H .Coomans ,E. Speiche,r ,;\.Janssen, F .Snoeijers, 
H. :V:eerkamp., C;. Schneid er. He1:1. :F. Jonké.r, F .Wil]_eins. 
Leid êr: Dhr. N. Koot. . ,_ .... - . 
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:,TTENTIE: De keepers van P 2 t/m P 4 worden_ 
ochtend 17 september om· tO ,uur óp 
venmcht ·voor de keeperstraining. -- ---------

zat e.rc:lag- , 
het terre_in' 

--~ 

I:TTENTIE; JUNIOREN EN' -PUPILLE-N ·! 

:tFSCHRIJvüiGEN: v66r vrijdagavond 7; 30 uur aan dhr ,' 
H. van der Kleij, Frambcz enstraat 4.5; 
tel ,33. 88.42 (telefonisch alleen vrij
dagavond tussen 6. 30- ,en 7. 3Q uur) • , 

NIET-"OPKmIBN: wegens niet-opkomen in -het afge:\.open w·eek-
einde wordt ;,.Hambrook twee·maal als re-· 

· serve opgesteld. 
Wegens herhaald niet-opkomen wcrdt·B.v. · 
Gorkum niet meer opgesteld.· · 
C.Schalbroek bleek e·en aanvaardbare reden 
te hebben voor zijn niet-opkomen, zodat 
zijn reservebeurten komen te _vervallen. 

De laatste tijd worden er in de kleedlokalen steeds meer 
spullen achtergelaten,- _zoals zwembroeken, kousen, ·shir.ts 
en zelfs schoenen en horloges. Zorg .er voor:-, dat je je 
_spull_e_l}_ qirekt na het omkleden, nog voordat, je onder de 

_ dcuche gaat, in_je tas stopt en kijk voordat je vertrekt, 
of je al je spullen bij je hebt._ Degenen, die iets kwijt 
zijn en daardoor niet in kompleet Lens-tenU.e op het veld · 

· kunnen_ komen, mogen niet meespelen ! . ___ _ . · 
Waarschuwing: Geef vó6r de wedstrijd horloges en porte-

monnaie:s af aan je :J_e:tder ! · · 
-------------------------~------------------------~------ -
DE WEDSTRIJD l DIE WE Z,~cmN 

LENS _.5 _ (jun)_ - _ Celeritas · 6. -
De omstandigheden konden niet beter. Het elftal volgàns 
het boekje, de leider._de heer G.v.d.Velde, schitterend 
weer, eigen terrein en. twee splinterni_euwe ballen. 
Zo trad onze 5e junioren-.editie zaterdagmiddag om kwart_ 
voor vier aan voor de wedstri-;jd :tegen Celeritás 6 in de 
B klasse I. 
Een uur en vijftien minuten later ~d Lens met 8-2 ge
wonnen in een wedstrijd, die een even inter.cssant als 
verrassend verloop had. Een wedstrijd, die eigenlijk uit 
twee geheel verschillende wedstrijden bestond, die van · 
vóór en• die van nà de rust. V66r rust· twee ploegen, die 
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elkaar geen duimbreed ruimte toestonden; na.rust een 
dominerende Lens-voorhoede. De eerste helft gaf aan bei-
de zijden weinig reële scorings-kansen~ hoewel de eerste 
periode toch reeds drie doelpunten opleverde, d.w.z. 2-1 
in het voordeel van Lens. Het scfiië'Eën ··van. C_eleritäs ·-- · ··· · 
was zwak, terwijl Lens te weinig !het. lange ballen werkte,- -
Opvallend was wel het vele en dikwijls goede koppen van 
onze jongens; Het algehele spel viel· ons echter erg tegen 
en wij meenden reeds op een verkeerdè datum naar dit elftal 
te zijn gekomen. De 2-1 stand was o.i. niet verdiend, te 
meer daar scheidsrechtèr Frans van Dijk een straf:..· 
schop onthield aan Celeritas na een "geheide" handsbal 
van een van· de Lens-verdedigers. Wat zich in de rust ach
ter de gesloten deur van de Lens-kleedkamer heeft afge
speèld, hebben wij niet kunnen achterhalen. Wel de gevol-

. p:en. Kort na rust kwam Celeritas op 2-2 met een juweel 
van een sclluot: Dit bleek precies de druppel, die de be
kende emmer deed overlopen. Wat Le_ns, en speciaal de _ 
voorhoede, daarna de vele toeschouwers liet zien, is 
juist -•het gene, rlat voetbal zo mooi kan maken. Een serie 
van 6 doelpunten van werkelijk uitzonderlijke klasse, · 
voortkomend uit al).erlei soorten aanvallen. De i11leiding 
wa'::i eèn vri,ie schop van buiten het strafschopgebied,. die 
via de paal werd ingekJ:}ald"E en doelpunt, waar niette
genstaar.cde de Celeritas-protesten geen enkel luchtje aan 
zat. De konditie van Celei::~.tas· oleek .duidelijk mirrler 
dan die van Lens. Wij z;a[ien acl;rt; ereenvolgens een doel
punt, dat de beloning. wai'i yan de keeper ·op de huid zit
ten, een goal, die tot stand kwam, toen onze middenvoor· 
alleen voor de keeper kwam, zijn "koppie" -gebruikte en -
beheerst inschoot en daarna weer.· een i'antastische goal 
door een kopstoot in zwee:frvlucht ." Nä dëze· G-:.2· \iölgäe · · · · 
weer een. van de afgemet'en voor.zetten van rechts en-' 
een schot, dat qua snelheïcl._ alle veiligheidspeperkingen 
overtrad; betekende 7-2. De laatste treffer was wederom 
de afronding van een vloeiende aarival, bekroond met · 
een schot via de paal. Toch zal niemand van Celeritas 
zijn keeper dit grote aantal doelpunten kwalijk 'kunnen . 
nemen, Zelden hebben wij in één wedstrijd zoveel doélpun-
ten van zulk hoop; gehalte p:ezien. · 

Het grote verschil in speltype tussen eerste en tweede 
helft lag wel in het feit, c.rat in de tweede helft met 
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lange ballen werd gewerkt. De betere konditie van Lens 
maakte dit mogelijk. Speciaal het mid~enveld zorgde 
voor een goede lancering van de buitenspelers, De achter
hoede heeft. niet onder zoveel druk gestaan, dat wij dur
ven zegren, dat deze goed is. Cver het algemeen hebben 
zij hun werk rustig kunnen opknappen. Een laatste op
merking: doorgaan met het betrekken van alle spelers 
bij een aanval, Slechts zelden zagen wij een solo-aktie. 
========================================================= 
INDELING SENIOREN SEIZOEN 1966-1967 
4e Klasse D - K.N.V.B. ----------------------
LENS 1, Delfia, Duindorp, G.S.C., Hollandiaan, Oliveo, 

Paraat, Postduiven, Rijswijk, Vredenburch, Wip
polder • 

. Res. 3e. Klass~-C _:_~.!!'i.!Y.!~.! 
LENS 2, Donk 2, H.B,S.4, Laakkwartier 4, Olympia 3, Pa

raat 2, P.D"K.2, Quick Steps 2, Schevèningen 2-, 
Vredenburch 2, Woerden 2. 

1e_Klasse2 afd,E2 _H.V.B. • 
LENS 3, A,D.0,.5, Gr.Willem V,~C 2, H.B.S • .5, H.rr..S.H.3, 

Laakkwartier 6, O.D.B.2, Tonegido 2, Voorburg 2. 
3e_Klasse2 _afd,B2 _H.V.B, 
LENS 4, A.D,0,7, B.r.i,T,3, Celeritas 6, Den Hoorn 2, 

D.H.L,.5, D.V.C.2, Flamingo's 3, Ooievaars 3, 
Quick 7. 

3e Klasse afd,J · H.V.B, _________ i ______ i ______ _ 

LENS .5, Gona 3, G.D.S,3, NIVO 3, Ooievaars 4, Tedo 3, 
Vios 6, V.V.P,.5, Vredenburch 6, Wester.kwartier 9, 

±~-~!~~~~i-~f~.!~i-~.!Y.!~.! 
LENS 6: B.E.C • .5, C.W.P,2, Delft .5, Duindorp 4, G.D.:,.6, 

H.D.V.4, Laakkwartier 8, O.D.B,.5, H.M.S.H,.5, 
4e_Klasse2 _afd.L2 _H.V.B. 
LENS 7, ;,.D.0.10, Cromvliet 7, Duindorp .5, G,D.:.,7, H.D.V • 

.5, Laakkwartier 9, 0,D,B.6, P.D.K.6 • 
• 
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2§!_~!~~~~.!.-af~:.E_i.Y~!~!:an§:12li._!i: Y:.~:. ·. · \ 
LENS 8 1 Blauw Zwart 11,. D.H.B.,3, P,.H 1 B.R.IC5, . 

Felecitas.·3, de Jagers 4, }/;p.asstràat 5, rJia
rathon · 8, 0.S.C.6, Sçheveningen 9, .V.U.C.12, 
Wit Blauw R.J.<.5. . 

5e_Klassei.·afd,Ii._H.V.B,. 

LENS 9, A.D.S.8, L.V.S.J.3, Naaldwijk.5, 0~D.B.8, 
Postduiven 8, R.K~S.V.M.5, Verburch 7, West-
landia 8. · · · - · · · · · 

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 

• 

. " 

. . . ·····--•-- .. ··-··--·· __ ., _____ ... ,, __ ·- .,. . 

• 
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40ste jaargang no: 4 21 september 1966 
----------------------------- .------. ------------.-------

wo: 21 sep: pup~ en jun-training; leidersbi je en komst. 
de: 22 sep: 
vr: 23 s~p :. 
za: 24 sep: 

zo: 25 sep: 
ma;. 26 sep: 
di: 27 _sep: 
wo: 28 sep: 

DEZE WEEK 
in de 
lens revue 

sen- en jun-training 
sen-training 
keepers- en veteranen-training; 

11 , 1 4, 1 5 , 1 6 ; pup : 1 t /m 5 , 
sen: 1 1 3t/m9; jun: 1,2,3, 
klubavond; jun-training 
sen- en'jun-training 
pup- en jun-training 

- Over Toto en zo ( zie Tel e.:.LenS) 
- Ka-Ka-Kakel 

Van de Tr,ainer 
- Wat krijgen we nou 
- Van doel tot doel (Senioren) 

T E L E - t·E N S 

.. 
jun: 5,7,8,9, 

. . . De toto-business .heeft .naar onze mening 
· vele schaduwzijden; •vandaar è.eze ontboezeming,. Er zijn 
verenigingen, dié dantzij de opbrengsten uit dè sporttoto 
een weelçlerig 1:ie staan leiden en zich he,erlijk koesteren 
in de gouden stralen van ·de toto-zon, i,lthans dat lijkt 
zó, Ook zijn er verenigingen, die - om.wat voor reden dan 
ook,_ niet of nauwelijks over toto-gelden kunnen beschik
ken en· daardoor mogelijk een armoedig bestaan leiden. 

· De toto brengt niet iedereen geluk. 
Dankzij de sporttoto worden de leden van vele· verenigingen 
behoed voor drastische kontributieverhogingen, Helaas 
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geven de meesten nu niet bepaald de indruk, dit voldoen
de te beseffen. Zj_,i zijn steeds minder bereid "iets" voor 
hun vereniging te doen. De zelfwerkzaamheid is het tra
gische slachtoffer. Waar _voorheen de leden de schilder
kwast zelf in de hand namen om zelf het klubtentje bij . · 
te kleuren, worden nu echte (en duur betaalde) schilders 
ingeschakeld: "We hel:ibén immers geld genoeg!" Het is 
n·atuurlijk geweldii:; voor een verenif_ing als er een riant 
klubgebouw uit de r-rcnd wordt gestàmpt. Mooi gezicht en 
zo. De tragiek is echter, dat deze klub~ebouwen steeds 
minder ontmoetingscentra voor de led.en z:ijn, waardoor 
het i:)raktische nut wel zeer diskutabel word~. Weggegoo~d 
geld ?.??? 

We leven - om Toon Herr.ans maar eens te citeren - in het 
tijdperk van Vro1r.,; Holle, ,,re rennen, we ja~hten en we ja
f.en. Vijf minuten voor cJe wedstrî jd komen -we aan en vijf 
minuten erna zijn we •,-ieer:vêrdwenen; EF is steerls minder 
behoefte aan een "bloeiend klublever'l'!. Er is zoveel ver
tier elders. En niet te vergete·n de invloed van onze on
volprezen beeldbuis-broeders. Toch komen er steeds meer 

· vàr('diö hele mooie grëte kJ.ubgeboUl'H,n- bij. We vragen ·ons· 
af of dit geld niet nóg nuttiger zou kunnen worden be
steed. Zo lijkt ons de behoefte aan sporthallen en gymna
stieklokalen op dit moment veel groter. Het gebrek aan gym
nastieklokalen cin de schelen is immers hét begin (of 
beter: de oorzaak) van de ellende van de fysieke aftake-
ling van onze "bloem der natie". ':,,e; • · 
Eon bewijs ? l':eem de eié en, die op het ogenblik aan dienst

. plichtige militairen .worden .. gesteld: .vergeleken met "'vroe
ger" zijn die danig afgezwakt. En sinds de paniek rcnd het 
tijdens een militaire wandeling afknapnen van enkele· dra
vers van hare majesteits wapenrok; is men nog voorzich
tiger geworden. Niettèr;enstaande het feit; dat de eisen 
minder zwaar zijn stijgt het percentage afgekeurden /.rn
staaf (vorig jaar r,eniddel~ 22 1,, dit j1:!-ar 28.10). · 

'ruurlijk, tuurlijk, de sporttoto heeft _ook ,positieve kan-, 
ten. !-let is prachtip.:, dat we·· na de training op het verlich
te trainingsveld onder de warme douche kunnen. r:aar die eer
der gememoreerde kJ.ub-paleizen lijken ons .overbodige luxe, 
=-;---==-------------=---------------------------------------

·1'"' 
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O.F F IC IE EL 

Nieuwe leden: ------------
no.455 C.J.de Brabander 27- 6-46 Laurierstraat 114 

458 R.J.Fcirtman -
459 F .P:Vèelbehr·; · 
460 H.Jochems . 

7-:-i9-50 Triangelstraat ?8;Rijswijk · 
14-10-43 Hongarenburg 559' .·_. · -
27-' 2-55 Berenrade 26 . · ·. ·.•: ·:·: · •: ·;.,,i 

461 G.Nieuwbuurt 
462 B.J.w·.van Veen 
463 Th.Ç.W.~eemskerk 
464 C·.·l'{.Knippenberg 
465 R,K • .J. v1/.d Meer., 
!~-~~Jf9t~·g~: - · ··,-·'·. 

15.:. 5-54 Wolweeve·rsgaatd'e·-3--9:~..'.2. >>- ;:, 
22- 6-57 Winkelst ede 198 ·_ •.-::; ' 7• :,,, ,w 
19- 2"55 Lijsterbesstraat'' f3~ ;• · :.,_,' 
24-10-48.B:Wolffstraat 54'"' .,_ .. ·f •:·: .. 

go- 9~56 Erasmusweg 1615 

no. 25 /2 H.È .'Le end erts 
26/2 R;'J.G.Ravesteyn 
27/2 R.W .H._Kableau 
28/2 R.W.I~.Kableau · 
29/2 G.H.J.L~tterman 
30/2 ;, .M. Vrolijk _ 
31/1 G.H.J.Ravesteyn 
32/1 E.R.Bor 

23~ 11- 36. JJJ1andelstraat 53 ... , 
26-12-46 Populierstraat 100 ., ... . 

6-,_ 8- 5 f Hazelaarstraat 44 -.·_ 
21:.. 5-55 Hazelaarstraat 44 

.3-10-53 Pippelingstraat 91 
3-11-55 Wezelrade 316 . 

22-9-51 Populierstraat 100 
25-12-52 Fultonstraat J41 ·· 
19- 4-51 Wezelrade 280 · 33/1 J ,Castenmiller 

34/1 .H,J.Helmich 
35/1 F .. C,Overbeek ·· 

11- 9-24 Guldelarid 10iWateringèn 
21- 4-57 Hertenrade 2b8 . - · 

UITSL"AGEN: 
Pupillen: .. 
tëns_P_'î -Lakwa P 1 2- 3 
Rijswijk P 1-Lens P 2 1-0 
R.V.C. P 3-Lens,P 3 3-1 
G:D.i,. P 2-Lens P 4 5-0. 
Lens P 5-B.M,T. P 2 2-3 

Senioren: 
têns-T=cte Postduiven 1-3 
Lens 2-H.B.S.4 1-2 
Lakwa 6-Lens 3 0-2 
Lens 4-D,H.L.5 2-4 
V.V.P.5-Lens 5 1-5 
Lens 6- H .D . V. 4 . 1-2 
A,D.0,10-Lens 7 3-2 
El.Zwart 11-Lens 8 6-o 
Lens 9-VELO 8 1-5 

Junioren: 
:t:iI:Zwärt 1-Lens 1 
O.S.C.2 -Lens 3 

H.B.S.6 -Lens 5 
Lens 6 - Celeritas 7 
Lens 7- A .D.0.16 
Tedo 2-Lens 8 
Westerkw.5-Lens 9 
Lens 11-V.C,S.9 
Lens 12-0oievaars 4 
Lens 1 3-H .D.V. 6 
H.M,S,H.5-Lens 14 
Lens 16-Loosduinen 5 

1-3 
6-1 

1-7 
3-2 
6-1 
5-2 
2-1 
2-1 
7-1 
5-0 
0-7 
0-8 

=· =~=============~ ·=========·============================= 
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K,\-K,\-IC,KEL 

Het is de IC .IC. een ('enoegen tè kunnen mededelen, dat 
het verzetten van dé klubavond naar de vri.idagavond 
than5~definitief is. Te beginnen met de volgende· · 

·; weèk ~'t ll dns voortaan al tijd vrijdags in -het klub
:gèbbW >t~'recht om daar een gezellig praatje te maken . 
ö:J:è't' :tiet naderend sportweekend, om er een kaartje te 
levge'i'l "êr!. een -gla.as'je te drinken. We rekenen op grote 
belangstelling. Zeker wanneer we U verklappen, dat we 
de vàlgencle week m.<1ar meteen met een grote IClav'etjas
avond beginnen. Onp.:etwijfeld zal hè~ v.~_re.-:kaart;L';tel'
hebbers deugd doen, hun lievelingsspe'l .weèr eens in 
cle vertrouwde krinp te kunnen spelen. Aan de andere 
kant hopen we, dat ook è.e niet-kaarters zich door 
deze drive niet zullen laten weerhouden, om hun neus 
even aan de Hengelolaan te laten zien. · K.K. 
===~=======--==--==-=-==-==-·-----===---------===----=-

. Wanneer meh de làatste tijd de publikaties leest in de 
kranten en in· de sportbladen ove<' het voetbal in Neder
·1and, over de trainingsmethoden, over de mentale trai
ning en vooral over de médische begeleiding, dan is er 
~el iets veranderd in gunstige zin voor de sportbeoe
fening in Nederland. Ook op de T.V. ziet men repor.ta
ges over de sport en over een beµg.alde ·sportman; Neem · 
nu Eddy Pieters Grnafland, wat een sportman, een voor
beeld niet alleen voor ~ jn klubgenoten, maar ook een. 
speler met de juiste mentaliteit, Deze mentale instel- · 

· ling bewonder ik ten zeerste, immers elke sportman moet 
er toch naar streven het hoo 0,ste te bereiken. 
·Di.'G is dan ook een goed VQOrbeeld voor onz.e jeugd, men 
zegt tegenwocrdig soms wel wat te vlug "di.e jeugd van 
tegenwoordig", maar een goed voorbeeld, vindt be slist 
navolging. Immers deze jeugd kijkt en bewondert die 
·voetballers van goede klasse, interesseert•zich voor de 

· wijze van training,. voorbereiding en leefwijze. 
Helnn.s worden de pogine;en oI'l spelers te interesseren 
en eron te wijzen hoe belangrijk de training eigenlijk 
is, dikwijls onbewust en wellicht ook ongewild tegenge
uerkt, door opmerkingen als "waardeloos voetbal, neen dan 
,rij in onze tijd, vroeger voetbalden wij toch wel beter 
011 c:at zonder die b.chtmasten". 
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Is er wel vergelijk mogelijk tussen vroeger·en nu? 
Vroeger kon, je voetballen met een tennisballetje. op straat,· 

even voor.de school begon en vooral na schooltijd werd er 

menig p'artijtje gespeeld, want op schoo::t. was de ;sportbe

oefening taboe, een heerlijke tijd, geen verkeer, via 
de stoeprand kon je zo·'.lekker een mannetje passeren, nou 

jongens dat was het, sprinten kon_ je ook. On te voorkomen, 

dat de bal·, de put in ging sprintte -je- voc;,r je leven,. en 

de agent op de fiets zorgde voor je konditie-trainirig. 

In de loop der jaren is er veel veranderd; ook.in de voet

balsport, het spel werd sneller en beter. 
Hoe is het- echter nu? - -- .. . 
Op straat spelen is er bijna niet meer bij, ·het verkeer is· 

te intensi-e-f -geworden. . · · 

Trottoirs zijn, versperd door geparkeertle auto's, dus· bal

letje trapp.en gaat nie.t .. meer. De sport op ... school is•abso

lu.ut onvoldoende. 
Indien men dus lid wordt· vari een voetbal vereniging, moet 

men besl_is~ _gaan trainen-1 om iets te kunnep b·ereik'en,· moet -

men zeker.een of tweemaal per week oefenen. 
TR,,INEN IS NU ZONDER i'-'E ER NOODZI,KELIJK _GEWORDEN. 
De jongens moeten zich kunnen uitleve·n op die trainings

avonden: bal stoppen, koppen, schieten, oefeningen in .een

twee kombinaties of kombineren met vier of vijf spelers, 

het leren lopen ·en het sprinten, het opvoeren van je uit-. · 

houdingsvermogen en tot slot het partijtje om het geleerde' 

in praktÏ jk •te _brengen.-
Vro,wer was voetbal de enige sport, die je overal -kon -be-, 

oefenen~ ·nu zijn.er· veel meer sporten; die·worden-beoeffend. 

Het spelpeil in deze sporten is stukken beter geworden en 

dat betekent, dat, wil men in deze sporten bij blijven of 

op een hoger nive1;u _komen, dat slechts kan bereiken door 
intensiev~ ~raining. Denkt U maar eens aan de_ voorbereiding 

voor de O1.ympiscqe spelen vah 1968-in Mexico. De opoffe

ringeQ; welke deze amat~urs zich moeten getroosten om tot 
werkelijke grote pre·staties te komen, daar komen zelfs 
computers en psychiaters bij te pas. Doch alle deskundige 

begele:tcling ba?.t niet, als men niet traint en er .alles 
voor· over heeft. · - · _. . - · 

'Je K .N :V .Il; stelt niet. v.oor niets hoge eisen aan de trai
ners en de examens worden steeds zwaarder. Niet voor niets 

stellen zij alles in het werk om te komen .. tot een goed ge

leide sportbeoefening, die ontspanning geeft en het lichaam 
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in een goede konditie brengt en op het mentale vlak de 
sportbeoefenaar optrekt tot nog betere prestaties, 
Dat is nodig, omdat de konditie door auto, bromfiets 
en alle andere ·hedendaagse gemakken zozeer in gevaar 
wordt .r.(ebracht. 
Ko:1 daarom trouw naar de training en komt U ook eens 
kijken 01J zaterdap-ochtencl om te zien, met welk een 
plezier die mensen van vroeger aan deze speciale trai
ning deelnemen, 
GCED VOC'RBEELD, DO'èT GOED VOLGEN. 

J ,Willems 
===-=--=-----=-----===------=----=-----==----------=-=-
SEKG.ET1\ilI:~~-~ T 
g.coomans • 
weimarstraat·218 
tel: 392720 

-------------------------------------
SENICH EN-SENI CR EN -SENIOREN • SENIOREN 

-------------------------------------
PRC'GRi,I.'iI,t', ZC'NDl.G 25 SFPTEi'>P,ER 19 66 

14. 30 u. 

. 
14;-- u; 
12;-- u. 
12,-- u. 
13; 30 u. 
14;-- u, 
1 fa, -- u. 

Delfia 1 - Lens 1 Euitenwatersloot achter 
. jogelgieterij) 

Lens 2 - vrij (zie bij andere opstellingen) 
L-ms 3 - Wj_lhelmus 3 Veld 1, Geb.1,Lok.6/4 
Lens 4 - Flamingo's 3 Veld 1, Geb;1,Lok.5/3 
Lens 5 - G.~.S.3 Veld 2, Geb.2,Lok,5/3 
H.M.S.H.5 - Lens 6 Helis Stokelaan 
Lens 7 - Cromvliet 7 Veld 2, Geb,2,Lok.5/3 
o.s.c.6 - Lens 8 Hoekwaterstraat 

DENK Ciel DE LEGITH".:,TIES • 

DE OPSTYELLINGEN : 
Lens 1 R.de Waart, P. SchoutE:n, W. Han sen, H .Sm;i.tskam, 

VT. Verbarendse, H ,Haket, H. Dietz, L.Riemen, W. Ven
derbos ,G. Verhaar, J ,Englebert. Res,: Th.Suyker
buyk, !. .Rooduyn, G .Ke;:,perman .Grensrechter: Dhr. 
C,Visser.Samenkomst: 13,-- uur Hengelolaan. 

Lens 3: : G ,Hal leen, J ,Mesker, H,Kc1:1per, J. Verhaar, J. v ,d. 
Knaap,B;Stcvn,G.Looyestein,J,v.KlGof,D. Grocnen
dijk, .N ,Koot, F .Burghouwt. Res. : G .J ,Crama, F. 
Straa_thof, P. Burghouwt. 

Lens 4 Th.Suykerbuyk,F. Straathof, J,Meier, H.Branden-
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burg, ,\. v ,Egr::ond, C. Peeters, J, Wi tting, C .l4cere, 
J,c,e Hilster,P;Burghouwt, W.Burghouwt. 
Hes,:: R.Brattdenburg, P .C .Rebel. 

Lens 5 G.J.Crama, H.Ubben, C,Veldink, J,Rier!len,R.de Groot, 

A.v.d.Beek, J,c'e Boer, t.v.d.Meyden, H.de Sterke, 
W,Eykolhof, L.Jans~en. 
Ros.: H.Jncobé, · w .Eggers. 

Lens 6: ;l.Verbarendse, C,Nieu,renhuizen, M,Heerschop, J, 
Groeneveld, F.v.Dijk, J.Brochard, R.Eykolhof, A. 
Nowce, F,Veelbehr,J,Veldink, N.Drabbe. 
Hes.: G,Jehee, 1~.v.Schie. 

Lens 7 M.Suykerbuyk, H.v.Welzen, J.P.v.Dissel, !,.Klein 
Breteler, E,\. v. cl,,\cker, R.Rave steyn, E .Leenderts, 
W.Veelbehr, N,de Boer, T.Keet, R,Gelauff. 
Ees,: J,Holt, H.LUling. 

Lens 8: ,\.Blok,· J .v.Westing, ,LHoppenbrouwers, C.Kras, 1,. 
Buys, F,Bierhof, ;l,v.Luxemburg, M,Ooms, R.Wüste
feld, :,.v.Duin, Z.Jansen. Hes.: W.v.d.Laan, 
D.v. Lieshout. Grensrechter: Dhr,J.Bor:1. · 

AFSCHRIJVING~N: indien be slist noodzakelijk, vé6r vrijdag:.:, 
avond 9 uur bij Dhr,G.Coomans, Weimar
straat 218, telefoon 39 ~27 .20. 

VOORLCPIG PRCGR:,J\'IT•~;, SENIOREN VOOR ZOND,~G 2 OKTOBER 1966 

14;- u,Lens 1-Duindorp 1 
12.- u.Lens 2-Vreclenburch 2· 
12.- u.H,M,S.H.3-Lens 3. 
12.- u.B.M.T.3- Lens 4 
12.- u.Lens 5 - Tedo 3 

15,-- u.Lens 6-B.E.b.5 
Lens ?-voorlopig vrij 

13,45 u.Lens 8-Marathon 8 
Lens· 9-voo'rlopig vrij 

======================-=====--==--===-=====---==-===-===-=--· 
K E U R I N G. 

Onderstaande spelers worden nogmaals versocht keurin1s
kaart en pasfoto (of alleen pasfoto indien keuringskaart 

reeds is ingeleverd) te zenden aan 

G.A.F. Coomans, Weimarstraat 21811 , alhier, 

E,,\,v,d.J;cker, J ,de Boer, Jvl.J .Broeke, t •. r.l.de Brouwer, 
G,J.Crama, R.:;.;.Degener, J.P.v.Dissel, J,v.Dijk, · 
D.Groenendijk, J,C •. Heins, J.J,Jansen, J,v.d,Knaap, 
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N.KoÓt,, !,.v.Li;;1be1"k, J.Lülinr;;;_ J_,N.Me~ke±-, ' .. 
A. v .d ,Meijden,. H .Nieuwpnhoven, JL~s,oduyn,, H. 
Smit skam, H .P. v .d_, Spek, D. Th, v.d. Steen, B-;- . · 
Steyni F .Th.Straathof, ,J.Witting·, G,IJsebrands:, 
L.Hendriks, H.Haket,·W.Hanse11,N-.v.Dombu;rg, •. 
(alleen pasfoto). · · · · . · • . , • . · • 

Na 17 oktober zullen deze ·speler;,' ~iè't. m~~r· l~uci-r1n wor
den bpgesteld als' zij geen geldig legitimai;iebewi,js 
bezitten~·'· · · ·· · · 

=============·· - . ==~ ~-== ..... =======-====. =======<=======· ===== 
LENS 9 TERUGGETRCKKEN • 

Wegeriscte·_vele afschrijvingen, di·ede elftalkommi-ssi:e 
de afgelopen t-rekon ·heGft ontvangen aen· -het niet-opkomen 
van enige 'spelers 'is de elftalkommiss-ie genoodzaakt het 
9e elftal terug te trekken; · · , .. 
De. spelers M.:v ./lilfhout, L. v .Be_use¼:om, ,1\.J1.de Brouwer. 
en J .J ,Jansélen zullen wegens n_ie,t-opkomen n_iet me·er wor~ 
den opge.steld. Op maandagavond _kunnen zij zich bij de 
elftalkommi ssie Nerwerè.ri. . · · 

. . 
------------. -------==---------------------------------
v .A R I_/l. 

-- Fn:-cns Klink .biedt ter ·overname aan een paar voetbal-
. schoenen rnaat 38 à Fl,4,50. 

En nor: een paar in nrima staat verkerende Eddy I' .G. 
voetl:Îalscfüièneri-met' anti..:slîp.:.zolen; slechts een half 
j/l-ar oud,· rrraät 40 Fl. 11, 50, . · 

· Adres: F.KlinJç, Woonstede 69,tel. 66,76.79, 
-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-

W,\T KRIJGEN 
WJ!.: NOU ?.??? 

Lens 1 : gi:l.a,t naar l;)eJ.fia, dat een 4-0 nederlaag van Wip-
., .. polçler. te i'nkasseren kreeg. De Delftenaren heb

ben t·ot nu töe één punt behaald. Iets wat onze jongens 
helaas nog niet kunnen zeggen. Misschien zondag. 

Lens 5: revancheerde zich voor de grote nederlaag tegen 
.. . ,"d;O, cl.oor Lao.kkwartier te verslaan. Zond af komt 

Willielrnus 3 op bezoek, dat een 4-7 nedeFlaag tegen.Tone
gido le cd.-. Vorig· seizoen versl0eg qns derde (le Voorburgers 
t.weemaal, Moetèn ze weer doen. 
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Lens 4: speelt tegen Flamingo's 3, dat vorige week met 1-1 

tegen ADO gelï jk speelde. Onze jongens verloren.. . 

van D.H.L. en heboeri dus riog iets goed te maken. Flamingo's 

heeft 3 punten uit twee wedstrijden. 
Lens 5: boekte de grootste overwinning van afgelopen zon-

dag: 5-1 ~egen V.V.P.5. Zij spelen tegen G.,D.S,3; 
dat GONi, met 4-2 versloeg· en nu 2 punt en uit twee wedstri j

den heeft. 
Lens 6: gaat naar H.M.S.H,5, dat met een 4-1 overwinning 
. . op Laakkwartier .en 4 punten uit 2 wedstrijden fa-

voriet lijkt te zijn, want ons zesde stelde teleur. Hope-
lijk vinden zij het góede'pad tijdig terug, . 
Lens 7: heeft nog geen punt .kunnen halen. Misschien lukt 

het tegen Cromvliet, dat zondag O.D.B. met 5-2 ver

sloeg en nu 2 punten uit.twee wedstrijden heeft. -Een moei-. 

lijke opgave? . . 
Lens 8: liet het lelijk liggen bij Blauw Zwart q;-o) . De 

· tegenstander van-zondag is o.s.c.6, dat zon&ag niet 

binnen de lijnen kwam en 2 punten uit 1 wedstrijd heeft. 
Kop op, mannen. 
=====================================-===========---=----== 

. . . 
SEKRET:,R;i:;,,\T --- .. -------------------------- --------~ 
h,van der kleij 
framboz·enstraat 45 
tel: 338.842 

JUNIOREN -JUNIOREN ~.JUNIOREN-JUNIOREN 

PROGIL~lf;i'!l, ZOND,\G 25 SEPTEMBER 19 6 6 
12;-- u. Lens 1-H.B.S.1 V,3,G.2,L;6/4 

V,3,G.2,L,6/4 
v.Vredenburchweg 14.-- u. Lens 2-Quick Steps 3 

14.30 u. Vredenburch 3-Lens 3 

LENS 1 : 

LENS 2: 

' 
LENS 3: 

0.P STELLINGEN: 

R .Brugç:emans' ill. V :veen' H. Verheugd, H •. Rothkrans' 
J.Cobben,F.v.Boheemen, C.v.Velzen, Th.Hoefnagel, 
F,de Zwart, ,LKortekaas,D.Brandenb11rg.Res.: J.Wel-
ling ( 2x) .Leider: Dhr .P .Huis. . · · 
C,Vaassen, .J.Welling (2x),J,.Duym,J.v.rl.Zalm, T. 

.Heerschop,H.Suykerbuik, H.Crama,J,Webbers, H.li:g
berts,W.Vogcl, J,de Jongh.Res.: G,Stevens. 
H.Verbarendse,W.Geurens,J.Blok, A.de Winter,C.Ver
vaa:rt, C. Rooduyn,F.Horrer'1ans, F.v.Niel;·G.v.d. 
Togt, B .Epskamp, R .Blok .Res;: J .Holt, H. Wilmot. 
Leid er: Dhr. F. Herrer.1ans. Sámenkomst: 1 f: .• 1 O uur 
ingang Vredenburch-térrein. 
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PROGR,\M]\f;, ZATERDf,G 2L'" SE?TEriBER 1966. 
1.5.4.5 u.Lens .5-~.D.0.12 V.1,G~1,L,6/4 

Lens 6-vrij · 
1_5;L',.5 u;Lens 7-H.M.S.H.2 v;2,G.1,L;.5/3 

_ 1.5;4.5 u.Lens 8-G.D.S.8 v;3,G;2;L;.5/3" 
14:30 u.Lcns 9-VIOS 6 V,2,G.1,L,.5/3-· 
14-. 30 u.ADO 22-Lens 11 Zuiderpark 

Lens 12 - vriJ 
Lens 13 - vrij 

-14;30 u.Lens 14 - Kranenburg 4 V.1,G.1,L.6/4 
14.30 u.Lens 15-· Celeritas 14 V.3,G.2,L.6/4 
11'.-.30 u.S·-:oc;nri ik •5-Lens 16 Henn•elolaan 

G P S T E L L I · rl G E N : 
LENS 5: W;Kot,wonhovcn, P. v, d. !'.ar, F .Fortman, D .Holt, J .Col pa, 

P.'.'e Jonr;h,J .Fretz, f; .Hop,E.Eakkers,R.v:d.Mull,. 
·w .Këet,.ian .Res. : H .Overbe ek .Leider :Dhr .G. v .cl .Velde . 

LENS 7: B. v .d .Lans ,A. Tinnenbroek,E. v. Bronkhorst, B .Lusten
houwer, G. Duyve stein, F. Jehee, R. v. Wassem,F, v ,Bag
gum, Th. Janssen, ,î..Bild erbeek--,C .GrL0·berr:en. Res. : 
R; Poters, H. v. Dor.iburg, Leider: _.Dhr.;\ .Blok. --

.LENS 8: P ,Filtenburg, H. Westhof, l' .r,:anders ,G. Vervaart ,B. 
de Vries, H .Ef?ers, F. v ,cl .Berg, C .Schal broek, i,. v, 
Essen,P.Klein Dfeteler,D.de Vries.R0 s. :E.v.d. 
Broek, i, .Ha•·•.brook .Leid er: Dhr. J .de Hilster. 

LENS 9: C .Grqen, R. Jacobson, P. F .de Haan,C .Illok, R,Boe;is ch, 
H ,Dankers, H .Rient jes, Fr. Klink, P .Bremmer, :,.Feit;,,, 
B.v/d Sprong,Res.:E,de Groot,C,v,Deelen.Lcider: 
Dhr.H.Leenrler~ · 

LENS 11 :P.de Hao.n,Fr.Raaff,G.Bloks,C.Schrover,R.Hoéfna
/!.Ol, P. Hop ,G. v .cl. Velc1 e, T .Hescdihardjo, F. Cobben, 
J.Disseldorp,T.Hoek.Res.:h.Jungschläger.Leider: 
Dhr.H,v.d.Kleij.Samenkomst: 14,- uur Henp;elo
laan hoek Leyweg. 

LENS 1 r. :Fr, Teunissen ,L. v .d.N'eer, H. v .Dar.,, C. Ab spoel, H. Jan
maat, I! .Wouters,C.lCoorshoek,B.Havesteyn,Th.v.d. 
/,ardweg,E. Verschoor, H ,Pechler .Hes. :C .Feen stra. 
Leid er: Dhr. G. Kernorr,,an. --

LENS 1.5 :i\. Càstenmiller ,E. v .Deelen, J .Meyers, P. Deineycr, 
W ~v.d. Ha;:1, J .:,ssel!Jlan, R..A sselman, W. Dµyvestein, 
D .Hoefnagel ,P. v .Domburg, P .Steffen ,Res. :H. Swa
nenburg, Ronnic Straatman.Leicter:Dhr,R,Wachrian. 

LENS 16 :B .cle Hae,s, M.Delsasso ,M.P. Janssen ,G. ~nr,:lebert, 
P. Wilr,,er, J .de Vries, J .W .Jl"ulder, C. v. Hulst, E. Ver-
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spaandonk, R .H .;,,. • Straat man,)':. v ,c'. ,Hoeven Wij sard. 

· Res. :R. v. Nunspeet. Leid er :Dhr. J. Witting. · · · · · 
Samenkomst: 11:-.15 µur klubgebouw. 

PROGa;,.r,;i,,1\. PUPILLEN VOCR z:,.TERD,,G .24 SEPTEi•JfBEit 1966,. 
1 .,:.5 u,TIAV,\ P 1-Lens P 1 
1.45 u.Lens P 2-R.V.C, P 2 
1.45 u;Lens P 3-D.H.B.R.K. 
1 ;45 u.Lens. P4- Velo P t, 
1 ,45 u.Rt"v:t P 4-Lens P 5 

Zuiderpark 
. V.1,G.1,L.6/4 

P 1 V.2,G.2,L.6/4 
V.3,G,2,L.5/3 

· Zuiderpark 2e gedeelte, 

OPSTELLINGEN: 
LENS P 1: G.Trommelen,P.v.Wijk,C.Lustenhouwer,G,Colpa,M. 

v/d Horst,F.Veeren,i,..Bav~n,C,de Winter,J.v;Rijn, 
E ,Hoefnagel, C. v /d i~ardweg .Jles. : J .Keetman, R. v /d. 
Loos. Leider: Dhr, G. v ,d. Steen. Sarr.enkomst : 1 • 1 0 
uur ingang Lens-terrein. · ·· 

LSNS P 2: · R.v/d Steen,J;.Dorst,E.lOacco,F .Wouters,M,v,Bag
gum,J .v.Rossum,P.de Wolff,R,Goedhuys,H,i'liicka, 
P ,le l3run, f,. v .1''.ari s .Res. :i',. Janssen; R,Bom, 
Leid er: Dhr. Th. Suykerbuy)<. 

LENS P 3: G,Willemse,P.Berkelaar,C,de Vries,H.Straver,J, 
Boin,R.v/d Lincle,B,Ruiterman,W,de Hilster,G,Le-

. :j.ieveld ,R.de Vroege, J. ~labbers,Res. :F. Snoeyérs, • 
·J,.Burcksen ,Leid er: Dhr. J .Gebben. 

LENS P t;; F.v,Os,F.de Vries,E.Booms,J,Janraaat ,P.Booms,J. 
Post, J ,Kouwenhoven, C .Bakker, W. v/ d Lans, H. v/d Le"'-
ly, J. Wüstefeld .Hes. : J. Schild er. Leider: Dhr. . 
L,Brandenburg, . .. · · ·· 

LENS P 5:P.Verschoor,:,.v/d· :,ar,C.Ernst,i,.Hilc'.erink,W.v:/d 
. ''Linden, P ,KclPer ,E. Speicher, F. Jonker, H. Veerkamp, 

F. Willens, G. Schneider. ,les. :H. Coomans. Leid er: 
. Dhr.N.Koot.S1Ecenkomst: 1.10 u,ing.Lens-terrein. 

;\TTENTIE: De keepers· vari P 2° t/m P 5 worden zate\:--dag_och-
tend om 1 0, -- uur op het veld verwacht· v cor keepers
training. 

;, TTE.Ji:TIE, ·JUNI.OREN EN PUPILLEN ! 
l"FSCHHIJVINGEN: v6.6r vrijdagavond 7,30 uur aan dhr-.H-.vap' 

. . der Kleij; F.rambozenstraat 45,te1,33.88;42 
(telefonisch alleen .vrijdaf!avond tussen 6.30 en 7,30 uur). 
NIET-OPKCMEN: wegens niet-opkomen in het afgelopen weekein

.de worden ll.Cv:erbeek, .::l.v,d.Loos_, J.Scpi_l-
der tweemaal als reserve_ opgesteld. · ·· 
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,\ TTENTIE: nogmaals. laten we hieronder het adres volgen 

waar kan 1;rorden geinforme erd naar het al dan 
niet doorgaan van de training: , · 
Voor·tle'1;upillen op woensdagmiddag:•· •· . · · . :·.: ·. 
tussen'·éen uur en half twee bij-Mevrouw IJ.lok,tel.... . 
66. 07 .14. ( noc-naai s, alleen tussen één uur en half twee·, 
niet eerder en niet later!) ' ' · · · 
Vom.' r.1 e junioren 01Y woensdàgavond ( · B· :1-· C ·klasse) · 
:tussen half zes eh zes uur, dus niet·eerder of lat·er, 
evene·cns bi j---:fl'evrouw Epskai71p, tel. 66. 07 .14 (Dit geldt 
totdat de zaal training bij veldafkeuring gaat beginnen, .. 
Hierover volp:t later bericht}. 

' . ···:· .. -··· ·• . , . ~· . 

---.-----.•-~------------~-- ----------------------------
V,\N JJ C"EL. TOT DOEL (Sen. ) . 
Lens" 1:: Zi, verslap: van "!fot Binn.enhof". . 
Lens-2: .speelp,_e __ ·ecn uitstekende wedstrijd, maar moest 
· desondanks met een nederlaag genoegen nemen. 
l':a een kwartier keek :Lens reeds tegen een achterstand 
aan, juist toen de elfde man hBt. veld instapte (kon dit 
niet anders?). Lens voch_t_ direkt terug, wat resulteerde 
in een schitterende treffer van Ruud Blok. Meerdere kan
sen blrven .cnbenut. Ka, rust een steeds dominerend Lens, 
maar zoals dikwijl.s, de goal. viel aan de. verkeerdë kant·; 

• H .B .S. sloo.t. mt,t, een for!l".atie van acht mensen haar doel . 
af en er was voor· Lens. geen doorkomen meer aa_n. Helaas 
,een, onverdiende ned,erlaag voor· de· goed spelen.de .reser-

. ves. . · ··· · 
Lens 3: he?:st_elde zich volledig en bedwong L_Rakkwar-

tier met 2-0. · · _ 
Frans. Wubhen en. Dick Groener>dijk zorr.den voor. de doel
punten in een snelle en aantre.kkelijke wedstrijd. 
Lens _4-: speelde een r,~ede eerste helft, maar ;tconde na 

rust een gebr'ek aan taktiek en konditie. Rust
stand 2-1 voor Lens door deelpunten van Jos Witting en 
Jan r!c HiJ.ster. In de tweede helft bleek vooral ·de ver
dediging niet opgewassen tegen hun ·snellere tegen
·standers. Eind stand 2-4, 
Lens 5: beheerste de wedstrijd tegen V.V.P. volledig, 
Er werd. intelligent· en goed gevoetbald, De overwinning 

· ·zou nor- royaler zijn geweest, indien men wat beheerster· 
met de vele kansen om had gesprongen. . 
Een hattrick van Lou Janssen en Eykelhof ve],de het v.onnis. 
- o-o-o-o-o-o-o-c-o-.o-o-o-o-c-o-.o-o-o-o-o-c-o-o-o~ o- o~ö-;,:o-
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wo: · · 5 okt: j:>üp- en •jun---'train_ing 
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.. .. 

==-=-====================================================== 
DEZE WEEK ·- ... 

in .de ,.,,_ -:.·: ... . 

lensrevüe: ~ de tand ·d;"~'.-tijds; zie t~le'..:.ie~-~ .... . 
... ,.,.o ... - .vrijdagavon_d .klubav·ond; én-kl'averjassers 

·-·' :.:·1ens isblitz-hip, kortomheteind·e -

' 1 ': ,. ~--, 

'·- :·,._ -. o· -. - .. ,, -.-de .wed stri id, die· we_ zagen ( 1 eni:i 1 4- jun) 
- =;.·."' . ,.,.~---,,,.,~-~--~' == ... -~~, .. ~--- ' ==·== ---__ -·= ~. = ,. =====· ., _-:_==== ·-=== ·==·= ·:"~ . 

'~ . · ... ,."· 

In c\u vorige Lensr~vue_ badden we het o~der meer' ov~r. de . 
tanGl des tijds, d;ie het; klubleven. in vele veren:i,gingen . · 
danig heeft aangetäst~ We kqmen er nu 110g even· ·op .terug,. 
omdat op een forumavond, georganiseerd door het vijftigja
rige RlCi',V:(:C uit Amsterdam, ook enige aandacht aan dit pro-:-
bleem werd be-st eed~ ·; , · ,' :_-, 

' .. 
Een "'jqngerë"-: stelge.,. dat de minder gróte ·verenigingeil vöor: 
de hedendaagse· jeugd weinig aantrekkelijks bieden,-· omdat ·· 
men als jopgere met' leèftijd_sgenoten wil optrekken en men 
in deze kleinere verenigingen al te vaak te maken krijgt .. ·. 
met o~eren, waarmee .men·dan· in één e'lftal·moet _spelen, öm..;_, ,, 
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dat deze kleinere verenigingen maar weinig elftallen 
hebben·. De 11 jongere" meende voorts, dat zijn leeftijds
genoten liever naar een grote vereniging gaan, die · 
eerder kans biedt; dat zij. met leeftijdsgenoten in een 
van de elftallen terechtkomen:, 

- Inderdaad hebben de meeste voetbal verenigingen de le
den - behalve de wekelijkse voetbalwedstrijd en trai
ningsavond - weinig aantrekkelijks te ·bieden. Van een 
verenigings-"band" kan men dan ook nauwel,ijks spreken. 
Btütenland se verenigingen als Real t;adrid en Dynamo Mos
kou (om maar eens 'n paar uithoeken-te noemen) omvatten 
de meest uiteenlopende sporten, van voetbal tot zwemmen 
tot wielrennen. Hun klubhuizen zijn geen omkleedhokken 
plus kantine, maar ontvangcentra, waar men naartoe gaat 
als de kunst:enaar naar zijn "krinp:" of ó'.ls de industri
eel naar zijn "club". De sportvereniging is daar en el
ders een tehuis, waar men terecht kan ook als niet per 
se beeft te voetballen of te tafeltennissen. Dat kweekt 
vandaag de dag datzelfde saamhorigheidsgevoel, dat pak 
weg dertig jaar geleden op een p.:eheel andere wijze werd 
gekweekt door eigenhandig lijnen te kalken, ballen op 
te pompen en de doelpalen neer te zetten. 
Je kunt er natuurlijk met heimwee aan terugdenken, maar 
dat heeft weinig zin. Vroeger moe sten de dienstplichti
gen in dienst zelf hun piepers jassen; tegenwoordig heeft 
men daar burgerpersoneel voor en dat is natuurlijk meer 
"je ware" ( ook al is het een beet je sneu voor de nu 
neg in lèven zijnde ouwe hap, die dat niet mocht meema
ken). Ook in de sportwereld zal men zich moeten aanpas
sen aan de omstandigheid, dat de jongeren meer geboden 
moeten krijgen dan hun vijfentwintig voetbalwedstrijden 
per jaar, Vlil men tenminste de oude klubliefde en dat al
oude saamhorigheidsgevoel - bij alle konkurrentie van ra
dio en_ ~elevisie 1 van bioscopen en happenings·:- ook in 
deze tiJd terugzien. -- · . . ·_ - · . 

Een aantal verenigingen trachten hun aantrekkingskracht 
op de jeugd te vergroten door naast het. voetballen ook 
andere sporten te gaan·beoefenen,· Heel.duidelijk wordt dit 
geillustreerd door de opgang van de honkbal-afdelingen bij 
vele voetbalverenigingen, Wij betwijfelen echter of dit 
voldoende zal zi,in. Tevens zijn we benieuwd de mening van 
de reglementswijzigings kommissie hierover te vernemen, 
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Deze kommissie is. onlangs aan het werk getogen en zal on-
getwijferd de nodige àanciacht àan dit·· probleem bestéden.: 
o o o o o o o, o o o o ó o o o o o o o· o o o' o"o o o o o o 

- ·• ·, ~ 

UITSL,,\GEN ' .. ., 

JUNIO:IBN: SENIOREN: 
delfia 1 
lens 3 
lens 4 
lens 5 

. lens 1 . •,. · 2-2 lens 1 - hb's 1 
- . wilhelnÏus :f-' 2-2. lens 2 - quick steps 3 
- flamingo"s- 3 0-5 vredenburch 3- lens 3 
- gds 3 4-1' lens 5 - ado 12 
- lens 6 6-2 lens -7 - hmsh. 2 .. · hmsh 3. 

lens 7 
osc 6 

crcimviiet· 7. ·3-0· lens -g gds 8 · 
lens 8 2-2 lens 9 - vios 6 

• .,t. 

PUP.ILLEN : ' i C, 

rava 1 - lèns f - .. 1 -2 · 
lens 2 - ·rvè 2 " . 5-0 : . 
lens 3 - dbhrk.J .. : 0-3: 
lens 4 ·.., ·velo '4:; · ·3.:.:0 ·· 
rava '4 ·:... ·lens .5 ·• 0-o-·· 

- ado 2 2 - lens 11 
lens 14 - krarienburg 4 
lens 15 - celeritas 14 

· spoorwi jk 5- lens 1 6 

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

.. 9-0 .. · 
6-1 
9-2 
5-0 
1-2 
1-2 

, _______________ ~-~---·-----------------------------------
. VRIJD:DAVCND-KLDi3AVóND'. î ! . . 

• 
Waarschijnlijk ten overvloede herinneren wij u eraan, dat 

:,te beginnen met. deze WE)ek d•e klubavond voortaan op 
vrijdagavond wordt gehouden. We starten vrijdag a, s. maar 
meteen met een klaver.jastoer·aooi. Als wedstrijdleider zal 
de heer F .riiesker, qnze sekretaris, optreden. Natuurlijk 
mag u introducé' s meebrengen. Het inschrijfgeld bedraagt 
;f 1,- per p.érsoon. Er. zullen aantrekkelijke prijzen te 
winnen zijn. Iedere deelnemer wordt bovendien op een gra
tis kopje koffie getrakteerd, We weten, dat er in Lens 
velen van een "klaverjasje" houden en rekenen daarom op 
ieders komst. l 
Trouwens, ook de niet-klaverjassers zijn van harte welkom, 
De K.K. is druk doende te zoeken naar middelen om ons klub
gebouw 's-avonds een wat intiemere atmosfeer te geven. Maar 
voor de gezel],igheid moet u zélf zorgen. Kom in ieder ge
va;I. ! i,anvang half negen. 

K.K. 
EXTRA NIEUWS VAN DE KONT!.KTKOMI'CISSIE--

.. 
KINK-HIP-BEI,T-CRl,ZY-BLITZ-GO GO -------------------------------
Heet van de naald kunnen wei'' de "tieners"· onder onze leden 
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mededelen, dat de K .K;, iri. nauwe samenwerking met de hand-
bal vereniging Kwiek Sport, · op zaterdag 22 oktober een grote 
."1:eatavond zal organiseren, De avond is vooral bedoeld voor 
de oudere junioren (vanaf 15 jaar!) en de jongere senioren, 
maar natuurlijk zijn ook anderen, die van "hGt bonken:l. · •·-"'- ., 
ritme onzer tijd" houden, w·elkom. HGt wordt dus een gekom-. 
bineerde kontaktavond van Lens en Kwiek Sport, in ons klub-· 
gebouw. Houdt de avond vast vrij! Nadere informaties volgen 
n~!. . 

LENS 
B:,L',~:S wedstr 

' · gesp. -gew .-gel. -verl .-pnt. -doelg;m•.t:gB!ll, 

junioren :fl-klassers 8 4 4 8 16-17 1 , 00 
B-klassers 13 7 1 5 · 15 54-27 1, 15 
C-klassers 14 10 4 20 48-32 1,42 
totaal jun. 35 21 1 13 43 118-76 1 1 22 

pupil-len·: 15 4 1 10 9 23-38 0,60 
senioren: ·23" 8 · 3 ·· 12 19 55-68 0 82 

. TOT:\i.L 74 33 5 35. 71 196-182 0,97 
-------------=.-----=----=---------==-=-=--=---============= 
DE WEDSTRIJD, DIE WE Z,~GEN 
Lens _J ~- . ( jun. l _ -· _ Krarn:mbur g_ 4 

Het slachtoffer van de redaktibnele blikken was deze week 
Lens 14, ofwel C ,1-,·aat dit seizoen in de C-klasse-16 bivak
keert. Tegens-cander was de vierde editie van Kranenburg. 
Wij hebben een wedstrijd gezien, die ons vijf doelpunten 
opleverde tegen geen enkel van Kranenburg. T-ree winstpunt en 
dus. Het meest opvallende punt, naast de doel- en de winst-• 
punten was wel de duidelijk betere konditie van ons elftal. 
De vi.jf doelpunten k,;;:amen met de regelmaat van de klok van 
de schoenen rollen, twee· véér de rust en de rest in de twee
de·' helft. De eerste helft ging gelijk op; het enige verschil 
tussen het sJJel van· Lens en l(ranenburg was het fellere spelen 
van Lens. De doelpunten ontstonden doordat de keèper van Kra
nenburg een schot niB.t klem kon krijgen en uit een doelwor
stelirig. Na rust had on.ze ploeg veel meer lucht dan Kranen
burg. De doelpunten kwamèn a::.J:emaal uit -rommelige situaties 
voor het .Kranenburg-doel, En hiermede komen we direkt op het 
algemene beeld van deze wed-strijd: rommelig, 
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,aten we voorop stellen, dat er leuk werd gespeeld - en 
lat iedereen zijn best deed, re:aar ••• , Wij hebben maar 
mkele keren een echt mooie aanval gezieri. Het was erg 
jammer, dat er vanaf het middenveld en vanuit de achter-
10ede te weinig op de vleugels werd gericht. De enkele 
:eren, dat dit gebeurde, kwam er een goede aanval uit, 
le buitenspelers hebben wel voldo~nde werk gehad, maar 
lan doordat andere voorhoedespel_ers, in de breedte op hen 
,peelden. Dit blijkt ook w;el uit de. doelpunten. Van de 5 
(oals kwamen er- 4 uit verwarde· situaties voor het doel. 
;rwerken kan deze voorhoede wel~ dat· bleek duidelijk. De 
tchterhoede heeft goed voldaan,: hoey,e:). zij het niet te 
10e ili jk hadden tegen de traag, sp~lEmde voorhoede van 
cranenburg. De middenlinie wist over het algemeen de aan
rallen goed op te vangen. Maar zoal::i gezegd, zij moeten 
Jeer aandacht besteden aan het plaatsen naar de buiten
ipelers. Wij zijn er van óvertt1;igdl 'dat zij er op deze ma-• 
-nier aan kunnen bijdragen om v'an ct~ 11 spelers een elf
;al te maken. Wij rekenen op verdere successen van de heer 
Ccr:.iperman en zijn· jongens. · 
============··=====-========== ~====· - .==~================== 
3EKïtETLHili.AT 
/,Coomans 
reirm. rstraat 
;el: 392720 

21 8. 

. " ----------------------------------------
SENIOfü~N-SEl!IOiIBN-SEN_ICREN-SENIG;IBN 

-- -- --------------- ---------.-----------
)R0Gr1,lI-'.J'.TA znm;,G 2· OKTOBEE 1966. 

14;- u,Lens 1-Dlündorp 1 · ,Vele:l i,Geb,1,Lok.6/4' 
12,- u;Lens 2-Vredenburch 2 Veld 1 ;Geb,1·/Lok.5/3 · 
12. - u,H .r .s. H. 3-Lens 3 r!ielis Stokelaan, ing. Vrcderustlaan 
12.- u.D.î'iI.T.3 -Lens-.4 -Hengelolaarî,tèrrein B.M.'I'. 
15,- u;Lens 5 - Tedo 3 Veld 2,Geb:1,Lok,5/3" · · 
12.- u,Lens 6 - B.E.C,5 Veld 2,Geb.2,Lok,5/3 

Lens 7 - vri j ·· 
13.45u,Lens 8 Marathon 8 Veld 2,Geb,2,Lok.5/3 · 

)ENK OI( DE LEGITirÜ TIES: 

~ET OP DE GEWIJZIGDE i,,,NV:,NGSTIJDEN V;\.N LENS 5 EN LENS 6 

-rillen de H.H.aanvoerders aan het" vo.lgende denken: 
1, Scheidsrechter in de rust konsumptie aanbieden. 
2, Zorgen, dat·cte 2 ballen in de rust· en na afloop 

terugkc1ten. · 
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Is er een bal in ~\G sloot of 't"ussen de struiken, 
deze dan .. CJpzoeken. ' . . . 

3, Ruilformulieren en verslag uiterlijk. rraanda:;avond 
bezorgep._.bij de élftalkommissie of. bij de kanti~ 
nebeheerder, -dhr .• L.dé Boer. 

DE . OPSTELLINGEN·: . 

Lens 1: l'i.NT, -P.Schouten,W.Hansen,H.S1;iitskapi,W.Verba
renc\ se ,_H .Be.ket, J .Ent:lebért', L.Rie::mn,W. Vender• 
bos, G. Verhaar, H. Wachman .i1Bserve s: H. Diet z, G. 
Ke··,:-ien:1an. Grensrecht er: Dhr-.-C. Visser. · 

Lens 2 _: N ;!). , H. Diet z, G. Kernpernan, J .r'.esker, R ."'.oodbol 
..., '11 k G L • t . J D4 .k H •· ' .. , " d .• L O '·. ooyes ein, .V.J ..... J ' :9 •COC1uyn,11..'tOO· 
duyn, J .Dotter .Ho serves: J. 1•ntting', J .Heins,. 
G.J .Crama (2x) ,Le:i_r1 er: Dhr.L,te Tfoy. 

Lens 3: G .Halle en, F ,Stràathof, H .Kenper, J. Verhaar, J. v 
. Knaap ,D ,Steyn, J. v-.Kleef ,D ,Groenendijk ,F ,_]'ies.1$:, 
F. Wubben, N .Koot. Reserves: E, ~. v .cl .Acker, J ,He: 

,.Lens 4: Th. Suykerbuyk, H. Ub ben, J .Meier ,r:i.navis ,.~. v .Eg· 
mond, C, Peeters, Il. r,rarn:lenburg, C ,Me ere, F ,Bur,c'.,,. 
houwt,W.Burr::houwt,Reserves: J,('e Hilster,J,P 
Dissel. . . 

Lens 5:. G .J .Crama ( 2x), ;~. v .d ,Beek, L.Hanssen, J .llieme1 
R .,~e Gr:a.at ,R.r,r.andenbur.g., H. Je.c.obs, ,L v. d .I··'.èyd, 
J.r'e Bcer,W,Eykclhof,L.Janssen.Heserves: H,d, 
Sterke' il. V. LeelW en. 

Lens 6: N; v. Dc!aburg, C ~Vel dink ,M. Hucrsch_op, r:t;"Jehe e ;J·.( 
v. Dissel:, •J .Brochard, R.Eykelhof·, Chr~ J~hee, f,.N< 
wèe ,F. Voelbehr, r-' .Drabbé .Res; ·: !, • Verbarendse ,l 

· v,T)ijk,C;Nieuwenhuizén. · · · · • - - - , 
Lons 8: ,\ .D;tok, J. v .Westing, /, ,Hoppehbrouuers, C.Kras ,;, . 

Schie, F .Bicrhof ,,L v. Luxemburg;:M. Ooms, J. Jager 
Tl.; ;.;i_istefeld, :, • v. Duin. lîeserve s: ,\. Peels , Z •. Jan: 
D_. v. Lic, sh out. · · 

;,FSCHRIJVINGfäJ: Vóór vrijdagavond, 9 ·uur, bij Dhr.G.C 
mans, Weirnarstraat 218, tel. 39.27.2( 

VOORLOPIG PROG:Lrir!'X SEl'lICPEi'' VOCR Z,Chl]);',.G 9 OKTOBER 19( 
Paraat 1-Lens 1 1·4.- u;NIVC 3-Lens 5 
Woerderr ·2--Len,s' 2 · .· ·· · J ti.;:'.:' u·;Lûns 6..c.L~akkwarti 

14.- u; Lens 3-0.J).D,2 · 14,--u.G.p.,~:?-Lel'.).s T 
12,- u. Lens tt-D.V.C.2 :12.- u.Lens 8-Felicitas 
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H.Gelauff wordt wegens niet-oukomen geschorst.· Verwe·er 
op maandagavond bij: de elftalkonm1iss:t'e. · · ·.. · · 

Foot een..·abuis van de elftalkommissie werd M.v.Zilfhout 
vorige week 'geschorst. Deze schorsing is dus opgeheven. 
=--------------=--------=====-=---=========-===========-
w;,T KRIJGEr; 
WE NOU??? 

Lens 1 : heeft het eerste punt je binnen en speelt 2;offdag 
tegen Duindorp, c\at het nog niet zover heef:t: ge

schopt. Het wordt zo langz1).merhand wel een beetje tijd 
voor de eerstq overwinnii:ig. ;,ch, waarom niet? 

Lens 2: krijgt Vredenburclf 2 op bezoek, c1at zondag met 1 
van DCNK 2 verloor. Het was .overigens. de eerste 

.... nederlaag van de Rijswijkers, die nu vier punten uit 
,drie wedstrijden,hebben. Lens heeft twee'.uitwee. 

Lens 3: draait nog niet lekker •. Het gelijk spel tegem 
het Wilhelmus~tiental was beuaald nie;t; indr1,1k

wekkend. Zondap.: moeten ze naar H.n.s:H., dat met 3-4 
van H.B.S.5 verloor en nu twee punten uit drie wedstrij
den heeft. 

LÉiiïs 4: hee":rt ·z·•n · oude vorm ook .. -rïog niet gevonden. 5-0 
is wel ··een erg grote nect·erlaag ·voor dit roemrucb 

·· te elftal. 'HopeTijk r"ènabilit·e'f'èn ze zich zondag tegen 
D.I'II.T. 3, dat; met·4-1 van Den Hoorn 2 won en nu met ·zes 
punten uit drie wedstrijden on~eslagen aan kop gaat. 

Lens 5: doet het beter, Ze-wonnen met 4-1 van G.D.S.,3. 
Te[,".en ,TEDC 3, dat Westerkwartier 9 met maar_ ·lief 

8-0 versloeg wordt weer het een en . .ander van onze jongen 
verwacht •. T'~DQ heef.t nog geen punt verloren ( zes punten 
uit drie wedstrijden) en·daar moeten jullie echt wat aan 
doen. · 

Lens 6: werd door H .M.S .H. letterlijk en figuurlijk naar 
· · de slachtbank gevoerd. Een. 6-2 nederlaag. Zon.da§ 

wordt de ·verlöving van Hans Velclink natuurlijk feesteli~ 
ingeluid met een. kl.inkende. ov·erwinning. Uit vrij onbe
trouwb,are bron. vernemen wij; dat het zesde_ elftal abso-

.. 11).ut geen nederlaag z.al toe staan, .De tegenstander. is. 
lJE.C. 5, dat zondag ·haa,r. eerste overwinning boekte en nu 
J:let-als·Lens 2 p~ten uit drie wedstrijden heeft. 
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Lcns 8: speelt tegen is'.'arathon 8, cl.at uit twee wed-
strijden nog geen punt vergaarde. Onze vetera

nen hebben drie punten uit drie wedstrijden. Het is 
niet onmo!!elijk, dat daar zcnclag een paar punten bij
komen. 
===-===-=-==---~--=------~----=-==---------===---=--=--
v:,Rii, 
- Het is er dan toch van rekomen. Zondag 2 oktober ver-

looft Hans Velc1ink zich met Wil van Dijk ( o:1' is het 
andersom?). Het feest is van 14.30-16.30 u. in de 
dr.Weit jensl;san 1 3a, Pocldi jk. De .Utopisten verzamelen 
zich na afloop van de wedstrijd van Lens 6 en hopen 
veel andere Lensèrs in Poeldijk aan te treffen. 
Cnz e gel ukwcmsen. 

- Op 1 O se;itember heeft P ,Demeyer van Lens 13 een ver
keerd shirt neegenomen en c1.us heeft een andere spe
ler dat ook p-edaan, Heren, zoek ellm ar eens op! 

- Hans Egberts heeft afp:elopen zaterdag in het 2e klub- . 
gebouw; lokaal 6, een doublé-kleurig horloge ·verlo- . 
ren, r1frk Velona. Dat wie er iets van weet zich 1r.elde. 

===============-====-=--=~===-=========----====--=-=----= -------------------------------------SEKHITT J-J,~:..~I}~tT 
hovan der kleij 
frambozenstraat 4.5 
tel: 3 38[)~,2 

JUNICrnm-JUNICr,EN-JUNIO~:Er;-JUNICI·:EN 
-------------------------------------

P~'l.CG':l.ArJ?'i, ZOIJ:J:.G · 2 CKTCDER 1966 

12,- u, Lens 1 '-·G.D.S.1 
12:- u; V.V.P.2- Lens 2 
1i,.- u, Lens 3 - Oliveo 2 

DE CPSTELLTt,JGEl!: 

V,3,G,2,L.6/4 
Zuiderpark ·· 
V,3,G.2,L.6/4 

LENS 1 : ;l..Bruggemans ,l'I. v. Veen, J .Gebben, J. Verheugd, H .Roth
krans; F .v. Bohemen; C. v. Vel zen, Th.Hoefnagcl., F .de 
Lii-,art, Th .Brochard, ·1~ .Kortekaas. :·l.es. :D. Branden
burg, Leid er: Dhr. I1. füü s. S_anenkomst : 11 • 1 .5 uur 
klubf,ebouw i.v.m. bespr'èking. . . · · 

LENS 2: C. v. Vaassen, J. Wellinr;, T .Heer schop, f, .Duym,H .Eg
bcrts, H; Suikerbuyk, H .Crama, ~. Webbers, W. Vo.,7el, N .• 
Janssen;J/e Jongh.Fl•)S.: ,Lde Winter.Leider: 
Dh, ·• H, v ,cl.lCLe:i j, S-r;ne'iKömst: 11. 4.5 uur 7:rigang 
ïJ ~ 1_! r? c~~e~:l'G:Ïil • -·---
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CENS 3: W.Verbqrendse,J,Blok,J,v/d Zalm,F,v,Niel,J,Holt, 
C .Rooduin,F. Herremans·,G .v. d; Togt ,C .Vervaart_, R •. 
Blok, W ,Geurens. Res. :B .:Epskamp, R.Wilmot .Leider:·· 
Dhr , F. Herrema ns .• 

----------------------- ·---------------------------------
PROGRiJ.'.:l!L\ Z,'.TERDAG 1 OKTCBER · 1966 
15;45 u,D.H.L.5-Lens 5 Brasserskade 
1 4. 30 u; Lens 6.:. V. 0 .S • 5 V .1 , G .1 , L. 5 / 3 . _ - . . 
1~.45 u.G.D.S.6-Lens 7 Noordweg,~lat~rtngen·· ·----~---
15 ,45 u,Lens 8-0elerita s 10 V .1 ,G.1 ,L.5/3 _ <, -. ·; 
15;45 u,Lens 9-S.0.;\.1 V,3,G,2,L.5/3• . -• · 
15,45 u,Lens 11-R.V.C.10 V.2,G.1,L.6/4 . 
15. -- u. El.amingo' s 4-Lens 12 .ltPrinses Irène", Schaapweg -
14.30 u.Lens 13-H,B.S.11 · V,2,G,2,L,5/3 
15.45 u,Duindorp S.V .6-Lens 14 "Ockenburgh" 
14,30 u.Lens 15-B.M.T,5 V,3,G.2;L,6/4 

Lens 16-vrij (zie andere elftallen) 

DE OPSTELLINGEN: 

LENS 5: W .Kouwenhoven, P. v .d ,!,ar, R. Fortman, Ii ,Holt, J. Col pa, 
P ,de Jongh, J. Fretz, A ,Hop 1 E :Bakker,s, R. v. d .Mull, W •.. : 
Keetman.Res.:H.Cverbeek,Leider: Dnr.G.v,d.Velde. 
Samenkomst: 15.- uur klubgebouw. . . 

CEl\lS 6: R.v,Berlo,K.Schouw,L.cle Jongh,,LHuis,H.Bijster
veld,P.tle Vries,B.Hoogeveen,J.v.Hulst,G,cle Hoögd, · 
G .Bruinsma,L, v.d. Velde. Res. :A. Fei tz .Leider: · 
Dhr,G.Halleen. . . 

LENS 7: B.v. d .Lans, A. Tinnenbroek ,E. v .Bronckhorst ,B .Lusten
houwer, G .Duyvesteyn, F. Jehee, R,.v .Wassem, F, v .Baggum, 
Th, Janssen,!,. Bilderbeek, C .Grimbergen·. Res. :Ç_, Schal
bróek, N ,c1_e Vries.Leider: Dhr,,LBlok.S11nenkomst:. 
15. - uur Hengel olaan hoek Leyweg. · · 

LENS 8: P ,Miltenburg, G. Vervaart ,B .de Vries, H. Eggers, 
P ,Mand ers, H. Westhof, F. v.d. Berg, G .,Vrèdeveld, Il. v •. 
Essen, P .Klein Breteler ,R. Peters, Res, :Il .Rientjes, 
R.Jacobson,Leic!er: Dhr.J,de Hilster~ 

LENS 9: C,Groen,C.v.Deelen,H,Dartkers,C,Blok, R.Bogisch, 
J. Schutte, P .Bremmer, E.v. d ,Broek,Fr,ll'.link, H. v .Dom

. burg,B,·v.d.Sprong,Res. :E.de Groot,P.F.de Haan. 
Leider: Dhr.H.Leenderts. · 

LENS 11 :P.de Hààn,Fr.Raaff,R,Hoefnagel 1Fr,Cobbert 1 C.Schro
ver,G.Bloks,H.v.Berlo,P,Hop,J.D1sseldorp,li.v.d. 

· Velde,::,Hoek.Res. :P.v.Doeveren.Leider: Dhr.H.v,d, 
Kleij. 
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LENS 12: 

. LENS 13: 

LENS 1 ~-: 

LF.l'/S 15: 

L;Egberts, H, r\e Jongh, Th. v. Rijn,Fr .Disseldorp, 
F.de Kleijn,C.Sta,el,W.Enplebert,Tr.Resodi
hardjo, h. Jung~chl_äger, Th. Booms, D .Klein Brete
ler. Res, :N.P.Jansen,P,Heynen;Leider:Dhr.C. 
Nie u,,enhuiz en ;Samenkomst : 14_, 1 5 uur Hengelo
laan hoek Loevesteinlaan. · · 
R,Bcs, C .Blom,P. v.d. Steen, J. v .d ;Ende,J, v,d; 
Heiden, J .Kectr°'an, P. Verheesen, L .Cazander ,R. 
de Wolf, J ,Hel verîs_tein,G. v .f,rdenne .Res. :P, 
W:tlmer.Leider: Dhr_.i'~.Stapel •. 
F. Teun is sen, L. v .,d .1•'.e_er, H. v. Dar,1, C. Ab speel, 
H. Janmaat, R. Woqter~, R .Keershoek, D. t)ave
stein, Th,-v. c\ .f,ardweg ,E. Verschoor, H. Pechler. 
Ros. :C.v.Hulst.Leicler: Dhr.G.Kemoerman.Samen
koi?st: 15. -- uur Hengelolaàn hoek Leyweg. 
A.Castenmiller,W.v.d.Ham,P.Steffen,W.Duyve
stein,P.Demeyer,B.Hoefnar,el,R.Asselman, E.v. 
Deelen, P. v .Domburg, J. :~sselman,R .K .F .Straatman. 
Res,: J ,Mevers,Loir1or-: Dhr.R.Wachman, -- " ----------------------------.--------------------------

PRC'GR;'.l''l''.'. PUPILLEN VCC!l Zi,'rE'Wi\G 1 OK1'CIJE:t 19 66. 
1 J,5 u,~ Lens P 1-Die }!aghe P 1 V.1,G.1,L.6/4 
1.,~5 u, Duno P 1-Lens P 2 Mgr.Nolenslaan 
1.,~5 u. G.D.S. P 3-,;Li;ns P 3 Noordweg,Wateringen 
1 ;45 u. V.V.?. ·p·3-Lèléls P ,:.· Zuiderpark 
1 ;45 u. Lens P 5- Gr.W:i,-\i'56 P 1 V.2,G.1,L.5/3 
1.45 u. Lens P 6-Vre-a:enburch V,3,G.2,L.6/4 

DE OPSTELLINGEN: 

LENS P 1: 

LEiJS P 2: 

LF.NS P 3: 

. . . 

G,Trommelen,P.v.Wi.ik,C.Lustenhouwer,G,Colpa; 
M.v/d Horst,F.Veeren,A.Daven" E.Hoefnagel, 
l', ,de Wint er ,C. v /d l,ardweg, J. v .Rijn. Res. : J. 
Slabbers.Leider: Dhr.G.v• d.Steen, --
R. v/d Steen,,'. .Borst, E .Macco ,F. Wot1ters ,M. v. 
Baggum,J.v.Rossum,P.c1e Wolff,W.de Hilster, 
B..Kicka,R.?oedhuys 1R.v/d Lely,R§s. :H.Veer
kamp,J ,Schilder.Leider: Dhr.Th. uykerbuyk. 
Samenkomst: 10.- u.Hengelolaan hoek Leyweg. 
G.Willemse,P.Berkelaar,R.de Vries,H:Straver, 
J ,Keetman, R. v/d Linde ;B .Ruit erman, J .Boin, G. 
Lelieveld,P.le Erun,A.v.I>!:aris,Res, :_C.B;,_kker. 
Leid er: Dllr. J. CeoJ\b en. Samenkomst : 1 • - · uur 'in-
gang Lensterrein. ·· · •" 



:..6.5-

LENS P t,: F,. v. Os, f,. Hild erink,E.Booms I J. Janl!laat J. P .Booms, 
. J .Pc st, J .Kouwenhoven ,E. Speicher ,". v ,J:Jommel, · 

R-.de Vroege,J.Wüstefeld.Res. :W.v.d·,Lans,F.de . 
Vries .Leid er; Dhr. L. Brandenburg, Samenkomst: 
1 .1.5 uur Hengelolaan hoek Loevesteinlaan, 

LENS P .5: P ,Verschoor,Jt.v/d ,\ar,R.Bom,A,Burcksen,W.v/d 
Linden ,F. Jonker, P. Koper ,F .W. Willeyns, !, • Jans sen, 
F. Snoeyers ,G. Schneid er. Res. :C .Ernst ,A .Reesink. 
Leider: Dhr.N.Koot. 

LENS P 6: De volgende spelers beneden 10 jaar worden.. · 
hiervoor uitgenodigd; G .Bloks, J. v/d Burgt ;G. --· 
v,Gessel,J .de Hilster,J .Koper,A.v,Kleef ,Q.van ,, . 
Noort, G. v. Osch ,F ,Palstra, P. Perreyn,,l.Reesink, - · 
J. fledeman,B. v. Veén ,E .de Wit ,E. Yperlaan, R. Ype:r-
laan .Leider; Dhr.A.Limbeek, . , 

Op zaterdagmorgen worden om 10 uur weer de keepers ver
wacht van P 2 t/m P .5 voor keepers-training, 

;,TTENTIE, JUNIOREN EN PUPILLEN! • 
;\FSCHHI JVINGEN: vóór vrijdagavond 7. 30 uur aan dhr. H.,

van der Kleij, Frambozenstraat 4.5, tel, 
33.88.42 (telefonisch alleen vri'jdag"
avond tussen 6.30 en 7,30 uur). 

NIET-OPKOMEN: wegens niet-opkomen in het afgelopen week
einde wordt E,c1.e Groot tweemaal als re
serve opgesteld. 

MA TERif,,',LUITGIFTE; Dhr ,G. v.d. Steen •. 

'rHAINING C-KLi,SSERS: Vri,jdaga:vond a. s, start de training 
voor nog een C-klasse groep; deze 

training begint om half zeven en duurt tot half acht, 
De spelers moeten een kwartier voor tijd aanwezig zijn.• 
Bij slechte weersomstandigheden kan telefonisch worden: 

geïnformeerd naar het doorg_a an van d.e training bij · · 
Mevrouw Blok,tel.66,07,14 tussen half zes en zes uur. 
De volgende jongens· worden verwacht: 
Th. v.d. Aardweg, C .;,bspoel ,M. v ,Baggum, P .Demeyer ,G ,Englé-

. bert, i1,Feenstra, J. Janmaat, J\. v ,d .Meer, R,Keershoe k, J. W. 
Mulder, H. ?echle r ,B. Ravesteyn, F. Teunis sen, R. Wout Ers ,E. 
Versch0or,P.de Wolf. 
Voor de goede orde hieronder nogmals de spelers van de 
C-kla sse, die worden verwacht op woensdagavond van kwart 

-voor zeven tot kwart voor acht: 
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Th.Booms, R.B~s-;_L~Cazànder, H, y, bam, Fr; Di s~e~dprp/p; -ir. -__ ,- .. 
Doeveren, W .Enr-;lebert, J .Hel venstein, J. v ,d. Heid,e.!:'i, P;Hey-· · 
nen,t,;Juh_r;,;schläger,J ,KëBi'irÏ\än,B.Klein Breteleî:',;f.dê ,:. ;;,;,0,' 

Kleyn, H, Rirrimel.ID1aan, Th. v: Rijn, C. Stapel, P, v~.c:l,~Steeri·, P. -
Verhee sen, R ;dè Wolf •. · · .. , · , . · ;-. ·. . . 
Ook voor'èieze groep inf.or!llerèn na_ar eventuele afkeuring;.i_' 
bij ll~vrouw-·Blók; tel .• 66 .• 07'.J 4 tussen hal.f'.,2:'es en zes .m.ir. 
Belangrijk: de trainüw is allee.n ·vo?.r de_ •jongens, d_i_e •--~ 
· · : re.ttelmatig komen trainen!! - · - _. . · ··· 
===::::== . .' :::::::::::: .. •, == ... ;; --====-.=== ' __ . '-=::::=--. ----- -= ---- . _......, -- -·. -_ .. _·. 
VAN DOEI', TOT' DOEL. (.Senioren) . . . , : 
·Lens 3: speelde-·een•IB.atige wedstr:i,jd" tègen Wilhelmus-, .dat-__ .·· 

·- · notábene slechts met tien man binnen de li-jnen 
kwam.De Vöorbu:t-gêrs wj_sten in de eerste helft zelfs .ee.n 
C-2 voorsprong te nemen.Goed keeperswerk voorkwam erger. 

'De v0orhoede- liep ( zend.er suks es) naar elkaar en -het · -
schot tè zoek;en.N~ d~ fust· leek het e·rop,dàt Wilhelmus . 
verpletterd z01,i." worden, want binnen 10 minuten. werd -het 
2-2. Ma~r het spel zakte daarr:á t·ot e~n.· bedenkelijl{1.,eil. -·,--·' 
Er werd ''niet meer gesccor'c:l,. . . · . . ··; ·-.·· 
Lens 4: stéldQ wedèrom dièp teleur _en ging tegen de Fla-

~- mingo' 9 kansl-oos ten onder. Hei,--elftal faalde vol- · 
ledie: en het . .-}as aan·cle vriendelijkheid'van de gasten te 
danken, dat zi,),het biJ vijf doel'punten _lieten. . _· __ . 
Lens 5: gaat m(it "1e week beter·draai.en, waarvan nu·G .• B.s.· 

de dupe werd .r,'.et snel 1en aantrekkéli jk voetbal 
zorgde het vijfde voor eei. verdiende overwinning. ,Aan.van-:-. _ .. 
kelijk wilde het niet lukken, ·maár toen het tempo.,w.erd · - ., 
verhoogd gafl Lcns·de toón~-àan·.-:: - . ·· .. /:_ . _., ,, ,;·" ... · • ;:· >.:. 
Ruststand 2-1 • _ Jid ;aust- eenzelfde spelbeeld ,Goed aanvals;_ 
spel zorgde voor een t,-1··eindstand.H".Ubbèn verdient · 

;, de 11uit;blinkersprijs•.f.-. · •. _, · · .,.,.·.·· .. 
Lens 6: werd volledig•geintimideerd door het"harde en dik 

wi ,jls ruwe spel van het öud.:..eerste elftal van 
H.M.S.H,;\anvankelijk kon,Lcms_zijn gang nog wel gaan, maar, 
het werd spoedig duide_lijR:,dat pier riièt_.normaal een over
winning. te behalen wa.s.),.an v'tijwel alle: d.o'!')lpunten zat-.dan ·_ 
ook wel een luchtje.B.ustst:alid•2c,.O.Eindstand geflàtt·eerd· 6-·2.· 
Lens 8: deelèle in een:tamr,,ewedstrijd de,·punten met o:s.c .. 

De ploegen wogen goed tegen elkaar ·op én er werd · 
in een._ prettige sfeer gespeeld/Een speç:j.ale yermelding ver~· 
dient btics Kras, diè •eriorm,l1a-rd heeft gewerkt.De Lensdoel- · 
p\mten kwamen van de voeten vah nuud Wüstefeld en Cees'·Kras: 



DE LENSD.EVUE 

klubblad van,de rkvv lenig en snel 
opgericht 18 december 1920 -~-,· . ,. 

RED,\.KTIE 

f. b .me sker c.:. hall een 
planten oord -126 amfc!ndei straat· 1 03 .• :; · - ·•· , .. 
telefoon: 6761.53 telefoon:_ 361160 'iJ"i' • , . -, 
======· ==" =================-=====: ·-= "~== ' .. =====·· :· ···-= •'· ·---== . 
40ste jaargang no: 6 
------------ -------------.--. --- ... ---• .i ·. ------' ._ . - --- . - _-_·:_·: ----

uo: 
do: 
vr: 
za: 

LENS' Z,\K;,G:GND,'. •. 

5 okt: pup- en jun-training, 
6 okt: sen- en jun-training. 
7 9kt.:·: sen-training, KLUBJ,VOND. 
8 olçt: · .,keepers- èn veteranentraining;. jun: 

zo: 9 
ma: 10 
di: 11 

okt:. 
okt: 
okt: 

11 t /m 1 6; · pup : 1 t /m 6. 
sen: 1 t /m 8 ; jun: 1 t /m 3. . 
jun-training; klubavond. 
sen- en jun-training. 

. - . . . ' . -=--===------==-==-==-===----===-==. ===========-======·==-
T E L E L È N S (van onze v'GJor'zitter) · . . . . ,.• . 

Nu onze èlftallen inmidde.ls eèn aantal wedstrijden hebben· ·' 
gespeeld, mogen we aannemen, dat, behoudens enkele inçi-.. 
dentele wijzigingen, de juiste samenstellingen zijn ge.- .. , 
vonden. Het voorbereidend werk van bestuur en kornmissies 
is hiermede ten einde, en thans rust op de schouders van 
de spelers de taak om tot zo goed mogelijke resultaten 
te komen. We moeten ons er terdege van bewust zijn, dat 
de naam en faam van de vereniging voor een belangrijk 
deel wordt bepaald dopr de prestaties op het groene veld. 
De voonraarden voor verbetering van het spelpeil en de , 
lichamelijke konqitie zijn geschapen. Elke senior en 
praktisch alle junioren en pupillen kunnen aan de trai-
ning deelnemen. -
We hebbeq dan ook het recht om twee eisen te stellen : 
1. Volledige inzét'van_alle spelers bij de wedstriJden; 
2 •. i1egelmatige ·en intensieve deelname aan de training. 
Spelers, die menen a,an deze voorwaarden niet te kunnen 
voldoen, hebben·geen enkel recht zich te komen beklagen 
over -het feit , dat zij menen in een te laag elftal te · 
zijn opgesteld.· · 
We hebben in het. verleden een aantal spelBrs gekend i die 
des z1,1-terilaás ·or zondags eerst even het weer aankeken, en 



-68-
dan de telefoon grepen, om nog even af t.e bellen. 
Laten zij de eer aan zich zelf houden, en de elftal- of 
juniorenkommissie alvast van hun voornemens in kennis 
stellen. Doen zij dit niet, dan zullen zij in de toekomst 
allerminst op de medewerking van deze kollh~issies kunnen 
rekene~.-Over degenen, die zich nog illusies koesteren, 
da½· "niet opkomen" zal worden getolereerd, spreken we 
niet~ Zij .zullen zonder meer. op een disciplinaire maat-
regel ·kllilnen rekenen., · 
l\an de hand van de weclstrijdrapportàn zal ook nauwlettend 
worden toegezien op de gedragingen en speelwijzen van on
ze leden. We hebben er geen behoefte aan om met ·de straf
kommissie van de K.N.V.B, i,n aanraking te komen. Ieder 
lid wil hiermede bij voorba•at wel rekening hquden.: 
~er~oonlijk ~eb ik meer "',aardering-voor een ·neder1aag1 
indien de spelers er alle-s aan hebben gedf¼!l1'J, dan ·voor 
een overwinning, welke op ·unfai-re o~ ·on-reglementaipe 
wij ze is verkregen. · · -·- • • . · :. : 

Het heeft lliij bijzonder 
0

pr~tt'ig •getr._offen; cfat er in de 
diverse kommi_ssies. zpveel nieUve gezichten te zien zijn,· 
terwijl ook een proot; aantal jongeren zich bereid hebben 
verklaard een funktic als leider van een elftal te -aanvaar
den.· Er blijkt dus wel degelijk belangstelling voor.: de. 
vereniging te bestaan. Maar we zijn er nog lang niet. 
Ook U kunt aan de verdere uitbouw en innerlijke -verster
king meewerken. Hoe? 
De senior-leden, cl oor zatercla1;smiddags :belangstelling te to
nen bij de wedstrijd.en van pupillen en junioren. Valt daar 
niets te ·genieten ? Dan had U de wedstrijd Lens 5 tegen Ado 
eens moeten bijwonen. De pupillen en junioren door zondags
mid·davs naar···het_ terrein te 'komen. 0 ja ik ben ook erg 
blij met de goede resultaten van /ldo en Holl.ST)crt. Het is 
belangrijk, dat Den Haag goede vertegenwoordigers heeft in 
het betaalde voetbal. Deze verenigingen doen ook alles·om 
publiek té trekken. Zeker, cle financiën spelen daarbij een 
grote ·rol,. maar meent U niet, dat een grote belangstelling 
ook van guns"tige invlo:ed is op de prestaties van de elftallen 
En zou dat bij ons dan anders zijn? Ik kan 'dit vanzelfspreken 
niet van U eisen, ·maar wel met klem vragen. Mag ik nog meer 
vragen ? Toont Uu belangstelling op de klubavond nieuwe stijl 
oo vrijdagavond. Stimuleer,door Uw opkomst,· het. werk van de 
kontakt-kommissie, Biedt de helpende hand als daarom wordt ge 
vraagd,Wilt U een e'n ander eens ernstig -overwegen,-,.Dank bij· 
voorhaat. H.Houkes,- voorzitter.-
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0 F F IC IE EL, 

In ·nallotage: 
No,35/2 F.C.Overbeek 

36/1 G.,'i..Gomes 
37/1 R.~.de Hoogd 
38/1 A.rli.de Hoogd 
39 /1 P ,Alberse 
40/1 C.~.Schenkels 
41 /~ J .ft ,L .Mulder 
42/1 L.J.M.Winkelman 

Nieuwe leden: 

21- 4-57 Hertenrade 268 
26- 5-55 Be~esteinlaan 447 
9-11-57 Vredeoord 209 
9-11-57 Vredeoord 209 

20- 6-55 Groenezijde 91 
1- 9-57 Middenstede 268 
4- 9-57 Groenezijde 43 

18-11-54 Zonneoord 182 

No,456 H.E.Leenderts 23-11..:36 Amand·elstraat 53 
457 ,-t.J .G.rlavesteyn 26-12-46 Populierstraç1t 100 
466 G.H.J .Lutterman 3-10-53 Pippel:\.ngstraat 91 
467 :,.M.Vro1ijk 3-11-55 Wezelradee,316 
468 G.H.J .Ravesteyn 22- 9-51 Populierstraat 100 
469 E.R.Bor 25-12-52 Fultonstraat 141 
470 J,CG.stenmiller 19- 4-51 Wezelrade 280 

· 471 H.J .Helmich 11- 9-24 Guldeland 10, Wateringen. 

NI;DERL\ND-TSJECH 0-SL ow:,KI JE 

Voor deze wedstrijd, die op zondag 6 november 1966 om 
14. 30 u. in het Olympisch Stadion wordt gespeeld, kunnen 
tot uiterlijk10 oktober bij de sekretaris, de .heer 
F .D .Mesker plaatskaarten worden aangevraagd • .U dient dit 
schriftelijk te doen en wel vóór 10 oktober a.s. 
Prijzen van de plaatsen: Eretribune en i'farathon-tribune 
Fl.12,50; Zijvakken I Fl.7,50; Zijvakken II Fl.5,-- en 
Staanplaatsen Fl. 2 ,50. 1~c1res: P1antenoord 1 26. 

--~======================================================== 
JC\-Kfl-KLUJ3i,VC~JD. . 

De eerste klubavond in pieuwe stijl is 
achter de rug en, hoewel het. aantal klaverjassers ons 
wat tegenviel, geen• "afgang" geworc;l$n,. )!:r werd aan de 
cerschillende tafeltjes vinnig gestreden, met als uit
eindelijk resultaat: 

1. de heren H.v .tl.Steen en C.Nieuwenhuizen 
(vette prijzen! ) 

2. de heren Nowee en Hilster 
3. de dames Moerkerken. 

' 
Vanaf d:eze plaats gaarne onz,e dank aan de heer F ,Mesker, 
die ervoor zorgde, dat de organisatie geru~sloos verliep. 
Ondertussen moet U niet denken, dat er vrijdagavond · 
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daar aan de Hcngelolaan alleen m<',ar werd··gekaar.t. Al was 
het aantal bezoekers nog. niet groot (de meeste Lcnsers· · 
moeten nog wennen!), aan een ándere tafel werd "onder het· 
voorzitterschap van de heer H.Houkes" heel geanimeerd 
gekeuveld over koetjes en kalfjes, voorzover die beesten 
iets met onze vereniging uit staande hebben, Op zeker o
genblik werden er herinneringen opgehaald aan het "pitto
reske Idar Oberstein, de.oudere Lensers niet onbekend. 
En ja, we besloten •..• het moet .er dit jaar toch :weer 
van komen! 1/fo gaan dit jaar weer op tournee! 
Een Pinksterreisje na~r Idar Qberstein of naar een ander 
lieflijk oord ·! De brief moet nog wel werden geschreven .. 
(o, die naamvallen!), maar wij delen het U tbch maar al
vast mee. Kunt U er al vast rekening mee houden. . . · 
Vrijdagavond is.het wéér klubavond. Geen toernooi, maar 
kaarten kunt u er altijd, En tafeltennissen éók !~ · 
En pokeren fék! En gewoon "kletEen" en er een glaasje 
bij drinken fók! Nou dan! 

Om het bezoek aan de klubavonden nog méér te stimuleren, 
hebben we overigens nog verschillend.e. evenementen op ons 
lijstje staan. Zo zal er op vrijdagavond 28 oktober een 
groot tafqltennistoernooi worden georgp.niseerd (we zijn 
bezig, de heer Ton Hoefnagel voor een demonstratiepartij 
te strikken!) •. En voorts heeft onze trainer, de heer J. 
Willems, zi_ch bereid verklaard, eens een avondje te komen 
babbelen .over traininr smethoden, systemen enz., even
tueel aan rl,e hand van filmbeelden. De juiste datum zal 
nog in de Len.srevue worden gepubliceerd. . 
Dij een bezoek aan verschiJJende .kleedkamers zondag viel 
ons op, hoe slecht somraige junioren hun klubblad le.zen, 
Ze wisten niet eens, dat de K.K., samen met de handba'l- .. _ 
klub, "Kwiek Sport" op zaterdäg 22 oktober a,s een grote. 
super blitz crazy beatavond organiseert, Dan weten ze het 
nou! Het zal toch wel geen verdere aanbeveling behoeven, 
De avond wordt gepresenteerd in de vorm van een disco
bal, met tal van at~rakties, Het klatergoud van het Grand 
Gala du Disque zal erbij verblèken ! 
Slagzin van de K.K. voor deze week: 

"Als er één schaap· over de dam is, .., __ 

K.K. 
====-==---===--==----==---=----==---=----========-======= 
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u I T S L A G E N 
SENIOREN:_ 
lens 1 :.:duindori, 1 
lens 2-vredenburch 
hmsh ·3.:.1êns 3 
bmt · 3 _-lens 4 
lens 5-'tedo 3 
lens 6-bec 5 
lens 8-marathon 8 

PUPILLEN: 

-JUNIOREN: . 
2-2 lens 1-gds 1 

2 4-1 vvp 2 -lens 2 
3-1 lens 3-öli veó 2 ' 
4-1 dhl 5 -lehs 5 
1-6 lens 6-vcs 5 · 
3-2 gds 6 ~lens 7 . 
6-1 lens·8-c~leritas~10 

lens 9-soa 1 
-lens 11-rvc 10· 

lens P ·1'-die haghe P1 4-2flämingo 's: 4:..1ens 12 
duno.P1-lens P2 3-0 lens 13~hbs 11 
gds'. Ï' ;3.:.tens P 3 · ·2-2 duindorp sv 6-lens 14 
vvp P 3.:.lens P 4 2-1 lens 15 -- bmt 5 
lens P 5-Gr.Wit'56 1-0 
lens P 6-Vredenburch 1-0 

· 1-0 ·r 
1-4 · 

·7-1- . 
2~3 
1-4 
5-0 
8-1 
1~6 
1-1 
2~5 
9-0 .. 
6-5 

·. 9-0 

---------------------------------------------------------
DE WEDSTRIJD, DIE WIJ ZAGEN ,. . 

Flamingo's_4_-_Lens_12_(jun.) 
Ons C 2 heeft zaterdag een regelmatige overwinning behaald 
op Flamingo's. 
Door de teleur13tellende tegenstand van Flamingo's is çms · · 
niet· helemaal duidelijk geworden, of onze junioren op hun 
top speelden of nog beter kunnen als dat nodig is. 
Hee het ook zij, het spe}peil.lag vrij hoog en een feli
citatie met de overwinning is, zeker op zijn plaats. De 

. ' 

5-2 överwinning is tot stand.-gekomen na een voorsprong vah 
4-0, t,wee tegengoals en tot slot wederom een treffer van 
onze voorhoede. U moet hieruit niet de konklusie trekken, 
dat Flamingo's na de 4~0 achterstand serieus trachtte te
rug te komen. Het eerste tegenpunt ontstond doordat_ een 
van· onze achterhoede-spelers tegen een t·egenstander knalde, 
terwijl nummer twee een misser van de keeper was. Twee 
goals van L.ens werden uit corners geborerr. Het sprookje 
van de "halleve goal" ging dit keer wel aardig op. De an;:,. 
dere· doelpunten ontstonden uit een goed afgewerkte lange· 
voorzet, na goed doorzetten in het doelgebied en na "kij
ken waar je schiet en schieten waar je kijkt 11 • 

Er-waren.deze middag elf spelers op het veld, maar er 
voetbalde een elftal. Een plus-punt. dus .•. De aanvallen 
werden goed opfe zet, hoewe;i. in de eerste helft· de recht er-
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vleugel lam was. In c7 e tweede helft was ook dit in orde, 
doordat de rechtsbuiten nu goed zijn plaats hield. Ondanks 
het vrij grote aantal doelpunten zal een enkele speler 
in de voorhoede toch meer enthousiasme moeten ( en naar 
onze mening ook kunnen) opbrengen. Als geheel echter zorg
den de niddenlinie en de voorhoede voor vlot en open spel, 
waarbij de tegenstánder het ons, zoals gezegd, ook niet al 
te moeilijk maakte. De achterhoede was ook al goed.Een bij
zonderheid was de zeer goede dekking. Houden zo! 
Een elftal dus, dat goed heeft voldáan en dat wij graag in 
de toekomst meer willen zien spelen" Slechts twee punt en 
vielen ons tegen. Dat zijn het slechte koppen en ingooien. 
Daar zal op moeten worden gelet. 
Tot slot een opmerking over de leiding van dit elftal.Wij 
hebben de indruk gekregen, dat deze junioren zeer goed wor
den begeleid. ,\an het spel is duidelijk te zien, dat hier 
goede instruktie wordt gegeven. Ongetwijfeld iets, dat niet 
van vandaag of gisteren dateert, rraar dat de huidige le:id er, 
de heer J.v.d.Knaan, tot eer strekt. 
===================-=================-=-=========-========== 
W;\ T KRIJGEN 
WE NCU ??? 
senioren 

Lens 1 : gaat zondag naar Paraat en wij vinden, dat het entho 
------ ~iaste spel van onze voortrékkers nu maar eens met 
een overw~nning moGt worden beloond. Paraat speelde afgelo
pen zonda met 1-1 gelijk tegen G.S.C. en heeft nu 5 punten 
uit 4 wedstrijden. Good luck, boys. 
Lens 2: heeft na de klinkende overwinning op Vredenburch vie 
----~- punten uit drie wedstrijden; ze draaien lekker, 
Zondag naar WoerdGn, dat een 2-1 nederlaag tegen DONK leed 
en 2 punten uit drie wedstrijden heeft. 
Lens 3: krijgt bezoelcvan 0.D.13. Onze derde editie kan het 
------ juiste ritme nog steeds niet vinden en leed wederom 
nederlaag. O.D.D. versloeg H.D.S. met 2-0 en heeft nu uit 
vier wedstrijden één punt meer dan Lens, n.l. 4 punten. 
!,2!},ê_~: kon het wederom niet bolwerken; een nederlaag tegen 

D.M.T. Zondag tegen D·.v.c. hopen we op beterschap, o 
schoon de Delftenaren nog geen nederlaag hebben (7 uit 4) ge 
Lens 5: leed vrij onverwachts een grote nederlaag en gaat he 
------ tegen NIVO proberen, dat met 8 uit 4 ongeslagèn aan 
gaat en zondag met 3-1 van G,D,S. won. 
!-2!!!'!_§: speelt tegen Laakkwartier, dat Delft met 5-4 versloe 
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daarmee haar puntentotaal op drie bracht (één minder dan 
Lens). Hoewel niemand zich verlooft, mogen onze jongens 
toch best winnen. i 

ongeslagen een 
Loosduiners met 
uit drie. G.D.A. 

Lens 7: gaat naar G.D.lL, dat tnet 8 uit 4 
------ boventoon voert. Zondag wonnen de 
4-1 van Cromvliet. Ons zevende heeft twee 
kan niet blijven winnén ! 
Lens 8: zorgde voor de grootste overwinning (6-1). Het 
------ krijgt zondag Felicitas op bezoek, dat uit drie wed
strijden nog geen punt vergaarde en zondag met 2-7 klop 
kreeg van V.U.C. 
-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 0-

SEKRETARI:.1'. T 
g. coomans _ 
weimarstraat 21 8 
tel: 392720 

SENICREN -SENIOREN-SENIOREN-SENIOREN 

PROGR:~Mrc\,', ZOND,\G 9 OKTODER 1966. 

14. 30 
12;--
14. --
12 ;--
14;--
14.~-
1 _5 .--
12.--

u.Paraat 1-Lens 1 v.Ilrienenlaan,W'maar t/o Ooster-
Woerden ( sportpark u. Woenl:en 2-Lens 2 

u.Lens 3-0.D.D.2 
u.Lens 4-D.V.C.2 
u.NIVO 3-Lens .5 
u.Lens 6-Laakkwartier 
u.G.D.A.7-Lens 7 
u.Lens 8-Felicitas 3 

Veld 1,Geb.1,Lok.6/4 
Veld 1, Geb. 1 ,Lok • .5/3 
Sportpark Pr.Irene,R'wijk 

8 Veld 2,Geb.1,Lok,.5/3 
Ockenburgh 
Veld 2,Geb.2,Lok,.5/3 

DE OPSTELLINGEN: 

LENS 1: :,ls vorige week.Reserves: R.de Waart,il.Rooc!uyn, 
R.Roodbol. 

LENS 2: R.de Waart,H.Dietz,G.Kemperman,J .Mesker,R.Roodbol, 
R.Blok,G.Looyestein,J.Botter,H.Rooduyn,A.Rooduyn, 
J .Heins.Res. :H.Brandenburg.Leicler:Dhr.L.te M:ey. 
Verzamelëri:1ïalf elf café Hierck,reis met auto's. 
G.Halleen,F.Straathof,H.Kemper,J.Verhaar,J.v.d. LENS 

LENS 

LEN3 

3: 

4: 

.5 : 

. Knaap,B. Steyn, J. v. Kleef ,D .• Groenendijk, F.Wubben, 
N .]Çoot ,H. Jacobs. Res •. : J .Mey, er. ( 2x), W .Eykelhof( 2x)
Th. Suykerbuyk, H. Ubben, J .Meyer ( 2x) ,M.Davis, i;. v. 
Egmondj C. Peeters, J. Witting, P ,Burghouwt, W .Eykel
hof( 2x ,F .Burghouwt,W.Durghouwt.Res.: c.r,\eere. 
G.J.Crama,C,Veldink,D.v.d.Steen,R.Drandenburg, 
R.de Groot,A,v.d.Deek,H.de Sterke,J,de Doer,J,de 
Hilster, ;\,v. d .I,'.eyden, L. Janssen. Res. : J. Riemen, l,. 
Klej_n Breteler,W.Veelbehr. 
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T,ENS 6: A. Verbarendse jF .• v. Dijk,M,Hèerschop, G. Jehee, 

E.A. v .cl. i,cker, J. Groegeveld, R,Eykelhof, A. Nowee, 
F. Veel bel'i.r, J ,Vel-d:ink, N .Drabbe ,Res.. :C ,N:j.ei.wen-
hüiz ~n·, J~ Brochard" 1<1. v. Domburg; ·, · .. · 

LENS 7: M,Suykerbuyk,W ,v,d • .Laan, J ,P, v. Dissel·, A; v ;Leeuwen, 
P ;Schulten, W .• Eggers,R.Ravestein, T .Kèet, J ,Holt, 
N.de Doer,R.Gelauff.Res. :H.v.Welzen,H;Leenderts, 
A.v.Schié. . . . . . 

LENS 8: /, '.Blok F J. -y, We~t~r;ig, :, • Hoppenbrouwers, C. Kr~$, \A:,_: __ .é::.. .. , 
. .- Poels, .Dierhof,,i.v,Luxemburg,Z,Jansen,J .Ji).g~t-,>. _ . 

R.Wüstefeld,A.v;Duin.Res. :E.Löwenstein,D.v; '-' · · 
Lie shout;.,_A .J)uys. · ·· · 

DENK OM DE 1EGI').'Iii1',TIE$ . ! 
AFSCHRIJVINGEN: tot uiterlijk vrijdagavond 9 uur bij dhr •. 

·· · G,Coomans,-Weima-rstraat 218, tel,39,27,,20., 

VOORLCf'IG PROGRAMiYY\ SENIOREN VOOR ZONDAG 16 OKTOBER 1966 
14;- u,Lens 1-0liveo 1 · ' 12;- u,Lens 5-Vredenbti.rch 6 
12;- u;Lens 2-Paraat 2 12.- u.G.D,.\.6-Lens6 
14;- u;Gr.Willem Vac 2-Lens_ 3 14;- u.Lens 7-Duindorp. 5 
12,-' u.Quick·-7'-Lens 4 · ·12.- u,D.H.D.3-Lens 8. 
Van de ECO. . 
De schorsing van R,Gelauff berust op een misverstand 
en is derhalve opgeheven. 
BELANGRIJK. 
De aanvoerders van de elftallen worden dringend verzocht
vrijdagavond 7 oktober a, s. om 8 -uur in het klubgebouw ··· 
aanwezig te zijn voor een bespreking met de voorzitter,_ 
Dhr.H.Houkes en enige leden van de EGO. 
Deze oproep· geldt dus vo'or de héren: 
G ;Verhaar, J. van Dij_k,.1-!;Kemper, c .• Peeters, L,Janssen, 
J ,Brochard ,. T .Keet ,A .v .Luxemburg, · 
==================== ~========· ======================== 
VARIA ··· - . 
- Wij ontvingen bericht, dat onze donateur, dhr,Nic

Schouten, herstellende is van een plotselinge ziekte. 
Doorgaan zo! · 

- G,IJsebrands bedankt Lens voor de fruitnand, die . 
__ h!J ohtvi_Eg,_Ach_ja2. __ zo_ztjn_onze __ mani<:_ren. ______ ' ... _ 

LENS 
BALANS -

gel;:.~~(!:!. Ent. doelp;em. wed str. gem_'. _ g~!:IP.: g~~.! 
A-Klarîse 11 7 4 14 28-1"9 ; . 1, 27 
D-Klasse 18 9 1 8 19 · '67-'45' 1, 06 
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C-Klasee 1~ 13 1 . 5 27 77-41. 1 ,42 
tot.jun. 4 29 2, · 17· · 60 172-105 1,~;5 . 
pupillen: 20 6 . ~ 12 , 14 31~43 - 0-70 · --------------------------------------------------2-------
w;, T !CRI JGEN 
WE NCU ?? 

Lens junioren.1 gaat zondag naar ADo; 
altijd een lastige tegens~ander. Na.het 
goede, zij het wat aarzelende begin tegen· 
Celeritas (2-0), Blauw Zwart_(3-1) en de 

,junioren 

nodelo:ze nederlaag tegen H.D.S .• (9-4) verwachten we, dat ' 
na de goede zege op G.D.S. va9 afgelopen zondag, dat·onze 
jongens de punten mee zullen nemen. Lens 2, ingedeeld in de 
vierde !,-klasse afdeling op-zondag is nog ongeslagen, o
verwinningen. van 2-0 op Gr.w·.rr .Vac en op Q.Steps eq van. 
4-1 afgelopen zondag op V.V.P, ontvangt R;',V;',:_2, dat dus_· 
op duchtige tegenstand mag rekenen, Lems 3, spelende in A
klasse 19, behaalde· zondag zijn eerste overwinning (7-1 ! ) · 
en zal, als het zo blijft spelen,· zèker nog meer punten in 
de wacht slepen. ·Tegen H.P.S.V,, dat· één punt mèer heeft, 
dap Lens_ 3, is dit ze~er mogelijk. . 
=-==------========-===-=======------=======-=--=-==--====-
SEiCREr f,RL,-;, T 
h,van der klèij 
frambozenstraat 45 
tel: 338842 

---------------------------------- -----
JUNIDi1EN~JUNIOREN-JUNIOREN-JUNIC:lEN . . . ----------------------------------------

PRCGrt:,Mr.:, ZONDi;G 9 OKT OBÈ ;1. 19 66. 
12,- u.ADO 2-Lens 1 Zuid erpark · 

V.3,G,2,L.6/4 
Zuiderpark 

12.- ~.Lens 2-R~Vl 2 
12,- u.H.P.S.V.1-Lens 3 
DE: OPSTELLINGEN: 

LENS 1 : R. ,Bruggemans ,rJI. v. Veen·, H, Verheugd ;_H .Rothkrans; J. 
Cobben,Th.Brochard,J,de Jongh,Th,ttoefnagel,F.de 
Zwart, D ,Brandénburg, i;,. Kortekaas. Res. :P .de J ongh . 
(2x).Leider·: _Dhr.P.Huis·.Samenkomst: 1i,40 uur 

·. hooftlingahg ;',DO-terrein. 
LENS 2: C. Vaassen, J. Welling, H ,Egbert s ,A. Duym, T ,Heerschop, 

H.Suykerbuyk,H.Crama,J.Webbers,W.Vogel,N.Jan~en, 
· C. v, Velzen·.Res. :;J ,Blok, · · · · 

LENS- 3: H_. Verbaren~se, D .E?skamp I J. v.d·. Zalm, J~ Holt, F. v ,Niel, 
C ,Roodu'yn, 1l..Blok, ü ,de Wint er, C. Vervaart ,G. v ,d. Togt, 
W. Geurens. Res. :F. Herremans ,Le:id er :Dhr ,Herremans. 

Samenkomst: 11. 40 u.Hëngelo1aan/Loevesteinlaan. 
-----------------------------------------------------------

.v 
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PRCGïL\r)Fl\. z:,TE :DI\.G 8 0KTOI'Ert 1966; 
1.5.4.5 u.lièns .5-H.TI.S.6 V • .1,G.1,L,6/4 
16-1.5 u.D."H.B.R,K,3-Lens 6 Cckenburgh 
1.5,4.5 u;Lèns 7-K;M.n.2 V.2,G.1,L • .5/3 
1.5,4.5 u:Westlandia .5-Lens 8 Naaldwijk 
1 L',, 30 u,f.i.ijswijk .5-Lens 9 Sportpark "Prinses Irene" 
14;30 u.Velo 9-Lens 1·1 ·wateringen 
14.30 u.Lens 12-R.V.C.11 V,.1,G.1 ,L.6/4 
13,3o·u.GC'Ni; 4-Lens 13 Helis Stokelaan ing.Berestein-
13;45 u.DUt:o 9-Lens 14 Mgr.Nolenslaan (laan 
13.15 u;!,DQ 27-Lens 15 Zu:i,derpark 
15,45 u.Lens 16-V,V.P.14 V.J,G.2,L.5/3 

DE C'PSTELLINGEN: 

LENS 5: W;Kouwenhoven,H,0verbeek,J.Colpa,P,de Jongh (2x), 
H. Fortman, D ,Holt,;, .Hop, J. Fretz ,E. I3akkers ,R. v.d. 
Hull, W .Keetrnan. Res. :L. v ,d. Velde ,Leid er: Dhr. G. v,d. 
Velde. 

LENS 6: H. v, Derlo, K .Schouw, L ,de Jong, P .de Vries, P. v .d .:,ar, 
L .Huis, Il .Hoogeveen, H. v .Hulst ,G. de Hoofd, H.Bij ster
veld, C .Grimbergen .,les, :C .Schalbroeck .Leider :Dhr. 
G.Halleen. Sa,,enkoi.iist: 15,30 u.Hengelolaan hk.Leyweg. 

LENS 7: D. v.d. Lans,;,. Tinnenbroek, E.v. Bronckhorst ,B .Lusten
houwer, G. Duyvestein ,F. Jehee, R. v. Wassem, F. v ,Baggum, 
D .<ie Vries ,G .Druinsma, i' .. Bilderbeek,Res, :F. v .d .Derg. 
Leic,cr: Dhr.C.NieuHenhuizen. · ·· · 

LENS 8: P.l'"iltenburg,G.Vervaart,B,c'e Vries,H.Er-.pers,P: 
r'Ianders ,H .Westhof, ,l.Feitz ,G. Vredeveld, f" v .Essen, . 
P.Klej.n Dreteler,R.Peters.Res.: a.Jacobson.Lehl er: 
Dhr.J ,r'e Hilster.Sanenkomst:14.45 u. ingang 
Lens-terrein. 

LENS 9: C.Groen,C.v.Deelen,P.F .ê'.e -He.an ,J .Schutte, R .Dc;;isch, 
C .Blok, E; v. d ,Broek, J .R5.ent jes, Fr. Klink, H. v. Dom
burg,I'J. v.d. Sprong .Hes. : H. Dankers; P • .Bre,:>ljler. Leid er: 
Dhr.H.Leenderts.So.menkomst: 13.45 u.Hengelolaan 
hoek Loevesteinlaan. . 

LENS 11,:P ,!' e Haán, H. v .Derlo ,F ;Raaff, P ,Hop ,C. Schrover, G. v.d. 
Vel;: e, f;. Hoek, G. Dloks, Fr ,Cobben, Tr; R.esocJihardj o, J. Dis
seldorp .Res. :W :Englebert .Leid er: Dhr. H. v.d. Klei j. 
Sar,,cmkomst: 13.45 uur ingang Lens-terrein,, 

LENS· 12 :L .Egberts ,R.Hoe fnagel, Th. v ,Rijn, Fx:,. Disseldorp,F. 
de Klcyn, C .Stapel,H .de Jongh, I,. Jungschläger, Th •. 
Bocms ,E .Klein Bretel er, P. v. Dcëverèn·;Res·. :J·;Hel ven-
steyn.Lc:ar: er: Dbr.J.v,d.Knaap, --
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LEÎIB 

LENS 

1 3 :R .Bos, C,Dlom, P. v.d. Steen ,P .Heynen, J. v ,d, Heiden, 
. . P. V erheesen, L. Cazander, R ,e:e Wolf, J. v .d .Ei:iri ei G. 

v ,Ard enne .Res, :G .]Eglebert .Leider :Dhr. W .Sta,Jel~ 
Samenkomst:. 13.1_.5 uur ingang Lensterrein •. 

LEKS 

14 :Fr. Teunis sen ,L. v .cl .l"/Ieer, H. v .Dam, C .Absp9e:I., H. Jan
maat, R. Wouters, R.Meershoek, B,Ravestein, T\\. v .d, 
Aardweg, E. Verschoor, H,I'echler,Leicler: Dhr. B .Kern..: · 

. perman .. Samenkomst:. 1.10 uur Hengel olàan ·· hk.Leyweg •... 
15 :,1 .Castenmill~r, W. v !_Ham,~ .Stèff \,n 1. B. Hoefnagel, P. 
·. Demeyer, W .Du1vesteyn, J .hsselman,l!;. v. Deelen,R. v. 

LENS 

Nunspeet, R.,lsselman, R.K .F .Straatman .Res. :P. v .Dom
burg.Leider: Dhr.R.Wachman.Samenkomst: 12.45 Uill' 
Hengelolaan hoek Loevesteinlaan. JUN. 15 :ZIE TR;\I-

16 :B ;de Haas,M.Delsasso·,M.P ;Jans sen,· · · · · NING; . 
E. v.d. Hceven- Wij sarct·, P. Wilmer, J_.de Vries, J .W ;· 
Mnlc1 er, C. v ,Hulst ,D • .Verspaandonk,Ronnie Straat1ll\).n,. · 
J ,Meyers. Leid er: Dhr. J ,Witting, 

' ' ------------------ ----------------------------------------
PROGRI,f,1'1'l PUPILLEN ZATERDAG 8 OKTOBER 1966. 
14.15 u.V.C.S. P1~Lens P 1 Hengelolaan 
14.30 u,Lens P 2-G.D.S. P 2 V.3,G.2,L,6/4 
1.45 u.Lens P 3-V,V.P. P 2 V~1.,Q.1,L.6/4 • 

' 
1 • 45 .u. H .B .S. P 3-Le.ns .P 4 Hout rust - . 
1.45 u.J"ens P 5-H .D :v, P. 3 V .2,G.1 ·,1.5/;3> ,.. 
1.45 u.H.B.S. - Lens ·p 6 -Houtrust 

' .,, ___ ·-··-··· ··-· ··-

DE OPSTELLINGEN :· .. 
. . ~ : -

LENS P 1 ;, G.Trommelen,P.v.Wijk, C,Lustènhouwer,G.Colpa, 
M. v .cl. Horst, F. Veeren; A .Baven,E • .Hoe_fnagel,A •. de_ 
Winter, C, v .d_. Aardweg, J. v ._Ri jn.Res. :J.KouweJ;J.ho
ven .Leider: Dhr.G.v.d.Steen.Samenkomst: · • · · 
1, 15 uur klubgebouw Lens·.· 

LENS P .2: R.v.d.Steen,P.Berkelaar,E.Macco,J.f.v.Rossum, 
lï. v. Baggum, R.Micka, P .de Wolff ,F .Wout ers, W .de 
Hilster,H.Straver,R;Goedhuys.Res, :A;v.d.Aar, 
P.le Brun.Leider: Dhr.Th.Suykerbuyk: 

LENS P 3: G.Willemse,!t.Borst,J.Kectman,;\,Hilderink,R.de 
Vries, R. v .d .Linde ,B .Ruit erman, J_1Boin, G .Lelie
veld ,E, Speicher, R.v,.d.Lely.Res. :n.Bom,1,.v.Ma-
ris.Leider: Dhr.J.Cóbben. · . ; · 

LENS P 4: F.v.Os,G.Bakker,E,Dooms,W.v.d.Lans,?.Booms,J. 
Post, H. Veer kamp, J. Slabbers ,R.de Vroege, F ,de 
Vries, J. Wüstefeld .Res. :J. Janmaat, J .Schilders. 
Leider:Dhr.L.Brandenburg.Samenkomst: 1.-- uur 
Henge:I.olaan hk.Ley'weg (Eurocinema) 
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LENS P ·5: P~Versêhóor,C.Erns:t,H,Coomans;A.Burcksen,W,v, · 
d ,Lincler1, F .Jonker, F .Snoeyer:s ,F .Willeyns ;li. Jans

.. sen, E .Reesink, G .Schneider. Res. :P .Ko:1er .Leider: 
.. JJl:;lr.N.Kcat. · 

LENS ·P ·6:. N.,Jcchel\ls,J .v .d.Bu;agt,F ,Palstra,E.Yperlaan,G~ 
Bloks, R;Yperlaan, P ,Perrèyn,B. v. Veen, J ~de Hilster, 
E~c1e Wit, G. v. Gessel; Ros. :Q, No ort, _ _;Jl. ~.v. Kleef. 
Leider.: .Dhr.,\,Limbeek.Samenkomst: 1.-- uur Hen-

. Fel9ls3-an hoek Leyweg (Eurocinema)· ··· · ·- ·· 

ATTENTIE: Keepê.:(s van P 2 t/m P 6 denk om de training 
op zatfrdagmorgen 1 O uur. . -·· -~- __ 

ATTEN'fIE, JUNIOREN EJ\l PUPILLEN ! 
AFSCHRIJVING.EN: v66r vrijdagavond 7. 30 uur aart dhr.H. · 

v.d.Kleij, Frambozenstraat 45 1 tel, · 
33.88.42 (telefonisch alleen vrijdagavond tussen 6,30 
en 'l-.-30 uur). , 
NIET-OPKO!}lEN: ·'\'regens •niet-opkomen iri net afgelopen 

.,..,,_:•· 

weekeinde worden ·J .D10k en C. Schal broek 
tweemaal als reserve opr:esteld;Wegens herhaàld ·niet-op.::.. c::· .. · 
komen worden E.de Groot én 'R,Wllmot niet meer opgesteld.·, 
JViATERLL\L UITGIFTE: Dhr: G, v • d ·• Vèlde. 

Training C-junioren op vrijdagavond: De training op vrij-· 
aagavona fiegint voortaan oiii zeven uur, dus om kwart voor 
zeven aanwezig· zîjn. · ·· · · 
Ook de spelers van Lens 15 kurlnen hieraan gaan deelnemen. 
Naar eventuele afkeuring kan je informeren bij Mevrpuw 
Blok, tel.66,07,14,·uitslu.itend tussen'-half -ze.s.en zes iiur, 
De training îs alleen voor de ·onr:ens --die.re elmatig komen. 
V,'.N DOEL TOT D ,EL ·. Junioren ------------. ---------------. 
Onder moeilij'½:e· omstandigli.eclen heeft Lens 1 een zwaarbevoch
ten 1-0 zege uit het vuur gesleept. Voer rust·was Lens v.eel 
sterke·r en vooral· gevaarlijker in de voorhoede, inaar veel 
kansen kregeri we toch niet. Een prachtige pass van Theo 
Drochard werkte Freçl. de Zwart prima af, inaar daarna was 
de koek op/ Na rust een licht'overwicht van G.D .• S.,'ooar 
door goed aanvullen van achter~oede en middenlinie en 
goed terugkomen van de binnen~pelers ken dé stand gehand
haafd blijven. 
Lens 8 heeft een zeer goede wedstrijd ge~peeld. Door .. _ ... 
goed samenspel werd Ccleritas volkomen op eigen helft te
ruggedrongen. ·. ,'\11.e elf spelers hebben goed gewerkt ; een 
extra vermclè.inr,,: echter voor H .• }fosthof .en H.Eggers. TJe sco
rers G, Vre,' eveld 4x ( ! ) , ,~. v .Essen ( 2x) , 1. Pet ers en H .Ep:gers 
( .; ''c1r•o 1~·· -~ - ,.. ...~J 
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40ste jaargang no: 7 1'2 oktober 1966 
==~======================================--==--=-=-=---=== 

ó-TO ; ' 1 2 
do: 13 
vr: 14 

okt: 
okt: 
okt: 

LENS ' ZAIG,GEND;, 
pup- en jun-training 
sen- en· jun-training 
sen-training;. KLUBAVOND 
keepers- en veteranen-training; pup: za: 15 okt: 
jun: . ; 

zo: 16 okt: se,i: jun: ,. 
ma: 17 okt: jun-training;•. klubavon::l 
di: 18 okt: · sen- en jun-training . 
------ ·---------------------- ·---.----------- .----------:--
T E LE - L E N s' 
Het jaarverslag van de KNVB 
over het bondsjaar 1965-66 
is een dezer dagen voor 
publikatie vrijgegeven, 
evenals het. jaarverslag 
van de ,lfdeling Den Haag, 
We hoeven in beide ·_ .. 
boekwerkjes niet tussen de· 
regels dooi:- _te __ le~en. om te. 
bemerken, dat sportief · 
gezien het seizoen 1965-66 
nu niet bepaald een._ topper 
was. Bont jaar in plaats 
van bondsjaar zou meer 
toepass~ltjk zijn, 

Na een lichte teruggang 
vorig jaar, is het aantal 
strafzaken-nu ergerlijk 
gestegen. -In het Distrikt 

West II een stijging van 211o. ' 
•Landelijk gezien eeri ·stijgïrig"'. 
van 15,810. En laten :we onze 
lieve koppetjes niet in.het 
zand steken: ook onze vereni
ging heeft enkele spelers in_ 
haar gelederen, die het sei
zoen niet vlekkeloos zijn door-
gekomèn. Dat in tegenstelling 
tot vorig seizoen, töêri "wë " 
nog een "eervolle vermelding" 
kregen wegens ons blanko . 
strafregister, 

Het is overigens wel een veeg 
teken aan de wand, dat vere
nigingen zonder gestraften 
eervol kunnen worden vermeld. 
Hun aantal is tragisch genoeg 
zeer gerin·g. 

., 
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Laten we het goede pad weer terugvinden; Dat is" niet 
mooi of goed of zelfs geweldig, nee, dat hoort gewoon 
zo! 
Wat de Sporttoto betreft, staat Lens er goed voor: 
een 6e (zesde) plaats op eé'1. totaal van ongeveer 15ö' 
verenigingen. r,1et nog twee andere verenigingen lb:ehoorde 
Lens tot de drie klubs·, die hun toto-omzet met meer dan 
10.000 zegels hadden vergroot. 
======-========~=-=----=-=-----------------------------

0 F F IC IE EL. -

In_Ballotage: 

no .• 36/2 G .:, .Gomes 
37/2 R.;\ .d.e Hoogd 
38/2 A.M.de Hoofd 
39/2 P .1".lberse 
40/2 C.A.Schenkels 
41 /2 J .;, .L.Eulder 
42/2 L.J.!'.Winkelman 
43/1 F.i",.Guit 
44-/1 J .P .D .Oosterveer 

KONTRIDUTIE-l,CHTE :' ST ,",ND 

26- 5-55 
9-11- 57 
9-11- 57 

20- 6- 55 
1 - 9- 57 
4- 9- 57 
18-11-54 
21- 6-53 
21- 5-56 

Deresteinlaan 447 
Vredeoord 209 
Vredeoord 209 . 
Groenezijde- 91 
Middenstede ~68 
Groenezijde 43 
Zonneoord 182 
Drapenie rsgaardà 
Hoo"gveen 204 

105 

Cnderstaande leden' hebben na 
enipe aanmaningen hun kohtributieachterstand nog niet 
voldaan. In verband hiermee zullen zij, totdat hun ach
terstand is ingelopen, niet meer worden opgesteld. 
Het betreft: w. v /d Laris 

J .Heins G.Lelieveld 
W.v/d Mull. 

-------------------------------------------------------
KI.Il VERJ,\S3ERS 
OPGELET ! ! ! 

. ' . 

De ~oetbalvereniging VUC organiseert op 
28 oktober een klaverjas-drive, waarvan c!e opbrenpst 
zal worden re stort in het "verhuisfonds" van deze ver
enip-inp:. De klaverjas-drive wordt gehouden in f,MICI
TL\ .in het Westeinde. Eelang-stellenden kunnen tot en 
met 20 oktober inschri.jven bij de heer.J.Jongeneel; 
Jan Dlankcnstraat ".54'', telefoon 604767:,• Het inschrijf
geld bedraagt ;f 1,50 per persoon. De 'wedstrijden vangen om 
precies ?0.00 uur aan. 
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Kit-KA-KLUBLEVEN 
Klubavond 

· Het aantal Lens ers, dat zich vrijdagavonds naar 

ons klubgebcmw begeeft, is naar onze: smaak nog steeds te 

klein. Het :ziet er naar uit, dat het de ILIL heel wat -

zweetdruppeltjes gaat kosten, d~ klubavond _té maken tot 
wat ons ideaal is: - een gezellig trefpunt 'vOOr· "allën r· ..... · 
Het doel lijkt ons die druppeltjes echter wel waard. 

Hoordem wij vrijdag de opmerking, dat geen enke

le van onze eerste-elftallers nog zijn neus had -laten 
zien; Cf dat misschien iets met de minder goed:e pre sta-_ . 

ties te maken had ?? i',ls dat zo zou zijn, zal het vrijdag 

a.s. wel erg stil zijn ! Edoch, wij weigeren dit' te geJ:·ö..: 

ven, rekenen er eerder op, dat èlëze opµierking voor onze· ... 

voortrekkers, die het inderdaad moeilijk hebben,· een• uit-· 

daging zal zijn om tóch acte de préserjce te geve·n. _ · · 

__ J,fgelopen vrijdag noteerden we voorts dê eerste 

vrouwelijke bezoekster, ovèrigens een· trouwe supoortster 

van LenS"1. Uiteraard zat ze er nog een beetje verloren· 

bij, tussen al die mann,m ! Ze beloofde ons echter, d.e·ze· ·. 

week terµg te komen en rekent er daarbij een beetje op, ; 
dat nu.meerdere Lensers hW,1 verloofdes en/of echtgenotes 

mee zull.en tronen, Denk -er eens over na, mensen ! Juist 

nu de re.sultaten binnen de kalklijnen ieder een beetje 

tege111val.len, is het belang.rijk, dat we elkaar daarbuiten 

blijven· .yinden ! 

Beat avond 
Op zaterdag 22 oktober zullen elk~ar kunnen 

vinden alle beat-, shake-, hip- en hitlustigen, die bèho.:. 

ren tot de gelederen van Lens of tot die van :de handhal

klub "Kwiek Snort". Een avond met een "moderne sound" dus, 

waarop ook junioren vanaf vijftien jaar toegang hebben, 

Het discobal. staat onder de speciale leiding van Arnold· 

van der Beek (u weet wel, van de speldjes!), terwijl · 

eep oud_ere naamgenoot van hem voor de platen zorgt. Aan

vang. der festiviteiten: 20,00 uur, einde: 24.00 uur. -

Introducées meenemen mag, maar in beperkte mate: geen 

.bordes vreemd_elingen a.u.b. Natuurlijk moeten wij als 
gastheren ervoor zorgen, dat alle meisjes_ van "fö'liek 

Sport". 1 s·-nachts keurig naar huis worden gebracht. Ten

s],ptte_ behoeft het geen betoog, dat ook oudere Lcmsers, 

die van het oorverdovende ritine houden, van harte welkom 

op deze avond zijn. 
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Tafeltennistoernooi. . . . . 
Dit gaat dó&r, op vrijdagavond 28 okto

ber ! De ·heer Ton Hoefnagel, trainer van het Nederlands 
team.(!),. heeft ons zijn medewerking toegezegd. Nadere in
fonnatie s ·volgen in de volgende Lensrevue. 
Buitenland se __ trip. 

Gaàt óók door! De brief is echter nog 
steeds niet geschreven, Komt wel 

TOT VRI JD.',G ! ! 
K.K. 

----------------.-----------------------------------------
U I·T S L d GEN 
SENJO;tEN 

paraat 1 -lens 1 
woerden 2-lens 2 
nivo 3 -lens 5 
gcla 7 -lens 7 
PUPILLEN =---------
vcs 1 
lens 2 

~1ens 3 
hbs 3 
lens 5 
hbs 

-lens 1 
-gds 2 
-vvp 2 
-lens 4 
-hdv 3 
-lens 6 

5-2 
0-0 
3-4 
7-2 

0:..2 
. 2-2 
3-2 
1-2 
0-3 
0-4 

JUNIC'REN 

ado 2 -lens 1 
hpsv 1 -lens 3 
lens 5 -hbs 6 
dhbrk 3-lens 6 
lens 7 -kmd 2 
westlandia 5 - lens 8 
rij swi jk 5- lens 9 
velo 9 - lens 11 
lens 1 2- rvc 11 
gona 4 - 1 en s 1 3 
duno 9 - lens 1 4 
ado 27 - lens 15 
lens 16- vvp 14 

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

------------------------------------------. --------------
DE WEDSTRIJD, DIE WIJ ZAGEN 

Lens 7 - K.ll.D.2 . 
--~---~----~----Wij hebben weer een wedstrijd.gezien en 
alweer was het een overwinning en wel met 2-0, Dit kéer 
van ons 3e B-elftal, dat dit seizoen in klasse B-10 bivak
keert •. Het .is wel opvallend, dat ;iedere wedstrijd, die wij 
tot nu. toe ".r,;ezien" hebben in een overwinning is ge ëin
digd. Toch zoeken wij echt de 'wedstrijden niet uit. Mis
schien stimuleert de aanwezigheid van de "i;eheime agent" 
de spelers zodanig, cl.at een ov·erwinning het logische gevolg 
is .• In dat g_eval moeten ·we maar iedere wedstrijd gaan "be
kijken". Het zevende elftal van de heer A.Blok 'heeft ons 
een leuke partij voetbal laten zien. De doelpunten werden 
netjes over beide helften verdeeld en geven de veld-ver
houden juist weer. Er werd hard gewerkt, wat ook wel nodig 
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was, omdat K ,M.D. niet met zich liet s~len, Op een enkele 
keer na zijn de tegenstanders niet gev:aarlijk geweest, · : 
hoewel zij één speler in hun gelederen hadden, die '.uit;;;~;;. 
iedere stand kon schieten ,en· dat ''.ook <deed;' Déze spel~r . 
verraste onze doelman een keer met een ·ver en ve·rsc'hril&e
lijk 'hard schot, waarbij. de paai' redding 'b'racht,: Twee:'.an-d 
dere schoten stopte onze keeper zee'r goecf.' Daarmee is" 
het belangrijkste wel gezegd over K.M.D. · • '• ·' : > 
Wij hebben ons zevende vroeger wel . E,en s bete_r. zien spelen. 
Want ál hebben we dan gewonnen,. we zijn èr riog' 'Y?,iet., .De; .. 
achterhoede deed het goed, voor wat betreft het 'afb];'eken 
van àe atinva).len. Ook de middenli.nie voldeed op dit pun'I; · 
en wist de meeste-áanvallen·in de kien te ·smoren; De twee
de· taak· van achterhoede en mid'derilin:ie is ecl').ter nóg, be."' . 
langrijker: het opbouwen vàn eigen aanvallen/ En hieraan 
ontbreekt nog veel. Wel gete),d zijn er· 3 { driE, ! ) aanval-'. 
len in deze wedstrijd geweest, die volgens 'het boekje'.wer
den opgezet. De'•andere aanvallen werden, naar vor-en ge- . 
breid en strandden dan te dikwijls OP dé goed· sp~lende · 

. achterhoede van K .M.D .Een belangrijke' oorzaak vàn dezé • ·: 
strandingen was het veel te late. voorzétteri van de rech-

. tervleugel. De linkervleugel voldeed wel. De linksbuit·et 
nam goed· deel aan het spel en toonde in àeze wedst'rijd 
iets bijzonders: hij •was steeds daar, waar de··kansen wa
ren. Beide doelpunten kwamen dan ook van· zijn'voet,, '.,.:: 
Wij zullen echt meer aandacht aan-het opbouwén van de aan
vallen moeten besteden, jongelui. En dat kan, want indi..: · 
vidueel zit het wel goed. Via de vleugels spelen en dan 

.ook .meteen .:voorzetten. f,ls we het zó gaan doen, zal er bè-
slist nog beter spel.uit komen en zullen de uitslagen dat 

.. ook wel..bewijzen. .. · · · 
Ook voor dit elftal geldt weer, dat de konditie duidelijk 
beter was dan die van de tegenstanders. ·Waarmee we maar 
zegr-en willen, dat we niet voor niets hebben: "getraind ( 
-0-0-0-0-0- o-o- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- o-o-o-0.:-o 

WAT KRIJGEN 
WE NOU??? 
senioren 

, . 

Lens 1: stelde bevig teleur tegen Paraat: ·Oliveo, de te-. 
--~-:-- · genstander van aanstaande zondag blijft altijd een 
'moeilijke' tegenstander en heeft bovendien· pas twee wed-
strijden gespeeld, zodat· er weinig van valt te· zeggen. 
Maar we hopen wel, dat èe eerste overwinning van onze jon-
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gen s uit de l:'nis komt. . . . 
Lens,2:'haaldè een.punt bij Woerden weg eri speelt nu 
--:--;-- tegen Paraat; dat· niet speelde en uit viér ,red-. 
strijden nog geen punt -baalde. Lens heeft nu 5 uit 4 • 

. ~§b~.J: gaat T,1àar Graaf Wi~lem. ~I Vac, d1:3-~ met 6- 3 van 
H,B.S.,won en _nu uit viJf wedstriJden 4 punten 

heeft; Lens heeft er 3 uit 4 en. kan dus nog wel wat ho-
gerop. . . · · . · . · ·. . . . . . · · . 
Lens 4: gaat naar Qu.ic!, 7, dat Den Hoorn met 4-2 ver
:-:-~- sloeg èn nu· zes punten uit 5 wedstrijden heeft. 
ènze jongens nemen een nogal lage plaats op de rang
lijst in. En dat kan zo natui;rlijk niet blijven ! 
Lens 5: boekte een kleine 3-4 overwinn:j.ng op Nivo·. Zon-
. . · dag tegen Vredenburch. rekenen we weer op een goed 
resultaat. De fü.jswijkers hebben 4 uit 4 (Lens 6 uit 5) . 

.. Lens 6: gaat naar G.D.:c;; dat 4 uit 5'heeft en zondag met 
------ 2-2 tegen BEC gelijk speelde. Lens 6 heeft grootse 
plannen (n··ar verluidt •••.. ) en zal dus winnen, 

. ~~~::,;_1: kreeg ·met rrote cijfers klop van G .D .;\. en zal te-
gen Duir-1dorp moeten bewijzen; dat ze echt wel,,betei 

kunnen; Duindor? heeft uit vier wedstrijden slecht"B. 2 pun
ten kunnen vergaren, overigens evenveel als Lens. Die rode 
lantaarn wordt. zondag natuurlijk overgedragen. 
Lens 8: gaat·naar D;H.B:, dat 1 punt minder dan Lens heeft 

.. -::---- .(vier uit vier). Wïj voorspellen een kleine over-
winning- voor ,onz~ .veteranen. · 
=~====-===============================------=========--=-= 

" SEICET:.RL'.,;,T ------------------------------------------ g, coow.ans · 
weimarstràat 218 
t!)l,: 392720 .· 

SENIOREN-SENIOREN-SENIOREN-SENIOREN, 
------------------------------------------

PRCGRAMP'.l ZC-l'c'DAG 1t> OKTOBER 1966 • 

.. 14;-, u •. ·.Lens 1-Qliveo 1 .• . 
12 ;- u. Lens 2-Paraat 2 
14;- u. Gr. Willem Vac 2-Lcns 
12 ;--u; (}nick 7-Lens 4 
12;- u; Lens 5-Vredenburch 6 
1.2;- u, G.D;l, ,6-Lens 6 
14;- u; Lens 7-Duindorp 5 
12,- u, D.H.D.3-Lens 8 

Veld 1 , Geb • i , Lqk, 6 / 4 .. .. _ 
Veld 1,Geb,1 1Lok.5/3 

3 b.d,Roggewoning,Landschei
Sav.Lohmanlaan(dingsweg,W' 
Veld 2,Geb,2,Lok.57.3 naar) 
Ockenburgh, Kijtduin 
Veld 2,Lok,2,Geb,5/3 
Groenendaal,Duurtweg,W'naar 



DE CPSTELLINGEN: 

LENS 1: R.de Waart,H.Dietz,H.Smitskam,W.Verbarerrise,W.Han
sen, H .Hak et ,L .Riemen, W. Vend erbos, W. Verhaar,R.Wac:h
man, J .Engle be rt. ii.e s. : C. v.d. Beek, G. Kempe rmar-r-; G-, .t 
Looye stein .Grensrechter: Dhr .C. Visser. . 

LENS. 2 :- C: v ;_cLBëek; P. Schout en, J. v .d; Knaap, H-.Mesker, R.Rcó"d
bol, J\.Rooduyn, H. Rood1,1yn, J. Botter., G.,Kemperman, R.·· 
Blok,G,Looyestein; Res.: N.v.Domb~g (2x), H.v, · · 

• Welzen (2x) (grensrechter).Leider: l)hr,L,te lviey. 
LENS 3: G ,Halleen,F .Straat hof, H .Kem:p3 r, B .Steyn, H, Ub ben, 

J. v. Kleef ,D ,Groemendi jk, F. Wubben, N ,Koet, H. Jacohs, 
.Res.: F.Veelbehr (grensrechter). · 

LENS '>: Th; Snykerbuyk, C. Peet ers, J ,Meyer,M.Davis, i\. Nieuwên
huizen, C ,i\'ieere, J. Witting, P .Burghouwt, W ,Eykelhof, ·· 
F .Burghcuwt ,H.Brandenburg.Res.: W ,Burghouwt 
(grensrechter) • . . - · 

LENS 5: G. J .Crama, C. Veldi,ik, L. Hans sen, J. Ri~men, R.cle Groot, 
;\,v.d.Deek,H.de Sterke,J/e Boer,J.de Hilster,. 
A. v .d .Meyden, L. Janssen .Res. :· li.,Suykerbuyk\ J. Holt. 

·.(grensrechter).. . , · · ·· · · 
LENS -6: ;\, Verbarend se, F. v .Dijk,M. Heer schop, G, Jehee ,E .A ·• 

v.d .Acker, J .Groene veld, R.Eykelhof, A ,Nov1ee, Chr .• Je
hee, J. VeldinkjN. Drabbe .Hes.: C.Nieuwenhuizen 

. ( ~~rensrechter J .Brochard. · · . 
LENS 7: N.v.Domburg(2xl, H.Leenderts,J.P.v.Dissel;A.Klein 

.. Breteler,P. Schult en, T .Keep, H. v. Wel zen ( 2x), .f,_. v. .· 
Leeuwen,N.de Boer,J.P.v.Dissel, R .. Gelauff. ·· ·· · · 
Res.: H.Lûling,W.)!:ggers,W,Veclbehr (grensrechter). 

LENS O: ;, .Blok, J. v. Westing, fl. Ho-,penbrouwers-;A. Buys ,A.Poels, 
F. Bierhof, M. Oo,.1s, J. Ja\':er, :î. Wüst efeld, il_. v. Duin, . 
Z. Jansen,Res. : D. v. Lieshout., W. v ,d .Laan ( 2·rensr.ec_hter). 

f,FSCHRIJVIJ\:GEN: uit èrlijk tot vrijdag 9 uur bij Dhr. G ,Coo-
. rians, Weimarstraat 21 8, tel. 3_9. 27. 20. 

R. Brandenburg wordt 2, weken niet ·opgesteld i. v .m, zijn 
houding van zondag j.l • 

.. DÊNK OM DE LEGITIM,\TIES ;· 

VOORLOPIG PROGR,,Mri:A SENIOREN VOOR ZOND,\G 23 OKTOBER 1966. 
14. 30· u.Hollandiaan 1,-Lens .. 1 · 12. ,,._ u, VIOS 6..,Lens. 5 
14,30 µ,Quick Steps 2-Lens·2 12.- u,Lens 6-0.lJ.B·.5 
12.--. u,Lens 3-Voörburg 2 12.- u,Laakkwartier. 9-Lens 7 
14,,., .. u. •. Lens 4-0oie.,_,-a,ars 3. 14. - u,Lens_ 8-Wit Blauw RK _5 

' 
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WAT KRIJGEN 
WE NOV??? 
.junioren 

In de sterke B 1...:afd_eling ga_at .. ons. i.ëi..ifdè ·elftal hoge 
ogen gooien na·de ovèrwinningen op HBS (uit met 7-1=!àn 
thuis mét .5-0), · Celeritas ( 8~2). Tegen ADO m<Ve st, na 
zeer spannende en pecl'1v0llé. strijd met 1-0 net loodje 
worélen gelegd; Evenals_ vo•rig jaar zijn een geduchte 
konkurrent (Juick,·D.H.C. en ADO, welke,klubsnóg,ongs1-. 
slagen'zijn. · · .. · · • · ·• '.' .. -.· .. - .·. 
Lens 6 behaalde tot riu toe• 0 in D 4 uit '4 weàstrij_den e
venveel punten·' ( <'.lverwinningen van 3-2 op Celeri tas èp . 
6-1 op DH.IJRIC ADC lijkt hier de sterkste-tegenstander 
te gaan worden: f,ls er--wat minder gepraat en nog,wat 
meei::; gevoetbald gaat worden, moet het· zesde zekér een 

•hogér gem:j.ddélde k;unnen behalen.· Zatér<!lag tegen ;,DS=.is. 
dit zeker inor,~lij~: ... · . · · · •·. • · • · · 
Lens ?'leed slèchts,één;nederlaag in Il-10 en-kan-hier 

hore ogen gaan _gooien. Cverwinningen· vanf6-1, 
.5-1·eµ,2-0 resp, óp f\'I)O,,Gona en-afgelopen•zateràag•_op 
J(fiID '(zie•:110:e·•vr.eclstrijd_.die wij zagen")-en een 4-4 ge
lijkspel' tégtm HJ'.\SH· zijn eel'l goede, basis om hogerop te 
komen. GDS çn,HMSH lijken :in deze-afdeling de sterkste 
tágeiistat,i:'ters '. .' · 1 • • ·.. • • . · ·. • ·. , , •.. 

Lens ~, :Speler.id 'in l'l-'18;: speelt nogal afwisselend :twee 
· .. grote overwinningen van 9-0 en 8-1 resp. op GDS 

én 'Çelèritàs·'en qrie 'pederlagen, 5-2 tegen-Tedo, 2-1 te-
·gen 'dè !\delaàrs en zaterdag j.l • .5~0 tegen Celeritas ....... . 

. . Flaminro 1 s' én Tedo zijn• hier de· koplopers. 
'· ··Lens 9:, dat uitkomt• in D-23, waarin SQJ\ .de sterkste te-

'·,···. genstander lijkt, behaalde ook wisselende resul
taten. Van de yier 1tfedstrijden werden er 2 gewonnen-.. (te
r.;en Vios (6-1) en Rijswijk (1-0)) en ook 2 verloren 
(SOA (1:.:.51 en Westerkwartier (2-1 )). Zaterdag tegen Wes-
terkwartier verwachten we een revanche ! 

LENS 
BALANS. -··"Gesn - !1-.. l · 'k l t·· d l . . . . d t . . · ·_,•_ge .',ge_;i.J_V!',r_•E;! ._ oe ?em. ·_we_s ,,gem. 
,,-klasse:. l3. 8 • - ... 5 1o 35-20 . 1,?-3 , 
B-klässe: ""23 ·13 1, --~ 27 81-.51 1,17 
C-kJ:assë: 2.5 15- 3,. -q 33 95-56 1,32 
Tot.Jun. 61 36 4 21 76 211-133 1,25 
Pup, 25 9 3 13 21 40-51 0,84 

t:6 45 7 34 97 251-184 1,13 
,,. 
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SEKRET:,RL'.i\T .. 
h.van der kleij 
frambozenstraat 45 
tel.: 338842 

------ ·-------- ._ ·---------- ! __ ·--------

JUNIC?.EN-JUNIOREN-JUNIO;{EN -JUNIOHEN 
t • • ' ~------------------. -------------------

PRCGR.',MrFL\ VOCR Z ONDLG 16 OKTOBER 1966 •. 
12..- u,Scheveningen 1-Lens 1 "Duinhorst" 
14.- u,Bl.Zwart 2-Lens 2 ·. Dr.Mansveltkade,Wassenaar 
12.- u,Lens 3-Juventas 1a · V.3,G,2,L.6/4 
DE OPSTELLINGEN : 
LENS 1 : R.Bruggemans ,I-ï. v ;Veen, H .• Verheugd, H,Rothkrans, J. Cob
---r--- ben,I,.Kortekaas,J.rle Jongh,Th,Hoefnagel,F,de Zwart, 

D .Branden burg, N. Janssen ,Hes. : J. Fretz. Lei:ler: Dhr. 
P,Huis.Sa:;1enkomst: 11.40 u.ingang Duinhórst. 

LENS 2: C, Vaassen, J. Welling;H .Erbert s, A .Duym, T .Heerschop, 
------ ·· H .Suykerbuyk, H; Crama, J. WGbbers ,W. Vogel, W. Keetman, 

C. v. Velzen.Res. :F. v :Niel .Leider: -Dhr.H. v .d ,KlGij .. 
Samenkomst: 13;- ·u.Javabrug. · 

~~~-2: H.Verbarendse,B.E~skamp,W.Geurens,J,Holt,J.v.d, 
Zalm, C .Rooduyri, R.Blok, F .Herremans, C. Vervaart, I\. .de 
Winter,G.v,d.To;:t.Res.: J,Blok,Leider: ·n11r.Herre
rr,ans, ---------------.-.------------------.---------------------

PRCGR;\f/Ii'il vooa Zf,TERD:,G 15 OKTOBER 1966. 
Lens 5 - vrij: zie zondag 

14,30 u,Lens 6 - A.D.S.2 ·. V.1,G.1,L.5/3 
16.15 u.L,,akh.-wartier 5.,.Lens 7 Jansoniusstraat 
15.45 u.Lens 8 - Flamingo',s 3. V.2,G,2,L.5/3 
14,30 u.Lens 9 - Westerkwartier 5 V,3,G,2,L.5/3. 
15.~,5 u.Lens 11- D.H.C.10 V.1,G.1,L.5/3 
14,30 u.Lens 12~ Q,Steps 10 · V,2,G,1,L,6/4 
15.-- u.H.D.V.6- Lens 13 Zuiderpark, 2e gedeelte 
15 • .,-- u,Locsduinen 4- Lens 14 Monsterseweg, "Madestein" 
14.30 u,HMSH 5 -.Lens 15 -Vrcderustlaan 
15.45 u,Lens 16 - C.W.P.4 V.3 G,2 L.6 4 
DE OP TELLIN EN: 
!:,~1'!_~:_z :. zie · zondag 
LENS 6: R:v.Dcrlo,K.Schouw,L,de Jongh,L,Huis,P.v.d.Aar,P. 
------ de Vries,B.Hoogeveen,H.v.Hulst,G.cle Hoogd,H,Dijs-

terveld,C.Grimbergen.Res, :J ,Colpa.L0ider: Dhr. 
H. van der Kleij. · · , 

LENS 7: B ,;ir .d ,Lans ,,L Tinncnbroek, E. v .Bronkhorst ,D ,Lusten
------ houw.er ,G .Duyvestein, 1\. Jehee, n .v. Wassem, F. v .Baggum, 

F. v ,cl • Dcrg, G .Druinsma, : •• Dild erbe ek .Res. :H. E, ,;ers. 



-88- Leider: Dhr.:,.Dlok. 
Samenkomst: 15,30 u.Hengelolaan hkLoevesteinlaan, 

LENS 8: P."Milf·enburg·;u;Vérvaart,B.de Vries,P.Manders, 
------_ ,~. y' ._Ess_en, f. :westhof, û .de Vries, B. v .d .• S"'.)rong;G. 

_Vredeveld,P;'Klein Brételer,R;Fe-ters.Res,·: J .F.· 
Schutte.Leic1er: Dhr.J.r]e Hilster. 

~1'.!:~_2: C.Groen,R.Jacobson,P.F,de Haan,H.Danker-s,R,Bo- .. 
gisch, H. v,,Domburg, A, Fei tz, E, v. d .Broek, P .Bremrner ,' 
F .Klink, H ,Rient jes. Res. :C .Blok, C ;v. Deelen, Leid ér :. 
Dhr .:H ;Léerid-ért s. · . · ·-- · . --

LENS 11: P.de Haan,M.Bloks,Fr;Raaff,H.c!e Jcngh,C.Sch:ic:--0ver., _ 
------- G, v ,d. V(üde, ;\.Hoek; P .Hop, F,·. Cobben, Tr .Hesodihs.rd-.:' 

jo ;J .Di sseldorp. Res. :W .Engle bert .Leid er: Dhr. R. 
·wachman. · · · •. _ · 

LENS 12 :· L.Egberts ,R.Hoe.fnagel, Th, v .Rijn, Fr.Disseldorp, F. 
__ "'.____ de Kleyn, C :S"tanel, H. v. Berlo, A. Jungschläger, Th ..... . 

· Bocns,D.Klein Bretelet,P.v,Doéveren.Res: :C.Ab-
'spoel.Leider: Dhr. J. v. d.Knaap.. --.- · 

LEI\B 13: R.Dos,C.Blom,P;v.d.Steert,P.Heynen,J.v.d-.Heiqen, 
-----:-- :J. v.d. Ende, P. Verheésen, L. Ga zander, R..de Wolf; H •.. 
"' · Rim:ielzwa:an, G. v. /:.rdenne o Res., :E. V crschoor. Leider: 

·Dhr. W. Stapel. Samenkomst: 14.30 u. Hengelolaan hoek 
.. Loeve·steinlaan. · · . 

~E~_!i: Fr. Teuniss~n, L, v .cl ,J.foer, H, v_. Dam, J. Keetman, H. Jan
maat, H. Wouters, R.Ifoershoek,B. Rave steyn, Th. v.d. ,\ard
weg, ·J .Holv~nstein,H.Pechler.Res. :J .de Vries.Leider: 
Dhr.G.Kemperman.Sa,nenkomst: 14.15 u.ingang Lens..:. 
terrein •. · . . . 

LENS 15: f,.Castènniiller, W.v.d.Ham,P.Steffen,B.Hoefnagel, 
-------- P. Demeyer, W. Duyvestein, H.Asselman, C. v .Deelen, r~. v. 

Nunspeet, J ,i,sselman ,R. K .F .Straat man ,Res, :J .W .Mul
der .• Leider: Dhr .C Kras. Samenkomst: 1~ u. ingang 
Lensterr.ein. , . 

~!:!~_!§: D :de Haas,M".Delsasso, H. Swanenburg,R. Feenstra, P. 
. .. .. .... J'l.ilm~r, C .Gr9en, L. Verspaandonk, C. v, Hulst ,G .Engle-:

bert, :r.,;. v.d. Hoeven Wijsard, J .Meijere.Res. :R. Straatrhan 
Leider: Dhr.J.Witt:\.ng. · --.-.- ; :·· • 

PROGR,U-®J;: PUPILLEN V00R Zf,TElDAG 15 OKTOBER 1966. · 
1 3. 4 5 1.1;. H ; B .• S • 1 - Leri s P 1 Hoá. t ri.1 st 
13;45·u.Lens P 2.:..Lafa·ra P 2 ·v:1,G.1,L.6/4 
14 • .30 u.0~D.B. P 2-:-.I;qns P 3 . ,\lbardastraat 
13.45 u.Lens_P '~--Oöievààrs 2 .... V.2,G.2,L~6/4· 

Lens'P 5- vrij (zie overige elftallen) 
13.45 u.Vredênburch - Lens PG v.Vredenburchweg; 
13,45 u,Postduiven - Lens P 7 Monsterseweg. 
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DE OPSTELLINGEN: 
LENS P 1: G.Trommelen,P,v.Wijk,O,tustenhouwer,G.Colpa,M,v, 
-------- d. Hcirst ,F. Vee ren, A .Baven, E,Hoefnagel, ,'t ,de W'. n-

ter, C. v.d. ,~ardweg, J. v. Rijn.Leider: Dhr. G. v.d. 
Steen. Sar;,enkomst: .1. - u,ïqgap.g L_en_sterrein. 

LENS P 2: ,:î,v,d.Steen,P.Berkelaar,E.l'1,acco,J,v.Ross1JJ11,M.v. 
-------- Baggum,F,1Houters,P.de ·woJ.ff,R.r.;icka,W.de Hilster, 

H. Straver, R,Goc,dhuys. Leider: Dhr. Th. Suykerbuyk. •.·· 
~~~~-?_2: P. Verschoor, J .Keetman, A ,Bo,•st, i\ ,Hild erink ,R.de 

Vries ,R.Bor1, B .Ruit erman, E. S,1eicher, J .Boin, P .le 
Brun,R.v.cl.Lcly.Rcs, :W.v.d,Linden.Leider: Dhr.J, 
Cobben.Samenkomst: 1.- u.Leyweg hoek Hengelolaan 
(Eurocinama). 

LENS P 4: G.Willemse,F.de Vries,J.Post,J.Janmaat,P.Dooms, 
-------- C .Bakker, J. Slabbers, E ,Booms, J. Wüstèfel:l, i,. v ,i\fa

ri s, R,c1 e Vree ge .Ros. :;\.v.d. :,ar .Leider: Dhr. D. 
Erandenburg. 

LENS P 6: N.Jcchems,J,v.d.Burgt; E.Palstra,E.IJperlaan,P, 
-------- Perreyn, J .Koper, G, v .Gessel, J .de Hilster ,l,. v •. 

Kloef, G. v. C sch, Q.v. Noort. Hes. :G. Dloks. Leider: 
Dhr, ;, • Limbeek. Samenkomst: 1 .1 O uur Hengelolaan 
hoek Loevesteinlaan. 

!:,~~~-~-1: D. v. Veen ,R. v .d .Meer,,\. Vrolijk 1 F. Jonker, J .Kouwen
hCJV' en, H ,Coomans, Th. Heemskerk ,ü. Kleywegt, J .Rede
man, i, .Burcksen, ,\ . .c:l.ee sink .Res. :R. IJ~Jerlaan ,E ,de 
Wit .Leider: Dhr.N.Koot .Samenkomst: 1 .- uur in-
gang Lens-terrein, . . 

,',TTENTIE: Keepers P 2 t /m P 7 denk om keeperstraining zater
dagochtend 1 O uur •• ~lleen de opgestelde keepers 
worden verwacht, dus geen andere spelers. 

l,TTENTIE.,__JUNI02EN_EN_PUPILLEN_ ! 
------. -------------------------
f.FSCHRIJVINGEN: vóór vrijdagavond 7. 30 uur aan dhr.H.van 

. der Kleij, Frambozenstraat 45, tel,33.88.42 
(telefonisch alleen vrijdagavond tussen 6.30 en 7.30 uur). 
NIET-OPKOMEN: wegens niet-opkomen in het afgelopen week-

• einde wordt F. v. Niel tweemaal als re serve 
opgesteld. Wegens herhaald niet-opkomen worden J .Schilder 
en C.Schalbroek niet meer opgesteld. 
H',TE.'IL~i~LUITGIFTE: Br. Theoticus. 
T 3. ;, I N I N G: i',ttentie C-Kla ssers De trainingsgroep 

. van maandagavond gaat trainen op woens- . 
dagavond van 7 - 8 uur. De ~roep van woensdaf.avond gaat 
op maandagavond trainen, ook van 7 - 8 uur. Voor beide 
groepen gaat de training alti .id door, dus niet bellen om 

• 
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te informeren naar afkeuring. Gewoon naar het -veld"ko-: 
men _en gymschoe'nen meenemen: Voor de ·overige groepen ,
dus ook _voor·ae B-klassers op woerisdagavènd blijft de 
be staande ·regeling-gehandhaafd_: . . . . . . 
-o-o-o-o-o-o~o-o-'ó·-o-o-o-o-o-o-o-o,,._o-o.,.o-o-.o- o-o- o- o-o-
VAN ·DOEL TOT DOEL - (-Senioren). 
LENS 5: -heeft zj_ch gerehabiliteerd voor de 6-1 nederlaag 
van-•vÖrige week. Teren de .. koplopers Ni vo is er hard en 
fanatiek gevochten •en hoewel het er lange tijd niet naar ___ ,, 
heeft uitgezien zijn de twee punten toch gekomen bij de 
ploeg;- die .. zo .. niet beter,. er tqch. wel het ·hardst voor heeft 
geknokt.· Na een wat aarzelend ·begin .. nam Lens het initia
tief en een corner van de Sterke werd ·door de l-!ilster 
keurig ingekopt. Hierna verhoogde Ni vo het· tempo ·en· he.t . 
Lensdoed ·kwmn onder zware druk •. Toch was de gelbjkmaker 
eerdêr een blunder. van d-e ·verdediging dim mooi aanvals
spel. Het werd zelfs kort voor rust nog erger, toèn Vel-
dink de bal onnodig hard terugspeelde en schitterend:: ..... . 
scoorde 2-1·. · , . · 

"nirekt- na r:ust begon Lens. een offensief, ·dat -al ria een 
r:aar minuten resulteerde in ee.n voorzet van de -Sterke 

. en een zweefduik van L.Janssen •en het was 2-2. Hierna 
golfde het- spel "heen en 'weer •en bij -een ·aanval •beoordeel-,-__ 
de de kee•i:ier, die een voorzet verwachtte, de bal verkeerd 
en snel• reageren mocht niet baten, hij sloeg ,de bal in 
eigen doel. Het pleit .. voor Lens, dat zij .ook deze tegen
slag te boven kwamen en goed· doorzetten van de Hilster 
zorgde voor de gelijkmaker. Lens drukte nu op het juiste 
moment door en alweer de Hilster-scoorde kort voor tijd 
beheerst 4-3, Een wedstrijd, die door de· juiste ment ale 
instelling door Lens werd gewonnen. 

LENS 1 : -stelde teleur eri ging tegen een uitstekend 
----:-- -- draaiend Paraat kanslcpos ten onder. De achter
hoede bleek zo lek als een mand je, ·terwijl.de- "voorhoede" 
wederöm een formaliteit bleek en niet tot werkelijk 
aanvalsspel kon komèn. ,'\l met al eén trieste middag, 
maar· laten we hopen op een herstel. . -
P.S. Laten de heren eens aan de klubavond op vrijdag 

denken ! ... _ ... 

LENS 2·: draaide ·aanzienlijk beter. en verdiende eigenlijk 
----:-- wel een overwinning. Reële kansen werden gemist 
of op miraculeuze wijze uit het doel gemald,· 
Een aardip:e wedstrijd en met de dubbelblanke uit slag 
had een ieder vrede. · 



klubblad van de opgericht .. 
rkvv lenig en snel • 1 tl december f92q_ . '. 
SEKRETARIA:, T REDAKTIE · . :·•; · · 
f.b.mesker g,halleen· .. 
plar;i.tenoord 126 amandelstràat' 103 · 
telefoon 676153 telefoon: '361160 ° -· 
40ste jaargang . nO: 8 19 o~ober' 1·,;66 , ~- . 
=========::::=======- ·=============;::==· ===. =-:::s===, ==='===. - . == 

LENS ' ZAK,~GENDA '• 

wo :· 19 okt: pup- en jun-training 
do: 20 okt: sen- en jun-training 
vr: 21 okt: sen-training-; ·klubavond. 
za: 22 okt: keepers- en veteranentraining; -pup_: -1 t/m ·6 

jun::--5,7,8;11 t/m l6; BEi\.T-AVONDp:rir--·. ,. · · 
zo: 23 okt: seri: 1 · t/m 8; jun~· 1 t/m 3 • · 
ma: 24 okt : jun-training; klubav:ond . . . 
di: 25 okt: sen- en jun-training . . · . · · ·· 
==========·===='·=~====~=='===;======== .===.=·=~=-~= .===== 

trr r /' ~ î1@11@ ~ ~®&!]~ 
7'\ 

De al ietwat stand is gekomen :l.n 
bezadigde Le,nsers eendrqchtige samenwerking 
moeten het de tussen Lens (noujajeweet-

redaktie niet euvel duiden,, wèlwattattis) en Kwiek 
dat deze week wat meer aandacht Sport (de ·kloeke handbal-
aan de jeugd besteed wordt;. . vereniging die zoveel 
Want daar is ·alle aanleiding meisjes in haar sport 
voor. Immers za,terdag vindt doet. Waaauw! ! 
er een unieke gebeurtenis in 
de LenS-historie plaats: 
namelijk een super-crazy-hippe 
beat-avond. En dat is ·bij Lens 
nog nooit vertoond. Miauw!! 
Een pikante bijzonderheid 
hierbij is, dat deze avond tot 

- ' 

Jullie mogen.gerust een 
beetje trots· zi·jn op onze 
kontakt-kc;mmtss_ie, die 
het dan toch allemaal maar 
weer .fijn geregeld heeft. 
Hulde! Helaas is deze 
kommissie er evenals de 
redaktie nog steeds niet 
in geslaagd .de LenS-jeugl 
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in geslaa~d de LenS-jeugd 
direkt bij dé organisatie 
te betrekken. Wat dat 
betreft kunnen we van 
Kwiek Sport nog wel •t 
een en ander opsteken. 
Deze klub heeft !'lamélijk · 
ern soort jeugdraad, die 
van alles organiseert en 
ook het kl ub):il.ad verzorgt. 
Smurf!! Deze raad wordt · 
gevormd door eèn tiental 
junioren. l\'isschien kunnen 

~.,_,,. 

kunnen we bij Lens·ook 
zoiets regelen. ,\ls er 
junioren zijn, die daar 
iets voor voelen, laten 
ze dan de koppen bij 
elkaar steken, eens 
lekker babbelen en dan 
met hun plannen voor de 
dag komen. We zijn zeer 

- benieuwd!!! 

Meer beat-nieuws is 
verderop in het geschrijf 
van de KaKa te. lezen. 

---------------------------.-·---------------------------

0 F F I C I E E L 

NIEU'iilE LEDEN : : 
no.474 F.C.Overbeek 21-'6-53 Hert'?~rade 268 

475 G.A.Gomes · 26-5-55 Berestéinlaan 447 
_476 R.A.de Hoogd 9-:-11-57. Vredeoord.209 ' 
477 A.H.de Hcogd 9-11-57 Vredeoord 209 

· 478- J-.P .I,1.Alberse 20-6-55 Groenezijde 91 
479 C.A.Schenkels 1-9-57 Middenstede 268 
480 J ,A,L.Mulder 4-,9-57 Groenezijde 43 
481 L.J .l'.WinkE;_lmi3.q 18:-n 1-54 ~pnnecpfd 182 

,, . ., . . .. . . 
IN B,\LLOTi,GE .. - ·-. _,, -.:• -··· ·' . ,· ·, .. , 

~--· 

no:43/2 F.A.Gu,.-i.t . . 2î- 6-53 Drapeniersgaarde>10.5 
44/2 J .P .B. Oostervecr · 21 - 5-56 Hoogveen 204 ·.\ . 

. 45/1 V,Q .• G,Pom;· 21..: 5-58 De Rade 46 
46/1 J ~H.H.Valkenburg .~-10-56 Wo01istede 34 
47/1 J.J,J;Weltens 3-12-56 De Rade 1i 
48/1 T .P.M. Tijssen 10-11 -56 Nunspeétlaan 305 
49/1 M,A,O.v.Eysbergen 1·1- 5-38 Bentinckstraat 11a 

NIEUWE DONl,TEURS(trices) 

no :227 dhr; J ,N .Schouten Pomp stationsweg 177 
· ,·,·,228 dhr; l~.,'..C ,v.,Eysbergen Ileritinckstro.at .11 a 

229 dhr, J "G.Ras Min,Lelylaan .. 77 Iîijswijk 
230 mev; Wolff-Rierrens Wezelrade 141 a 
231 dhr. J,J.T',Leedekerken Gerstkamp 138 
2?2 1'118,io M,'!;"/cl K:n1}: Valkcnbosl2.3.n ?8 
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:. . . .... 
. De redaktie .zit er zelf 'n b.ee;tj_e, van te 
kijken. Jà, :er ïs 'n ingezonden:stu}{,.• :~n . 
het girig eigenlijk_ helemaalL,niet· ·:z'~ m,oei-:- . 
lijk,. Ç)p onze vraag een stukje voor ,d,e••n :: • • 
"beat-revue" te schrijven werd nogal spon
taan gereageerd. Wij z.i.jn .dé, sçhr::j.jv,e.rt. na-· 
tuurlijk vreselij~ dankbaar._ Vooral qok. 
omdat hij zich /,ian de opdracht ("wat ;is---;•· 
beat?") gehouden heeft. Wè hopen; dat,. h:ier_-: 
mee het hek van _de dam is. Wie volgt??? 

•. ·1 

_,_ , ..... ; . . . ,.. .. 
·_ Je kunt. het ,n.iet-z,i~r1, ,CJ.f: .. -· 
. ·er tegenaan schoppen,-- .. ~ . ' .. ! 

Je gebruikt . het woord BE,',,'.['. 
in allerlei betekenissen,.· 
maar als het erop aánkomt 
h_et aan ondeskundigen te Beat is afgeleid vàn-,ée.n c· :, · 
verklaren, dan kom je voor . Engel:;; werkw_oord·:"to -beat 
onverwacli.te moeilijkheden time", oftewel: _de 'maat .... · 
te staan. Want beat is slaan. Du:s niet -V<l,n. een. ; , 
geen stuk kaas dat je vrij van qe eerste . .:.beatgroepen . 
eenvoudig kunt beschrijven; Th_e B!:iatles,. Z{)als zov.eLen • 

=ar ::;,~);''' r,;~~~-j :~im~;~~iSHi~i~::: 
-,. ?'.;; > 0 i, / §_'tJiff,& 0 wi J ( de. Jonge-ren) :i,n dit • , ,:.:._____, '. \ ,;c;,._~-; ,~,,., ~ • • 

_ J ~, " ~ ·,/ · ff / '1/ ~~j~~ ~~!~e~o!~ej~ ri~a.jÖng .. 
--:·. . "- ~ # ,,, voor zijn.· .•• - •· . . . 

j-~~q-~,l· l(~f,~~h.z,;--_~,:~),: · . De beat :_heeft· tot_ nu toe-: \ "" r "q,_· 'i_W1 vele g!:ld.aanten: gehad. In \':*; ( z,::· }:0\ het. p,ril'.).e hegip was het ' j~~,JS:(v);:/1 . vooral de rauwe song, die 
.{·{<(·:;0 '1,ff/1/- ,- · nogal. harde b_ov~n;t9on "'-~~f;.<,t.•,,..,,./.~;~~t1

• • ·' 
1 

• d · D .. -. · . h t. ~-;,~.:·,;s,;.'.,;' ·---- .. ·, · ;v-oer e. aarna was e 

;;-J{·t·:7--R~: _ --~l·•' ~)✓,-:::· voora]: _de prote:st::.song, die _ ~ . ,,,_, de jeµgd boeid,E!. En toen /l!ikP X1'!ifl1 ·> waren de heer:l;i:jke lang-
,;,~1-J:~. . ; ,.~J!l39-j_ · zame, gez_ápJge' 'i,lqine "7+ i/Jk.J. Ji!!' -:,_ soundje•s''he],ema,aJ: IN, 

1 
{ f( Meesters in d±t lome ritme 
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waren vooral de Lovin 
Spoonfull. Nu is er.een 
nieuwe fase ingetreden. 
Een soort muziek, die 
sterk tegen de •rithme and 
blues aanleunt; . . . 

Ook al is Engeland de-on
gekroonde koning van de ·. 
beat, Nederland slaat · 
beslist geen_gek figuur. 
De jongens van The · . · 
~,:otions 1 Golden Ear~ings 
Q--65, Incrowd én Tee-set 
brengen ·•behoorlijke, oni · 
niet·te zeggen goede 
beat, -De· l:Jtreêhtschè 
!lunters hebben het zelfs · 
gepresènt~e;rd rrie~ hun : . 
eerste hit·"Russian Spy 
and I" op Ràdio Carolirta•s 
chance on charge-te komen. 

' '. 

Voor de· ondeskundigen op 
dit gebied is er nog een 
interessánte·kanttekening 
te maken. De hits ·worden 
bijna:•allemaal '.gemaakt 
doài·· leden van 'hèt' ·· · · 
mannelijk geslacht~ Onze 
vrouwelijke mede_aard-. 
bewonêrs zijn'in dit . 
sonische geweld eigenlijR:. 
•n bêetje achtergeblevèn, · . 

·\ . Top allang veranderd·-;· · · 

'Ik bei+· er echter· van· over
tuigd, dat op -het · 
LENS - BEAT - 'FEEST de 
nieuwste platen aanwezig 
zullen· zijn; hoe sne·l de · 
hitparade ook.mag veranderen. 
Dat is dus een reden te meer 
om. je schreden richting · 
LENS-klubgebouw te zetten. 
Dat er ouderen komen is geen 
bezwaar, alhqewel ik vree.~, 
dat ze het met de te draaien 
platen-niet'helerriaal eens· 
zullen zijn. : 
r.:aar daar zitten wij ·niet mee, 
Tenslotte zijn er ook .nog 
klaverjas-drive S •. · 

F,U,3LlN van BOHEEMEN 

Hits of. ka~shebbers·v~or·. ;((Î 
de top zijp in dit stukj~ 
moeilijk te noemen, want X) 
eer het ,offièieel orgaan ... 
van de voetbalvereniging 
Lenig en Snei.verschijnt 
zijn de'posities aan de 

. :. . 

•• i ' . 



Als de geruchten juist -
zijn, zai""on-s -kiubgëbóuvr· 
zaterdagavol)d schuqdén op 
haar grondvesten, De eer
ste kontakt avonçl speciaal _· 
bedoeld voor onze jongere 
ledeh! Hopelijk, zal het 
kontakt met de ·meisjes en 

· jOJ1f ens van "Kwiek Sport" 
'',rs,, van zeer vriendschappeli_j~ 
f -~ ke aard zijn, In ieder. . 

itlJr · geval sporen we alle Lens
bezoekers nu reeds aan, 
zich zaterdag goede en ge

. zellige ·gastheren. te_ ·to'
nen·. Indien het beatfes
tijn een succes· wordt, 
zullen we stellig nog wel 
eens meer een "crazy e-
vening•i organiseren. 

Hot wordt dus een discobal,· ., 
met zelfs een officiele hit- een inzinking heeft ge-
parade, door de bezoekers zelf kregen, maar gelukkig 
bij hun entree samengesteld. hebben we nu het lach-,, 
Discjockey is de heer ·zang- en·dànsduo.11-OnkeJ.. 
Van der Ileek (geen onbekende!); Hans und Tante Wil" van 
H:cüoas yername_n wij, dat J>_r- de Bàyerischer Rundfunk 
nold van der Beek, die voor kunnen kontrakteren, . 
de algehele prese_ntatie zou Goede wijn behoeft geen-
zorgen, tijdens de buitenop- krans?· 
namen voor zijn laatste tiener- i,anvang van de voorstel
film "Tiger.s in the Diesbosch" .. ling: 20.00 uur. Er wordt 

· ·· -· · gejived en geshaked, ge-
·: hipt en gewipt tot pre

cies middernacht-:·-,:11é· · 
Lensers van vijftien tot 

- tacht·ig- jaar.zijn. van har
te welkom. Zorg. voor watjes 
in je oren- ! · · 

K.K. 
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Tl~ FELTEl'1NIS TOEY-:NOOI. 

D8 !d\ibavond oo yri jdag 28 oktober a.s. zal geheel in 
het teken staan van het LenS' tafel tennist·oernooi. 
Zoals we reeds meldden, hebbe.n. we nÎ<)manci.' minder dan. 

· de è-oach van het Nederlands team, de heer Ton Hoefná
a,el, bereid gevonden, voor de organisatie zorg te 
dragen. Die is dus beslist in goede handen. 

Nu. blijft voor ons de vraa7 open, hoeveel Lensers op 
.. dit toernoài zullen inschrijven. We hebben namelijk 
. zq'n irtdee, dat een aantal l.ezerà zal denken: "Ik 

zou wel willen, maar ik durf niet:· wie weet hoe ze· 
me van c1 e tafel vegen". Het zou toch jammer zijn., 
als zulke mensen O'l' dergelijke redenen weg -zöuden 
blijven. Doe in ieder feval mee voor.de gezellig
heid. De opzet van dit toernooi is inirriers: op vrij
.darravond r.1eer Lensers naar het klubgebouw te lok-
k~ ! . . . 

· C'fschoön we hem er nog niet over hebben gepolst, 
hàpen we, dat Ton. Hoefnagel aan het eind van de a
vond tot een demontratie,.:,artij bereid zal zijn. 
Kunt U' eens zien, hoe het moet ! 

K.K. 
KL:,VE8J:,SSEHS, OPGELET ! ! 

"Wanneer gaan we weer kaarten", vroeg ons zondag 
een trouwe bezoekster van de wedstrijden van Lens 
1. Onze eerste reaktie was: da:tl kunt U toch iedere 
vrijrlq:,: avond ! Maar we ber,Tepén wel, dat het sum
mum voor haar was: zo'n originele Lens' klaver jas
drive. Welnu, noteert U dan maar alvast, c!at we me
dio november met de Kerstdri ve starten. Om al vast in 
de juiste stemr'linIT te komen, zal er ook op vri;idag
avond 4 november een klaverjastoernooi worden gehou
den. Niet vergeten? 

K.K. 
-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-

u I T s L /,. G E N 

SENIC':1EN JUNTOREN 

lens 1 - oliveo 1 1-1 schevening en 1-lens 1 6-1 
lens 2 - paraat 2 1-0 bl.zwart 2 -lens 2 9-1 
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gr, willem 2-lens 3 · 4-1 
quick 7 , . -lens '4,--)- 3 . 
lens 5-vreqenburch 3-:-.1 
gda 6 . -lens .6 2-6 · 
lens 7-dtiindorp sv 5..:1° ' 
dhb 3 ~lens 8 7-1 

PUPILLEN .: · 

lens 3 -juventas 1a 
.l.ens .6 -a •. d. s. 2 
laakkkvi:ártier .5-:lens 7 
lens 8 ~flamingo's 3 
lens 9-westerkwartier 5 
lens 11•-d,h.è, .10 . 
lens· 1 2-quick steps 1 0 . 
hd,r 6 ~lens 1 3 · · · -· 

hbs 1:.. l~ns P 1 · 
lens P 2-lakwà P 2 
odb P 2 -lens P 3 
lens ·p 4-ooieváars 
vredenburch-lens: P 
postduiven· -lens P 

1-3 loosduinen 4- lens 14 
· 1-2 · 'hmsh 5 - lens 15 · 

6-0 lens 16- c.w.p. 4 
2 4-0 · .. 
6· 3-1 
7 3-0•. · 

0-2 
1-3 
2-2' 
4-1 
3-6 
4-1 
5...,2 
0~2 
8-2 
2-3 
1 -11 

-- --------------------=-----=-=-=-=~==-.:-=·~========--==== 
KOGEN WIJ. ONS EVEN·VOC:~STELIEN ?? 

De -rk-sv-- Kwüik- S,':lorti :j__s .vqor.tg~k9l!l~ .. uj.t een fusie· van· de 
verenigingen K.i.riek en Quick S·:)ort. · ·- - - · :· ·· ·- · ·· 
Momenteel telt onze vereniging 3 heren- en 2 dames
seniorenteams, 4 dames- . en 1 herenjuniorènteám "en 1 rrièis
jespupillenteam. Hiermede hoort onze vereniging iv hand
balkringen tot de groteren. Beide. eerste elftalJ_en spelen 
in de hoogste klasse van Afdeling Deh Haag, d.w.z. dat 
zij vijf klassen van de top af ·staan. 

Evenals Lenig en Snel bezit onze vereniging een _bloeiende 
jeur;dafd.el:i,ng. Dit 1-aat st.e komt vooral door de prettige 
sfeer in oriz.e :gelederen. · 

Sinds kort kennen wij ook een basketballtak in Kwiek 
Sport en het' is de .bedoeling, dat nog meer sporten zullen 
volgen. · · · 

Ik spreek de hoop ·uit, dat het experiment van een geza
menlijke beatavond goed zal slagen en wens de initiatief
nemers bij voorbaat veel sukses. 

C.P.L. Commissaris 
· voorzitter 

-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-

SLEUTEL!L~NGERS ! 
=--=-==---·-=--·-= 

De rage in sleutelhangers, afkomstig uit 
Frankrijk en behorende bij allerlei kleding, zoals : 
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minirok, pofbroek,. jacquet, voetbaluitrusting etc. 
heeft ook zijn intrede gedaan bij Len•ig en Snel. 

Deze sleutelhangers zijn verkrijgbaar. in he·t. klub-
p,ebouw 'bij dhr. Lou.de Boor. · 
De kosten zijn slechts 75-cent, zodat ook de enke
ling bij LcmS beneden c1e welstandsp;rens zijn sleu~ 
t,-èl i !:2ri b";VPC:t.jlèen e:m .v.o'n rsl0ut.èl ).:lan!!Ar An e:r rl1;1är.,- · 

door ...,ep;,,lmatig à.an wordt herinnerd een gelukkig lid.· 
...... '!t z; .;..,, v,...•'1 ,...., ... ,," -i,7 c,e1· 0~de e" m-J·e1"'Y:Q. "!'Tnr--::.r.1·.rrin.'.'1" ... 
1.,._. •-.,-- ,__.,._ r.;,=-- i..;_ ...... ~. •·· .J.:. vl. J11v .. vi..:,_ • .• t:_~,"t:~" · 

De baten zijn l'Jestemd voor het organisatorisch- gedeel

te van Lens; n.l. de Kontaktkornmissie. Het spreekt 
vanzelf, dat de leden op haar beurt __ wordt verwend 
door de Kontaktkommissie. ·· · 

Steunt dus het algeheel welzijn in Uw vereniging en 
koopt allemaal minste11 s 1 sléut elha:nger. ·' 
-o-o-ö-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

VERKIE2'rING MISS MINI. 

.. Bij• eèh. lekkere be at-avqnd hoort . 
natuurlijk de Boo-Doo kleding. Nu is het waarschijn
lijk een ieder bekend·, dat op modeshows in geheel Eu
ropa, in Milaan , in Londen, · in :Parijs, in Scheveninr e~1 

enz. een roklengte wordt geshowd, die beslist niet te 
verwaarlozen is. 

Nu is het niet de bedoeling een show te houden, doch 
de Kontaktkommissie houdt zich wel hèt recht voor een 

Miss-Mini te kiezen. Hoc dit in zijn werk zal gaan, 
moet maar worden afgewacht, maar er zal beslist niet 
naar de 'kwaliteit van de stof-worden gekeken. Dus ook· 

een C en A tje is beslist niet kansloos, 
O•:erir,ens i.·:at · dé kleding betreft, er zijn genoeg hippe 

mo;;olijkhed,m,. Ook jongens met hJ oe!"letjes ·overhem:Um 
rJ~.!~ ,-~~ ~;-:i,. .. t-t.l .,.~--::..,kr-p, 17.-î(.Y" --~~n°en =et 1a....,,::::-, haren h"t 
L,-J • ,,,.l .... ,._,, ~ i-..1~. , .. , ... ., . _ .1.r; •• ._,., l'J, ,, ~.1._,._. '-' 

volgende: Dhr, !,pel doorn I s _Frasmachine is niet aan
wozi.g 
. . ..... ·, .. K.K. - ~- . 

. -·-----··---•··-···-~.--·-~--~-- ·····-·~--------·--•--····•· '-·--- ·----------·- ... : ..... ·.:. 
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SEKRETI\RIU\.!l' 
r;. coomans 
,weima rstraat 
tel: 392720 

218 

. ----· _, __ . -'----------------------------
SENIOREN -SENIOREN-SENIOREN-SENiOREN ··· 

l . -~ ------------------------~ -- .-----------
PRCGRJ,J.\fî.:,\ 'ZOND,\G 23 OKTOBER 1966. . ... ·- .. ~-:. 

14,30 ·u.Hollandiaan 1-Lens .1 
14-,30 u.Qtilck Steps 2--Lc,ns 2 
12.-- u.Lcnfi 3-Voorburg 2 
1.:~<)-- u.Lens 4-0olevaars 3 
12.-- u.Vios i-Lens 5··· 

Verzamel en. Klubgeb. half î 
Nijkt:J·rkléiélli .. 
Veld 1,Gèb. i ,Lok.S/3 
Veld l,Gób,l,Lok.ó/4-
Melis Stokelaan hoek 

12.-- u.Lens 6-0.D.B.5 
Dedemsvaartweg 

Veld 3,Geb.2,Lok.5/3 
Jansoniusstraat 12;-- u~Laakkwartier 9-Lens 7 

14.-- u.Lens ·8-Wit Blauw RK 5 Veld ?,Geb.2,Lok,5/3 

DENK .OM ))~ __ LEQI'f'IM,;TIES 

DE OPSTELLINGEN: 

LENS 1 : 

LENS 2: ------

LENS 4: 

LENS 5: ------

LENS 6: 
,.. ... ~-~~-·-· 

·" 
,\ls vorige week. Reserves: G.Looyestein.· 
Verzamelen: Klubgebouw half één'.. 

C. V, d .Beek . G, Ke,,1perrnan,. R; Rood bol, ,L v·.d :Kna'ap, 

. P.Schouten;H.J-.\esker, ;\,Rooduyn, R.Bl,ok,H_.Roo:- · 

duyn,F .I!ieskerl J .~otter. Reserv.es: J. Ve:['.haar;, 
. _G_._J,.Crama (2x .Leider: Dhr.L.te Mey. 

G.Halleen, F.Stra:a.thof, H,Kemper,H.Ubben., ..... . 
J.Verhaar,J.v.Kleef, P,Burghouwt, D.Groenendijk, 

F.Wubben
1 

N.]Çcot,H.Jacobs. Reserves: Th.Suyker-
buyk (.2xJ, J .Meier ( 2x) •. · ·· · . 

Th.Suykerbuyk (2x),C.Peeters, J.r-ieier (2x), . 
C.Meere, A.Nieuwenhuizen, lvI.Do.vis,F .Burghouwt, 

R.Ravestein, W ,Eykelhof, H.,Brand er1burg, W .Burg
houwt .. R0:".0rves: F.Str2.ath0f (2:x:),P.B1J.rghouwt 
( 2":) ( Gren'.'orcct1-er) ,. · 
G. J. Crama ,( 2x) ; C. Veldink, :,. v .Egmond, J, rl.:j_emen, 

R.èl.e Groot; ,i,v;d·,Beek,!Lde .::Ji;erke, F. \Teelbelli", 
J.de Hilster, á.v.d.iVleyden,L.Janssen. 
Ré:3erYcs: :.,\~~3chie {f~rr~~Grccht\-:r)" · 
N. v. Dombur'g, Chr ~. Jeheë _1 M~ Hr.:er:s!;!"°-:c,p J G. J ehe~ ~ F ~ 
V ),, ;1 J ('· ·0'•·1.-:.•re·L~'i T "r•r ,...·1•,-\" ... d ,· ~!,•.,-~,).-~ 1? f,'~,1, ....,1 

• .u_ . .,o., ,.J.1 vJ.c;v-.u,u"J..: ..,...,J..c....1 )-1.;.,!.'J•-·••:-.:--.- 7 .1.1._...._,.,.:-..t: •·· 

,, 0 ..... T i-rt::,1---1.L·-k l\T ï\,,.,.~1 ... 'h,, 'T"Jc ... ~·,~-·· .. .,.-.-r,• r. 1\T-ic-, ... •rcr-
1 .. J •. t.1.l.óç.J.\ lJ. ,;l'1,..:.✓ ,;.,,_;._,,,~, .. .1.,._,,;..,,.,J.ll..._,V• ·-•·••~._. ... ui. ......... . 

'i·,iJ.î.;,en ''l ;,c-:lh·'h" ·\'r,-,"•·•,,,,,,;,t-,r; . 
-~- • ..; ,t,: ,J I:'". ..., .\ J t•lJ-."}., •,.l, •• ,L: •• 
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!:t:~~..;-7.;- . :fi._$_uyke;rbuyk,W. v .d: Laon, P .Schult en, A .Klein 
B:n,teler, J .G. v. Dissel, T. Keet, ·H. v .Wel zen, 
. J ,_p. v. P.issej,, N. de Doer, W ,Egp:ers, H .Gelauff ,, 

I,ENS 8: 
B.e serves: l •• Poel s, D ;v. Lieshout. · · · 
A .Blok, J. v. Westing ,!..Heppen brouwers, H,Lcen-
c\erts, C .Kras, H ;He.J.mich ,;. • v. Luxemburg,_ .... 

· r, Corns ,R. \•Jüstefeld, J. Jafer ,I,. v. Duin, Reser
ves: I,.Puy.s (grensrechter),F.Bierhof, 

E .Löi-rnnstein. 

J.Holt wordt geschorst wegens niet--çipkomen. Voor 
verweer mel~cn~.bij lLC;C., r.iaanclagavond. 

;",FSCHR.IJVINGEN ;.,uj_terlijk tot vrijd,;1.g 9 uur, bij "dhf • 
. , .. ·'.. · G.Ccomans, Weir:arstraat 218, t·e1; · · 

· , . · 39 .27 .20. . 

VCOi1.LOPIG PRCGRi,I}'J\ SE!:iICfiEJll ·VCCR ZC't-:DAG 30 OKTOBER 
•····-··--- ---···· - .,,. ____ . 
1 t,; -- --u. Lens 1 --Fti j s;r.i. jk" 1 
12:----u:Lens 2--L~akh-wartier 4 
1 2; ----u. îonegido .2;.Lcn:s 3 · 
12;----u.f,.D.0.?--Len·s 4·.: 7·· 
15.----ü.Vns .5:-Wcsterkwartier 9 
14~30u .• c.w:P.2--Lcns 6 . 
12.:---u •. Lens T--H .• D.V • .5 
12 :---u.Ifa2 ·sstraat_--5::Lc:m·s 8 
-- ,: --------· ---------- . -- ·-·------· -- . -- . ---------------
KE1.JRHJGSilEWI'JZEN. 

Öndèrstáahcfe .. 1eden- moger{ zondag a·. s:. 'niet spelen, aan--
p.:ezien de keurinrsbewij.zen zijn ve.rlopen~ ' 
Uitgezonderd: hierv.an zijn .die leden_,. die in 1 of .2 
spelen, hoewel d·eze ook dienen te wqrde_n gekeurd; 
J;J.snog inleveren keuringsbewijs plus pasfoto; bij 
Dhr.G.Cóomans. 

E ofl. V .d .Acker 
J .H .r'è Doe r 
C .J .,'e 11rabander 
L ,/, .Brandenburg. 
i . . r,:.de DroLl\'rer 
J,v.Dijk 
J,P;I.M.Groenendijk 
D.M.J .J .Groenendijk 

(loopt af 13/11) 

J.J.Janssen 
Th.v.Kleef 
;~ .H .P. v ,Limbeek 
H.WJLLÜling (allesn keuring) 
J .N .Masker 
h.Rooduyn 
H • l'h • Smit skam 
H.P.v,cl •. Spek 
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H.Haket 
W.Hansen 
J.C.Heins 

B.P.M.Steyn 
L;Hendricl:i,s 

E.C.O, .. 
=================================================~ ====== 
w;,T KRIJGEN WE NCU ? . 

Lens 1: trekt naar Hollandiaan. In deze wel zeer zware , 
------ uitwedstrijd zal het voor onze voortrekkers bij
zonder moeilijk zijn daar punten te vergaren, Hollandiàan 
speelde vorig seizo.en .. nog. in de onder f,fd ... ,· .. maar getuige· 
vele royale overwinningen (afgelopen zondag werd G.S.C ... 
met 6-0 het slacht offer ! ! ! -) voelen de Vlaardingers zich 
in de 4e klasse. uitstekend thuis. Het enig<=,. dat wij van 
Hollandiäah weten is; éra't zij óver· een ·keiharde en ener-
gieke ploeg be schikken. . 
Lens 2: draait voortreffelijk, waardoor wij de.uitwed
--.----. strijd. tegen. Qvick. Steps. positief tegemoet zien ... 
De Nijkerklaanbewoners verloren afgelopen zondag een punt 
aiin Donk.. Bij .een overwinning zou.Lens zijn positle 
op de ranr,lijst aanzienlijk verfraaien. . 
Lens . .3: stelt zonder meer teleur, doch wij rekenen op. 
------ een herstel. Hiermèè' kan zondag in de wedstrijd 
tegen Voorburg een begin worden gemaakt. De Voorburgers 
beschikken beslist 'J,iie·t:·over een ±niponerend"e ploeg en 
speelde de laatste wedstrijd met 0-0 gelijk tegen H.E.$. 
Alle kansen dus voor het derde, . 
Lens 4: krij\;t bezoek van de Ooievaars, dat afgelopen 
------ zondag met 13-2 om het maar populàir te zeggen 
"de zak kreeg!' van den Hoorn. Dez!') dreµn zullen de Zuider
parkers nog wel niet te bovei;:i zijn •••... een overwihhing 
dus voor het vierde! 
Lens 5: is volledig in de running en zal dit . bii jven vïa 
------ ,Vios, dat.l)lei; 1-0 verloor van Q.D.S .... 

· Wij ,kunnen niet anders verwachten dan een fikse over-· 
winning van het enthousiaste elftal van Lou Janssen. 
~~~~-~: schijnt zijn inzinking volledig te boven te zijn, 

. . . maar krijgt het zwaar tegen het hoog geklasseerde 
ó.D.B. De van G.J. afkomstige uitdrukking van: "Heren 
er liggen overai ballèn", zal be slist dienen te worden' 
toegepast. . 
Lens 7: boekte een royale zege en kan met vol vertrouwen 
------ de wedstrijd tegen· Laakkwartier tegemoet zien.·· 

. Laakkwartier echt er ie beslist geen "Walk Over" getuige_ 
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een fikse 4-0 overwinning op Cromvliet. 
Lens 8: tenslotte is van slag df en zal tegen het potige. 
-::-::----- W.Dlauw RIC uit êen geheel ander vaatje moeten 
tappen. 
Nu "'aat het vaatje tappen onze veteranen bepaald !îiet 
sl_eçht af. 
==·=.========·=============~=======-================-===·· 
LENS 

A-klasse 16 • ·· 8 8 16 - 37- 43 1 --
D-klasse 2.7 14 2. 11 30 91- 63 1 ;11· 
C-klasse 31 19 3· 9: 41 112- 80 1 , 32 
Totaal p.-e1!!; 74 L',1 5 2cl ~7- · 240-186 1, 18 
Totaal pup; 29 · 11 3 15 25 ,48- 60 o,86 
Totaal sen, 42 16 ·. 7 19 39 110-:123 0,92 
-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-

SEIGiET ,'. 0:I;', ;',T 
h,van der kleij 
frambozenstraat 45 
tel: 33tl842 

----. ---------------------------------
JUNIC'REN-JUNIOREN-JUNICREN-JUNIO:ilEN 

----~- ·----------------------------- .-
PRCGTI:J,T'·fi VCC'R. zrNDi\G 23 OKTCPER 1966 

12;~-· u.Lens 1-D .H .C .1 V .2,G,2,L.6/4 
14.-- u.Lens 2-Gr.W.II Vr,c 2 V .3,G.2,L,6/4 
15.15 u,Lens 3-G.D.s:·3 · V.3,G.2,L.6/4 

. DE OPSTELLINGEN: r 
LENS 1 : . ------

LENS.2: 

LENS 7
• • _____ :;;.;•• 

R.Bruggema:ns,M.v.Voen,J. Verheugd,H. Roth
krans, H. Fo:ctl'îan,N.Jémsen,J,:'e Jcngh,J.Cobben, 
F·,<!.e Zwart, D .Dramlenburg, :,.Kcrtekaas. 
'.'les,·:D.Holt (2x·) .Leider;. Dhr.P .Huis. ·· - ,. •·· 

·C,Vaassen,J, Welling,h.Duym,C_Vervaart,T.Heer
schop, Th .Hcéfnagel., H. Crama; J. Webbers, H ,Egberts, 
W. Vo:-;el ,c. v. Velzen,:;].es. : F. v .Niel • 

.. H. Verbarè-ndse,D. E :•)skamp,W.Geurens,C. Roàduyn·, 
. J .v /d Zalm,;\ ,;de Wint er, F .Herremans, H. Suykerbuik, 
G.v/d Togt,J.Holt,J,Blok.B.es.: R,Blok,Leid'er: 
Dhr. Horrer,.ians. 

PRÓGi,."JD'0!. VOOR z;. TE,-JJiiG 2 2 OKTOBER 19 6 6. 
r_5;45 u.D.H.C .5-Lons 5 · . · 
15 •. 1. 5 u..Lens 6-Wosterkwartier (vriendschappelijk) 
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15 ,45 u.Lens 7-CroDvliet 2 
15.45 u.Lens 8-'i'edo 2 

· ·1ens 9-:vrij 

V, 1 ,G.1,L.6/4; 
V.2,G.1,L.-5/3 

14,30 u,VUC 9- Lens 11 
14.4-5 u.Cr,Illàuw 4-Lens 12 
1~ .. 30 u,R,T.c,'2..: Lens 13 
14,30 u.Lens 1,;-0.D.B,3 · 
14,30 u.L~ns"t5-V,V.?.13 _-
13,30 ti.H.D:v. s.:Lens 1 Ev 

DE CPSTELLINGEN: · 

V.t,G,1,1;5/3 
V .2-,G.2,1;6/4 

!:,~!'!:~_2: W; Kouwenhoven, H,Overbeek ,-J. Colpa,.I,,Hui s; _ 
D. Holt ( 2x), P .de_ Jongh, ;t. Hop, R. v/ct ·Mull, E. Dak- -

kers.1. J .Fretz ,w .Kez.tman .Ros. :P .de .Vr~es .Leider: 
Dhr. li. v. tl. Velde. Serenkoms t : 15 uur ·ingang Lens-
terrein. - . · ·. 

~!:!°~_§: R; v: Bêrlo, P. v.d. f,ar, G. Druinsma, E, Bronkhorst, J. E:-;-:. -
.'?,"3rs, J .Schouw, J, v. Hulst, E .Hoo::èveen ,G .r.' e Hoogd, · 

!-! .Dij st erveld, C .Gri:P.1.be-rgen .!les~ :-Y.Klink ,Leid er.: -_ 

Dhr.G.Ealleen. : _ " 

L~NS 7 l' ' L . m. b k L ' J '. ·~ L -t· h - · 
"'! : "'?v.c,. ans,,l,linnen ror, , ,c.e on::;n,ti. us. en ou-

------ wer, G, Duyvestein, f,: Jehee, ,{. v_.Wassem, F~ v. Bar.gum,. 

F,v.d.Derg-,A.Bilderbeek,B.v.d.Sprong.Res,:., 
J. Riéntje s, Leid er: Dhr. it, Llok, _ · · 

LENS 8 :--·p J)ilt ehburg, G. Vervaart ,D ,de Vr-ie s, H;Dankerts, 

------ A.v.Essen,,LWesthof ,D;de Vries, P,1!.anders,Ci. Vre~ 

_ cleveld,P,Klcin Breteler,It.Peters.Res. ::,.Feitz • 

. - Leider·: Dhr.J.i_le Hilster,· . · · ......... . 

L!.,NS 11 :als vorige week. Res.: B.Klein Breteler.Leider: 
-------_ Dh.r;ILWaéhman.Sain~mst :· 13,45 uur Hengelolaan 

hoek· Loevesteinlaan. . 

LENS 12 :;L ,Et·:berts, R. Hco fnagel ,"Th. V. Rijn, Fr. Disseldorp, 
-----_--. T,de Kleyn,c·.stapel", W,Eµglebert·,H,v.Dcrlo, A, ...... 

· J).)Jlg schläger, Th. Dooms, P. v. Doeveren. Rc:s. : L. v / d 
!~eer.Leider: Dhr.·J .v.d,Knaap,Samenkomst: 14.00 

uu.r Hengel olaan hoek Leyweg, . · _ . 
LE~0 13:R.Eos,C.Blom,P.v/d Steen,J.v/d Ende,J,v.d,Heyden, 

-:-:-----_ P.Heyne·n,P.ve·rheesen,L.Cazander,R,c1 e Welf ,H,.Rirn":. 

rnclzwaan, G, v ,,\rdenrie .-Res. :Th. v /d <,ardweg.Leider: 

· Dhr. W'.Stapel .Samenkomst:14. 00 uur- Leyweg hoek · 

. •. -Heng_elolàan; 
LEliS 14 :F_. 'I'curiis sen, J ;Jarnm.at , J ,Keet man, C ,-;,b spoel, H. v. 

---~.--:--Dam, H .?echler·, L·. Jave steyn, J, Hel vesteyn, H.Meers

hoek,:C. Verschoor', R .Wouters.Hes, :J .f:,sselraan, 
Lei:l.er: Dhr.G.Kemperman. 
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~~!'!~_12 : ,L Ca:stenmill er, W. v /d Ea·i, P. Steffen, r;. Hoei'na'- -• 
gel,,P.Demeyer, W .Duyvesteyn, R./.sselman,C,v. 
Deelen, n. Nunspeet, C; v. Hi1lst, ïLK•.F-•.Straatman. 
fil.vs. :L.Versuaandonk.Leider: Dhr. G,Kras. 

LENS 16: D.r.1.e Haas,rf.:1 .Janssen,!1-'î.Delsasso ,J ,r)e" Vries, 
------- P. Wi;:Ll':er, J-I. Swanenburg, ,{. Straatman, J .W ,I-1:uld er,

llf,.Feenstra, G .En:-·lebert, J ._r~eyors ;ûcrn. :C .Groen •. 
· L'èidGT:• Dhr,J.Witting.Samenkomst: ,13,QO ,uur 
., Hengel ola.an. ho.ek .LQeve ;,;t einla_an .•. 

PR(G;;,f,n·;, PUPILI-m,i VOC-R Zf,TERD!,G 22 .CICTC'BER 1966;- · 
1 • ,:1, 5 u. J,T)C P 1•-· •Lens B 1 , , Zuid erna:rk 

·•Le11s P 2 vrij ( Z:he tkombinati•el< · · · "· ' "· 
1 • 45 u:.E,;.v;; P 2-Lcns ,p 3., • · ; ';Z•lic1,erpárk 
1 J; 5 ü ;D. T. C. P- 1-Lcn s P Ie, . . Hciut\,rep;• -· 
1 ,1,5 u. L:·n s P 5-G-. D. s. r 5 · V. 1,, G. 1 ; L. 6 I 4 
1. 1;5 u.Lens Kfa1b.h-(luick 2- · · , V.2 ,G.1-,L.5/3 ...... .. 
1 ,-.,1:5 u.Lens Ki.omb.R-0,uiok V:3 ,G·.,2 L.6/4 
DÊ C'PS'l'ELLIN• Ell : ' '· ,,.,,. •.. . ' 

' 
LE!l'/3 P 1: il.v/d ·steen,P.-v.W:l.jk,C.Lustenhouwer,G.ColAA, .... 
------_-- · rf.v./d Ho,·st;F.Vceren,;.,r;avén,E.Hoefnagel,G. 

-. Tromméilen, ;, .c\e Jnnt 6r, J. v .H.i jn .Hes. :C. v / d 
,',ardweg. leider: Dhr. G. v.d. St.ee_n. Samenkomst: 

· 1.-1 O u.hoek l:.oévesteinlaan/Hongelolaan. · 
LEl\'S P 2: ·· zie kc.nbinatie. •- " · 
~~!i~_f:_2: P :Ver,schoor, G. Willemse ,,~.Borst, G. Lelie veld, 

_. R. v /cl Li"c'e, R:é' e Vries ,!.J ,,Huit ermar,,,E. ~;pei- _ 
cher,J.Doin,P.le Fr-un,R;v/d LeJ.y.;:ios.: ·J:, ..... 
Keotmán .Leider:. Din· .. J. Cobben. Sar.1enkomst: 
1, 1 0 u.Henr:elolaan hoek Loevesteinlaan. 

~~~-f ~'.1:-: F. v. Os; F Je Vt'ies, J. P·ost ,A ,Hilcl erink ;P .I)_ó_9}'.11:3_,._ 
W ;V /d Lé:118, J, SJ.abbers, E .BGOL' S, J. Nüstefeld, 
',', .;vJ··aris, R .de Vroe('e. •.es,,: C ,Ba.kker, F. Wil
le.yns. Leider: Dhr ,L;I'randenburp:.$amenkomst: 
1 ;10 u.LcyWep hk.Hengelolaan (·Eurocinema) 

LENS P '5 ! J. Kouwonhovon, f" v / cl ;\ar,'.{,. Do!:,,,~. Jlürck sèD., J. .. 
~------- ljanr.-irtat /E. I~eèsi.nk, H .Cooman s, J~ •Janssen, H. Veer-

1 · ,,.r / l L . .., · G S h - . d - ·~ · C E t ·\ai.1p, -.• v c inc.,.en, . c nei er .•.. es •.. _ rns , 
F.;Snoeyers;Loidor: Dhr • .N.Koot. 

LEFS Komb .,\: N. Joche1:,s, P .Berkelaar, E ,Facco, J. v. ·iossum, 
' · · I';v.Ilapgum,F.Wouters,.P.de Wolff,Tl,.}!e!)ms--: .. 
,· kerk,W ,tle •!Iilster;,'c.Kleywegt ,:S:.Goe'dhuys. · 

• 
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LENS 
nes. :R.X~iclca ,H. Straver.Leider :Dhr. Th.Suyker-

KOI'B .B :. D:v. Veen, J .v/d Durgt,E.C:e Wit, (buyk. 
G. Bloks ,.'c. v. Kleef, R. Yperlaan, P. Perreyn, · ·-
F. Palstra, J .c'.e Hilster,J. Redeman,:,.v.Noort. 
Res.; F.Jonker,P,Koper,Leider.:.. Dhr.:,.Limbeek. 

i,TTENTIE: Keeperstraining zaterdagochtend alleen voor: 
N,Jochems om 10,15 uur, F.v.Cs om 10,30 uur,P, 
Ver schoor om 1 O. 45 uur. ;";lle verdere pupillen· 
of junioren mo;,;en ct·us·•niet· komen, 

;, TTENTIE J·UNIORb'JII EN PUPILLEN : . ________ i ___________ ---------

,\FSCHRIJVINGEN: vébr vrijdagavond 7,30 uur aan dhr. 
· H,van der Klcij, Frambozenstraat 45,tel. 

33.88 42 (telefonisch alleen. vrijdaeavond tussen 6.30 
en './ ; 30 uur) • · 
NIET-OPKCIC:EN: Negens niet-opkomen in het afgelopen week

einde wordt L,v,d,Meer tweemaal als reser-
ve opgesteld. · 

M..·.TERL;f.LUITGIFTE: Dhr.H.van der Klei j; 
~============~========================.=========-~-=.==== 
V:,N DCEL T CT DC'EL (Senioren) 

Len.s 1 : bekend . . . • 
:Cëiïs-2: speelde een uitstekende wedstrijd en met wat meer 
------ stootkracht zou de uitslag.aanzienlijk royaler 
zijn geweest. De verdediging sloot vo.ortreffelijk, waar
door .Paraat vrijwel_ geen. kansen kreeg. 
De wedstrijd kenmerkte zich door een té grote aanvalslust 
van Lens, waardcor er weinig ruimte was voor doelt:ceffen
de acties·: Een schitterende.solo, besloten met eèn"knap 
schot van J,v/c1 Knaap besliste deze sportieve wedstrijd, 
kort voor tijd. 
Lens 3: verloor kansloos van Gr. Willei;ï, vooral door het· 
-----·- tra0 e verdedigen. Verder hing het elftal als los 
zand aan elkaar. J'Jisschien is dit elftal wel :·eschikt 
voor een extra training. 
!,:~!]§_~: beJ-aalde zijn eerste punt; een verslag ·ontvin:':en 

wi~ helaas niet. · 
~~:!~-2: clrEai t lekker, waarvan Vredenburch de dupe werd. 

O:n·allend · is echter, ·dat men het na het behalen 
va11 een vcoTsprong wel gelooft. Lou Janssen zorgde voor 
:,en 1-0 ruststand. Ea de thee kwe.m Vredenburch snel r:e
lijk, me9.r een. verhoord tempo deed de ·J::ï.js,•1.ijlrnrs è.e d:;s 
cm~ Jan c1 e H:ï.l~r::.er en Henny· è.e Sterke z;o:rgciër1 vo.q~--. '.1.c·:::. t~ 
vrerkinf. 
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. Lens 6: behaaldè .- een vri J gemakkelijke 'overwinning. 
------- De keeper van G.D.A. was· n1et in zijn·best-e · 

. vqrmJ' waarvan Lens dankbaar geb!U?-k' maakt·e en met en
kele à.fstand sschot en. sukse.s _had. Over het· algemeen 
speelde Lr:ns ech-tér beter en vooral bet·er ·samen. Deze 
ro'yà.le overwinning is dan ook ruimschoots verd:i:~nd , ... _ . . =====-==--=---=-=-==--------==-=---=----------------= 
V,\F DOEL TOT DOt:L (Junioren) 
Lens 11 heeft· er weer twee pun en bij en wel door een 
------- 4-1 overwinninr,; op. D ,H.C_.10. B:i,j __ d_e __ r~~:t,;_ was 
het 3-0 voor onze jongens, doordat Fr.Cobben tweé'keer·· 
,raak schoot ·uit yoorzetten van.Gerard _v.d.Velde- en d0or 
eeri .treffer van Jos Disseldorp. Lens speeld~ goed en 
de stand r:af op dat ogenblilCdi:i verhouding· goed weer. 
In de tweede.helft was D.H.C. iets sterker; Nadat zij 
er .3-1 van hadden gemaak~., _vond Jos voor dè --tweede· keer 
het net. Een verdiende overwinning •. 
Ook Lens 15 bracl,.t beide punten mee naar huis en wel bij 
H.M.S:11::5-vandaan •• \1 na 5 minûtën scoorde ·Stráàtnian via 
een H.M.S.H.-bacK, maar even later was H.t'..S.H. aan de 
beurt_. Even voor rust kwam het··vijfti-ende achter te· staan, 
toen H.M.S.H. een strafschop benutte.Ook-Lens kreeg een 
strafschop. te nemen, maar het schot ging tegen d e·'paal: 
Een steeds maar -aanvallend Lens won uiteindelijk toèl:i, · 
dcordat eerst D ;Hoefnagel en later J ;Asselman op de 
juiste manie r. hoekschoppen afwerkt en. · · 

Vf,N DCEL TOT DOI~L (Pupillen) 
Lens P 1 speelde een goede wedstrijd tegen H .B-.S. P 1 . 
Hët"'.'ëvëiieens goed spelende H .B .S. begon noral sterk, 
maar Lens kon toch het initiatief overnemen. Gccde aan
vallen en goede schoten van Lens werden op prima wijze 
door de keeper van H .B. S. onsc};ladelijk gemaakt. :Cven voor 
rust· kwam Lens voor te staan , toen E. Hoefnagel een door 
M.v,rl.Ho-r·-st op,:,;ezette aanval netjes afwerkte. Direkt na 
rust overrompelde H.D,S,onze achte·:thoede met een mooie 
aanval en cle stand was weer gelijk.Hierna sloot ·onze ver
dediging echter prima en via t~ree doelpunt en van Fred 
Ba ven werd de eindstand 3-1 in ons voordeel. Vooral de eer
ste treffer van Fred was zeer fraai, hetgeen onderstreept 
werd door een enthousiast applaus van het talrijke publiek 
on het H.D.S. terrein. - . · 
Lèns P 2: verloor met 2-1 van de tweede editie van Laak
KWä::Ctlëf6 



D E LE NS RE V U E. 
klubbläd. van de 
rkvv lenig en' snel . 
SEKP:ETf,RLlAT, . 
f .b .mesker -' · ·' 
plantenoord 126 
telefC!ori 676153 

.. opgericht 
1 èl december 1920 
RED,\KTIE 
g.halleen 
amandelstraat 103 
telefóo'rî: }61160 

~- --·=-=. ··= ·-=========================. ~·=============== 
40ste jaargang 26 okt'ober 1966 
=::::==============. =====::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: " ============= 

.. -· -- ·- . , ... . ... - . LENS,' -.ZAIU,GENDil , 
pup- en jun-training wo: 

do: 
vr: 
za: 

26 okt: 
27 okt: 
28 okt: 
29 okt: 

sen- en ·jun-training " 
sen~training; T:,FELTENNIS-TOERNOOI_~_ 
keepers- en veterahentraining; pup: 1 t /in 5 • 
jun: 5 t /m 9; 11 t /m 1 6. ·· : · · ' · · 

zo: 30 okt: sen: 1 t/m 8; jun: 1 t/m 3. ' ... , · 
ma: 31 okt : jun-training; klubavond. · 
di: 1 nov; sen_- en jun-training.· 
==============~· ====================:·=====·== ·==t= .=====~ 

. :; • ·!i • .;. T E L E -. L _E N. S , 

( van onze voorzitter).· r. 
Ongetwijfeld zult ook U een gevoel van teleurstelling 
niet kunnen onderdrukkE!1 , als U de uit slagen van de wed-
strijden van ons eerste elftal verneemt. . .. 
En toch zijn vele toes.chou11ers het met mij een~, dat. onze 
spelers, in zeker vier wedstrijden een beter .resultaat .. _. 
verdienden. Ik kan mij evenwel niet aan de indruk onttrek
ken, dat het bij meerdere spelers aan zelfvertrouwen · 
ontbreekt. Er bestaat, mogelijk in hun onderbewustzijn, 
een zekere drempelvrees. 
Hoe helpen we hen daar nu overheen? 
Door met elkaar te t.oneri, dat wij als vereniging ondanks. 
de tot nog toe mirid~r goede resultaten, volledig achter. 
hen staan_. Hoe kunnèn we dit tonen ? Door onze aanwezig
heid bij de wedstrijden-en enthousiaste aanmoediginger:i. 
U liébf maandag j.l, in de krant kunne11 lez.en, dat o.a., 
Tel.star aan jon,rnren vrije toegang tot haar ,veld v.erleende, 
indfert zij maar in het bezit waren van toeters, ra'tïecls, 
nellen· enz., orri door het vcorçge·brachte· gelû.:i;d de spelers 
van Telstar te stimuleren. • · 
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Dit vraag ik voor zondag a.s. ook ·van· al öhz'è pupillen· 
en juniorenleden. Wat. voór T,ü star goed is, zal Öok on- · 
ze spelors·inspireren. 
Bovendien vraag ik alle niet spelende leden, donateurs en 
(tricos) zondar, a.s. naar de Hongelolaan te komen en.h1,m 
stem te laten horen. · ·· 
Ik ben ervan overtui[d, dat met de steun van U allen, .. 
op korte térmijn __ een gunstige wijzig:Lng in de resultaten 
van ons eerste elftal kan worden,verkregen. 
Mag ik op U rekenen ! ! _ .. __ , · · . , .- -

· · ··· · · · H"Hol!!rns (Voorzitter). 
-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-. . ~-- . ·----

0 F F I C I E E 1-·· · 

NIEUWE LEDErJ_: - _ 
No.482 F.,t.Gu±t-~·-~:-,·:~·:···21-6-53 Drapenierstzaarde 105 

483 ·J.P.B.Oosterveer 21-5-5~ Hoogveen 204 
IN DALI,OTI,GE : . . . . 
No,45/2 V.Q.G.Pouw 21°-_5-~58 de Rade 46 · 

. 46/2 J.H.H.V2.lkenburg 5.-10-.56.Woonstede 34: 
... 47/2 J.J .. J.Weltens · 3"12-56 de R2.::'e 11 
· 48/2 "J:,:8,M,'l'ijssen 10-11-56 Nunspeetlaan 305 
49/2 i:-Lf,.C.v.Eysbergen 11-5-38 Bentinckstr,11a 
50/1 J.W.Dessing 16-11-55 ifoppelweë: 11'02 ·· · 
51/1 A .L .Lodder 26-11-55 Riet veen 43 
52/1 M.W.van Rijn. 19-7-57· Melis Stokelaan 2124 . . . ·' . . ' ~ .. 

•· . 
NIEUWE DONATEUR· · · ·• :. 
N~.233 Dhr.Klijberg; Melis Stokelaan 2178 

· 234•Dhr·.J.van Haaster, W\;nckebachstraat 63 .-; 

VAN BEI,T 
Nlil,R TEFELTENl\!IS 
==== .. ========· == ' . 

Do beatavond, vooral qedoeld voor· dë ]Ön.7,er:e· l_edën, · lijkt 
ons wel een sukses te zijn geworden. ~è opgomst, zowel 
van Lens als van··K;riek Sport, was ·overweldigend, cl,e _,stem
ming priT!'.a ! Nu deze eérste avond zo zonder wanklanken is 
verlopen, 'zit het er dik in; dat de K.K.,. eventueel ,-teer -
in .:samenwerking -met deze handbalklub, nog wel eens meer 
zo'n ·".doll·e avond~ zal organiseren. ··· · 
Ondertussen vragen \'dj uw·aaridacht voor een riiei:.iw ev·e-· · 
nement: het tafeltennistoernooi, waarover wiJ reeds vroe..: 
ger schreven. De tekenen wijzen erop, dat bij ·de leden 
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ruime belangstelling bestaat voor dit toernooi. Daarom 
doen wij een drintend beroep op alle aspirant-deelnemers, 
toch. beslist vri jdac,:c1.vond. om acht uur. il'\ het k;lubgebouw 

'·aan,:.ezig "te •zijn. ·onze tafeltennisexpert, de heer Ton 
Hoefnagel, kan.zich dan beraden over de opzet van het toer
nooi . ( het aantal te spelen wedstrijden b.v. ) • Kom dus 
op tijd . ! ! . ·· 
Later op deze.avond zal de heer Hoefnagel een demontra
tiepartij spelen tegen een nog niet met name bekéride · 
tegenstander. Hopelijk zal dit ook Lensers, die niet mee 
willen of kunnen .doen, naar ons klubgebouw lokken. Het 
inschriJfgeld voor de deelnemers aan het toernooi. be
draagt eén gulden. De K.K. zal voor prijzen zorgen! 

· ••• EN V,\N T,'.FELTErNIS N,~.~R KL:,VEri.J,\S.SEi'J • 
.. 

'De 'officiële Lens I kerstdri ve ber,:int · op vrijda(fD.Vond"r 
18 pcyember . ! I11aar. daar.véór zal op 1 november nog· e-en· 
"losse" kaartavond worden georganiseerd. Een soort 
"warming up" dus, tijdens welke U cle kunst van het .prij
zen-in-de-wacht-slepen kuht leren ! Wc rekenen op een 
grote opkomst en zullen U in de volgende Lensrevue aan. 
deze avond herinneren! 

K.K. 
---------------------------------------------------------· u· IT SLAGEN 

===-=--=-===-----
SENIOREN: 

de hollandiaan 1-lens 1 4-0 
quicksteps 2 -lens 2 4-0 

JUNIOREN:, 

dhl 5-lens 5 .. 2-2 
lens 6-westerkwartier 1-4 
lens 7-cromvliet 2 5-0 
lens 8-tedo 2 0-1 
vue .9 --lens 11 • ·2-4 · 
or.bl,4-lens 12 1-3 
btc 2 --lens 13 1-5 
lens 1 t,-odb 3 1-l 
lens 15-vvp 13 2~8 
hdv 8-lens -16 o.:.6 

( vr. sch.) 

PUPILLEN: 

ado P 1-tens P 1 1-ü• 
rava P 2-Lens P'3 0-1 
btc P-1"-Lens p·4 1-0 
'lens P .5-i:;.d. s. P .5 2-1 
lens Komb .:,-Quick P 2 f-2 
lens Komb·.n-Quick 1-3 
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LENS 
n;,LJ,NS 
====== 
A-klasse: 
D-klasse: 
C-klassè: 
Tot.Jun.: 
Tot.Pup.: 

g~~2.:. Gow. Geli _jk:.~er:l. 12n~. 
16 8 8 16 
30 1,5 3 1 2 - 3 3 
37 23 4 10 50 
tl3 46 7 30 99 
33 13 3 17 . 29 

~ S2 ~:),_ g !:1:!! .!. 
37-43 . 
98-66 

133-93 
26e-20 2 
51-63 

wedstr.gem. 

1 ,--
1 , 1 0 
1 , 35 
1 , 19 
0, 90 · 

--------------------------------------------· .-------------
V ;, R I il 

- Za~erdag 29 oktober -a.s. organiseert P.Burghouwt na 
lange tijd weer eens een feestavond. 
Hot festijn vindt plaats in het klubhuis van het tennis
park "Berg en Dal 11 • Delant~stellende Lensleden zijn van· · · 
hart_e welkom. · In'.'·ang ~.eg_enovér ·no.al en· Derfselaan · rici. Bo. 
Mm vang· 8 uur; · " · 

-----------------·-----------------------------------------
SEKREr ~\Bii\1\ T 
g.coomans 
llrnir,,.arstraat 218 
tel: 392720 

=-----================================== 
SENIOHEN-SEN IOTIEN -SENIOREN-SENIOREN 

====-=====-========-=-=====---=======-=~= 
PRCGR;~l\'.,MA ZOJ\iDi',G 30 OKTOBER 1966. 

.. . . - .. 
14;- u:Lens 1-Rijswijk 1 
12;- u;Lcns 2-Lc'akkwartier 4_ 
12;- u.Tonegido 2-Lens 3 

Veld 1,Geb:1,Lok.6/4 
Veld 1 ;Geb.1 ,Lok,5/3 
Rodelaan, Voorburg. 

12;- u.A.D.0.7-Lens 4 
15;- u.Lens 5-Westerkwartier 
14.30u.C.W.P.2-Lens 6 
12.- u;Lens 7 -H,D.V,5 
12, - u.Maasstraat 5-Lens 8 

Zuiderpark _ . 
r Veld 2 ,Gol') .1 ,Lck.5/3 

Muurbloemt-,eg 
Veld 2,Geb.2,Lok,5/3_ .... 

v.Drienenlaan t/o Oostersport
. park, ·wassenaar DENK OM DE LEGITIM,\TIES ! 

DE OPSTELLINGEN : .. . .... 
~~!!:ê_! :. R. de Waart, W. Verbarendse, W .Hans en ,H .S:-1it skam, H.Ha-' 

ket,H.Dietz,L,Riemen,R.Wachman,W.Venderbos,J.Engle
bert ,G. Verhaar .Res. :i,; Verliarendse, H .Rocduyn, 

· __ ·. J,v.d.-Knaap. 
~~~ê_g·: ft. Ver'bárëndsë, P. Schouten, R. 'ioodbol ,G; Ke,'.lperman, · 

R .Blok; J. v.d. Kn&ap, J ;Botter, H.Rooduyn,F ,Meslce-r ,A~ 
Rooduyn, G .Löoyestèi11 •....... 
H0 s.: G.J.Crarna,R.r'.e Groot (grensrechter) 
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~~!'!ê:2; G. Hall ee)1, F. Stl".sJ.atho:t; H .• Kempè r, H; Ub ben, J. Vei:'hailr'; 
ij. v. Kleef, P.Bli;::ghóuy;t ,J);Groenendijk ,f .Wubben, 

_N.Koot,H,Jacobs, ... •·.': · .. ·. · · · · 
'.l.es.: J .C.Heins· (grensrechter). 

LENS t,: Th,Suykerbuyk,C.Peeters,J,Meier, c·.r,:eere,:: •. 
------ Nieuwenhuiz en ,M. Davis, J; Witting, I{ :navestein~ 

.. 

W. Eykelhof, H. Ilr.and,en burg, W. Burghouwt . . .. . 
· Res. : · M, v .Eyében;en, F .Burghouwt ( grensr(;lcht.er). 

LENS 5: G. J. Crama, C. Vcldink,L. Hans sen, J .Riemen; f,l..de·--· 
------ Groot ,A.v. d,Beek, H,d è. Sterke, H,Brandenhurg, J. 

de Hilster,A.v.d.!'/,eyden~L.Janssen; .. 
;{es.: _!,,v.~gmond, i,,Nowee (r;rensrechter), . 

illNS 6: N. v. Domburg, Chr. J ehee ,M • .Heerschop, G. Jehee; F:, v.· • · · 
------ Dijk, J .Groene veld, J .Drochard, F. Veelbehr ,:;; ._Eykel

hof, J. Vi:ildink, N. Drabbe. 
des.: C.Nieuwenhuizen,W. Veelbehr (grensrecJ:iter) 

~~~~-1..: M,Suykèrbûyk, W. v ,d .Laan, P, Schult en,i, ,Klein Dre
teler, J .G .v .Dissel, T ,Keet,H;v.Welzen,J.P.v. 
Dissel,N,cte·Boer,W.Eggers,R,Gelauff, 
il.es.: ,\.Poels,A.v:Leeuwen (grensrechter) .• 

LENS 8: il .Dlok, J, v. Westing, A. Hoppenbrouwers, H .Leenderts, 
------ C ,)(ras, E .Löwenstein, i,; v. Luxemburg,M. Oor.1s., !co v. 

Schie,J,Jager,A.v,Duin. . . . · 
1 
nes.: A,l3uys,F.BiE,rhof· (grensrechter). 

;,FSCHRIJVINGEN: uiterlijk tot vrijdagavond 9 uur, 
bij Dhr .G. Coomans, Weirrnrstraat 218, 
tel. 39.27,20, 

, 

VOC!iLOPIG PilCG!t\l\lilJ),. SENIOREN VOCR ze ND,,G 6 NOVIIl'~DER , 1966: 

Lens 1 - vrij Lens 5 - vrij · 
Lens 2 - vrij 14,- u,Lens 6-Laakkwartier 8 
12.- u,Lens 3-0.D,E.2 ·Lens 7 - vrij" .. 
12.- u.Lens- 4-D.V.C,2 14.- u.Lens 8~Rêlicitas J 
==----===-===. -==-. --= '• =---==---=----= . ·. T-·=-· -=-=-- - _. ==--- . 
Vfo T KRIJG EN 
WE NOU ??? .. 
==---====--
Lens 1: krijgt .Rijswijk op bezoek, dé\t 7 punten .uit ,5 

. wedst,r;ijden heeft .•. Nu kunnen de onzen nog wel 
een paar punt jes gebruikeri,' En die rode lal").taarn is na
tuurlijk geen· gezicht. We blijven hopen op de eerste 
overwinning. · ''" ·· · 
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LonS 2: heeft voorlopig de aansluiting met.de top·ver-

"lóren door de nederlaag tegen Quict Stép s, ·maar,•· 
tégén Laakkwartier,.dat 4 punten uit'6 wedstrijden heeft 
en met 0-1 van DONK verloor, :rekenen we·op een·voor
spoedig herstel. : · . . · . ·_ · ·· ·· •· . . . 
Lens 3: •gaat naar Tortegido, dat met 8 puntert uit 6 -wed-.: 

stri jdén · op de t,'Teede. pláat s prijkt. Het dérde 
staç1.t onderáan, waàrmée maar gezegd •wil zijn; dat •••••• ; 
LénS 4: ga:at riaar ADG. De Zuiderparker$ hebbén--uit 5 wed-

. 'strijden·tvl"ee punten•(1. mim!ér als Leris) ver-: .. ; 
gaard. Ook onze vierde editie kán nog éeri _heleboel plaat-
sen stijgen. · · . · · · · · . _ 
Lens 5:'krijgt de.drager van·de'rode lé,ntaarrt-·op l;lezoek. 

· .. · D;'lt is ·-Westerkwat't:i:er. Hét vijfçle houdt tot -nu'-toe 
de eer ·ván Len.S hét '·hoo"gst op de ranglijst. '_Dat mag best 
zq bli jyen. . . . - · ·• . -. · . · 
LenS 6: doet het ook. niet· gek; T!?gen C. W;,P. ,.-"dat eyenyeel 

(5) 'punten vèrgaárde, "li"jlèt'Ol"\S een_ovérwil'n::iing-
niet tót 'dé onnlÖ,'.Ellijkhèq.en. té behoren. ' , 

_Lens 7: _kri~(~.JFD_.y;_.óp bäzoëk1 _df:t 4 J.'.n;1-rt~e1: uit 4 wed-
-. . . ._ stri ,lçl~n. v'er:gél.arde. Ler:lö }'.leeft .4- uit .:5-,- · . , 

Lori.S C: gàà,t.'naàr:f!Iaasstraat; ·.dat met'8'punten ·uit-4--wed
. ·" strijdén dnges·lagen 111rn kop gi.at. ·Ons achtste 

heeft 5 uit .5 en moet .wel 'win.rtén'om de aansl.uiting niet 
te verliezèn; Een r.ioeiiîjke opgavè ? _ • · .' 

. _::-"'.'- -~· .. " -,, . . . - ....,. : __ ; .... -:._, 
. . ··~- ·'. . ·•. ' . 

SElffiET1\Rii>i\ T ------------ .---~------------------·--
JUNIOREN-JUNIOREN-JUNIOREN-JUNIOREN h.van der kleij 

.frambozenstraat· 45 ·teï: ·f38B42 ...... ,·· ~~. "'-=----=-----------===---==-----=====-

Pt'10GR,Ul'ii!-'.i't• VOOR: ZOND,\G .;30 OKTOBER 1966 

12 ;- .u. ,V.-C .• S .1-Leri:'l. f 
12. - u; l,cirîs · 2-tîu.ind'orp S .V .1 

Dêdemsvaartweg' 
V,3,G.2;L._6/4 · ... - . ' - . · .. 

· · · Lens 3-vrij 

DE OPSTELLINGEN: 

LENS' 1 :' ----,--- R.Druggemahs ,~4. v .Veen, H. Verheugd, H:Rothkr-an§, · .. l 
R. Fortman, F .v .Doheemen;N. Janssert,'J·. Cobben, F .de 
·zwart·;D .Drartdenburg, !, .Kortekaas; .Rés;·: ]}.Holt·. 

• (2x). Lciclér: Dhr.P.'.Huis •. - · .. •. · : ,.h;:::j 
SaP",enkomst:_ 11.30 uur klubgebouw LenS •.. :•.·::•.--·(:·:•~• 
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LENS 2: C.Vaassen,J.Welling,W"V,ogel, C.Vervaart,T.Heer

------ .schop, Th.Hoefnàgél ,l{.,Crama, J ,'Webbers, lf.Egl:ierts ,·· 
j;dê Jongh,C.v:Vels,:"en, 'i · ; ··· . 
Res.: A.Iiuym, F ,'v,Niel, · •. . · ... 

PROGR,\MM,~OR ~;,T.ERD,\~ 29 ;KT~BE:R 196-6.:, ... -...... 

15,45 u.Lcns 5-V ,U.C.4 V,,1,G,1,L,6//4 ·.. : ; ; ·' 
15,4.5 u,Lens b'-D,H.D·.R.K,3 V..;'2.;G.1.,,1~5 . .3, , .·.. ·· ..... · 
14.30 u.die Haghe .5-Lêns7,.,· ,terreiri.·'Spuorwijk ... 
14; 30 u.B ,M. T. 3-Leris 8 · '· ~-cHèngelolaán' · :: ... ,:_·_ 

1 .5 .-4 5 u. G. D. S .-8- Lens 9 . N öordvreg·, .Watie:ring;eh :. <.: ; • · ; 

1.5.45 u,-Lcns 11- D.lLL.12 .v-.3.,G·.2~1;.5/3 , v;: ··-··--··-
14; 30 u,.,\ .D ;O ,24-Lens 12 Zuider'park ·-: •. · .. · ' 

14,30 u.Lcns 13 -,',.D.0.2.5 v.1,G.1,1;5,h-3•: ,.,. -· 

13: 1 .5 -u. W •. I .K. 3 --Lens' 1:4 Zuidérpark, .2'e '§.\)Q§ls:lte 

14:-- u.•D,,v,-J. -.Lens 15 "Prinses ::rt<ë!PQ~'.,.$]?.:_6rtpark,. 

1~"30 u. Lens 1'6- K ,rLD ,5 ,V .-2 ,-G ,2, li, .5./ 3 , · , (.Scha§l_J.)~~~. ~ 

DEJ OPSTELLINGEN:- .. - · ' 
f .... 

I.Ei;s .5: W.'Kou.;enJ-iovcin,H.Overbeek,J.Col~à, i;,1tu-is, • 

-------. D~Holt (2x) ,P-.de Jongh, .A.1-!op, L,v.d,lf.ull', i • • 

F,,Bákkers, J .Fretz, W.Keetman,. -. ,, · ·. . ......... ·-__.-

Res,,: C.Grimbergen. ,Leider: Dhr •. G.v,d.Velde •. 

LENS 6: R.v..Berlo,J,Schouw, L.de.Jongh, E'.\1:.Il.r'onkhorst, 
------ · H.Bijst:erveld, P,de ·V:cie·s, fl.v .• 1-fulst',!3:,Hoogeveen, 

'G :ae Hoogd, P. v.d. Aar G. Eruiris_ma.-.· · ·· · ~-
Res.: 'F,v.Baggum (.2xl" Leider: Dhr.G.H.a.11:ee·n. ' 
--- ... . -· . . . . ' . . -... ~-•-··-

D.v.d.Làns, 1,.Tinnénbroek, F.Jehe'e; B .• Lusten
J-iouwer, G.Duivesteyn, 1-l.Egg'.ers, R.v.-Wàssem, 

-F.v.Ba-ggum (2x), F.v.d.Berg, Fr.Pete,rs,!,.Bilder
báàk, ... Rcs:: H.Rient'.jes. Leider: Dhr}A-.Blok. 
Samenköinst: 14. 1cr Uur klubgeb-bûw 'Lens: 

LENS 8: P .J\fiilte'i:1burg, .G, ve·:rvaart, P.,Ma_nders, H. Dan~eF_s;_ :: 

------ i\,v;Essen, 1-!.Westhof,. D.de Vr'iecs, F.Klink, G • 

. VrGdeveld, P.K.leii'l Br-eteler, B.v"d.Sprong . 
.. RE:is..,: .. J:'.,_çle- Haan (2x) .. Lai<ler: .Dhr.;J.cte Hilster. 

Sruiïënkomst: 14. 10 uur klubgebouyr Lens .. •· 
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LENS 9: -C.Grocn, R.Jacobson; P.F.de Haan, P.Brc,,:1':!Gr,. ------ R.Bc,_c:-isch, C.v,Deole·n, 1't.Feitz, · E.v.d .Broek, 

LENS 12: 

LENS 1 t,: 

I T/•JS t.5· !.L:tl.i... • -------

LENS 16: 

H.v.Dor,,burg, C,Dlok, J.Schutte. 
Hos.: D •. de Vries. -Leider: Dhr.H.Leenderts. 
Sär.iënkomst: 1.5.00 u.Héngelolaan hoek Loeve-

steinlaan. 
hls vorip;e week; P.~'o Haan zie Lens 8. 
Grensrechter: L.v/d Velr1.e, · 
Ros.: H-.v.Ilerlo. Loic~er: Dhr.R.Wach::ian. 
L.Egherts, R.Hoofnagel, Th.v.Rijn, Fr.D:i.ssiél
qorp, F.c1o Kloyn, C.Stapel, W.En,•:lebert, i;;. 
Klein Droteler, : .. Jungschläger, Th.Eooms, P. 
v.Docveren.: . 
Res.: L.v.ct.r-foer. Loic,cr: Dhr.J,v.d.Knaap. 
Samenkomst: 14, 00 uur hoofdingang ;, .D .O. 
ll.,Bos, C.Dlc;;::n,P.v.d.Ste_en, J.v/c1 'Ende, J,v/d 
Heyc:cn, P.Heynon, P.Verhcosen, L.Cazander, 
R.de Wolf, /, .Rir:ir.,elzwaan, G. v .J,rd<;Jnne. 
Ros.: P.Steffen. Leider: Dhr,W,Stapel; 
Fr.Teunissen, H,janr.iaat, ,J.)rootr~an, C.i,i,-
spoel, H.v.l)m,, D,R:;i.vestein, H.J?ochler, _!l.I':oors
hook, J.Eelvenstein, Th.v,d . .',an1w(;lg,_E.Verschoor. · ·· · ·· 
Hos.: ·R.Wouters. Letr1er: Dhr.G,Ker.,pcman. 
Sar.1enkomst: 12 .4.5 uur hoofdinpang ,LD. 0; 
l1..C2stenniller, W.v.r}.Har?, M.P.Janssen, J .,\s
sèlr::an,P. Der"cyor, W.Duyvesteyn, R.Asselman, 
C.v._HuJ.st; R.v.Eunspeet, C,v.Deelen, a.K.F, 
!'Jt raatVian. 
"RcJs.: B.Hoefnagel, !"::Délsasso. Lcic:Gr: Dbr. 
c.:,rns. Sai:1enkoll'st: 13.30 uur Loevestein1aan 

hoek Hengelolaan, 
D.r'o füi2s, L.Vcrs)anndonk, G.Enclobcrt, _J. 
de Vries, P. Wilr,ie:r; C .Groen, J .Meyers, J .W. · 
lfoldcr, fLFccnst.Ta, E.v.r\.HoE)ven Wijsard, R. 
Str.:!atman, Res.: H.Swanenburg. Lei(!er: Dhr. 
J ,Witting. 
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I'ROGR:.r'.:'c', PUPILLEN. voca z;;Tmm;,G 
1 ,45 uur Lens P 1-B.:,v;, P 1 
1 .45 uur H.B;S. P 2-Lens P 2 
1.45 UUr'Lcns P 3-Velo P 3 
1 • 4 5 uur Lakwa P 3-Lens · P t, 
1 ,45 uur Lens P 5-DUNO P 2 
2. 30 uur Lens Komb .1,-Lens E:o,.1b ,Il 

DE CPSTELLINGEN : 

29 OKTGJJEfc 19 66. 

V.1,G:1,L.6/4 
Hou.trust 
V,2,G.1,L.5/3 
Jansoniusstraat 
V.3,G,2,L.6/4 
V.3,G.2,L.6/4 

LJ::NS P 1 : H,v/d Steen, P:v.Wijk, C,Lustcnhouwer, 
G.Colpa, r-ï.v/cl Hcrstr F.Veeren, .;,,naven, 
E,Hoefnagel, G,Tro,s,clen, ':..,de :Wil'1ter, 
J. v. ti.ijn. Hes. : F. Wo1.:t ers. Leider: Dhr. 
G. v.d. Steen. 

?.Verschoor, ?.Berkelaar, E,l':acco, ;,.v.Dornr.iel, 
j\l v îla~gum J v ·1·1 ossu"· P ·'e '',Tol-<'-" P rr,; ch, ·. 

LENS P 2: 
•-• __ ) 6 ., •• \, ! .• , •·~ ~ _J._j_, .,1,.:L"-H.(;..i.,~ 

W.de Hilster, C,v/d ;,arc!weg, 11.Gocclhuys. · 
\"les.: J,Pcst. Leider: Dhr,Th,Suykerbuyk. 
Sa:·.:enkomst: 1,- u.Hcnr_elolaan hoek Leyweg 

(Eurocinema) 

J .Doin, R.de Vries, :,,Dorst,. H.Straver, 
G wi· l l 0 r1 se J l'e'0 t"~n F Bui tcrman -P Snei· -• ,i~ .- Ç o., • ) , • .\. V t •.. C.. ) • .Jo •- - •-• ) f-'.• r 

cher, G,Lelieveld, P,lc, Ilrun, R.v/d Lely. 
lo • !' · · ' · k - · ' 'Dh J C b' 1.es.: u. ·1i1r..er1n . Le1c~er: , .r .. o 0en. 

LENS P t,: F.v.Os,, __ ;F.de Vries, E.Booms, W.v/d Lans, 
-------- . P .Booms, C.Bakker, J .Wüstefeld, F ,Wj_lleyns,_ 

J.Slahbers, ,1,v,Earis, fi,:le Vroe;::e. 
Res.: J,Janmaat, H.Veerkati;J. Lej_der: Dhr.L. 
Drand"en.burg. Samenkomst : 1 , - uur Heng elolaan 
hoek Loevestej_nlaan. · · 

J,Koi.r.-.renhcven, i',.v/d :,ar, ;l.,Dom, F.Jonker, 
C .Ernst, P,,Koper, H .Coo',;aDs, F. Snoeyers, 
il.Janssen, W.v/è Linden, G.Schneider •. 
,îes,: : .. Burcksen, E, Ree.sink. Leider:. 
Dhr.N.Koot • 

. LENS P Konrb. .. ! .. w.ordt samen1ge..steld uit: 
N. Joe her.is, J. v .d .Burgt, J. de Hj_lster, 

• 

;\.c1 e Hoo,:,c',, J.Ko:,or, i"v.Kleef, Q.v.Noort, 
F,Palstra, P.Perreyn, J.Hedeman, E.IJpor
laan.Hes. :G,Gor:1es,J.Ku1-é'er, Leider: Dhr. 

;, • Lj_mb eek. 
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ums P Ko::1b. D i,ordt samengesteld uit: 
Il.v.Vecn, G.BJ.oks, G.v.Gessel, Th.Heems-

, kerk,· H.c1c Hoogd, f"Kleywegt, ~i..v.cl_i):;eer, 
G.v.Osch, f,.'.'teesink, E.de int, a.!Jperlàan. 

· · '.1es. : C. Schenkels, fl. Vrolijk. . ·_ 

. Voor de keeperstraining 
tend verwacht: 
10.15 uur·F.v.Cs, 10.30 
10.45 uur N.Jochcms. 

;,TTENTIE, JUNIO-,EN EN PUPJ:LI.EN· ! 

worden zaterdagoch~ 
. . . 

uur P. :V.erschoor, 

;\FSCH"U JV:ïNGEN: vóór vr:t,icl agavcnd 7. 30 uur . aan dhr. 
H.van der Kleij, Frambozenstraat 45, 
tel.33.88.42 (telefonisch alleen vrij
dagavond tussen 6,30 en 7.~0 uur). 

NIJ<~T-OPKOMEN: wegens niet-opkonen in het -áfgelopen 
weekeînde worden H,Rientjes, D.c'.c Vries 
en H. s,.manenburg tweemaal als reserve 
opgesteld. · · 

T?J,INING ,,- en D-klasse aroenen op dinsdag en d:onderdai;,·. 

,loewel in de circulaire, welke aan het begiri van het·· ·· · · 
seizoen -aan de betrokken spelers is toe .":ezcnden, duid e-
l ijk ·staat vermeld, clat spelers,. die de training niet of 
niet regel::mtig volgen, niet in de hog·ere _.elftallen zullen 

. worden opgesteld, blijken somr.ügen dit nie:t ernstig_ te 
nemen.· Vanaf heden zal hieraan streng de hand worden ge
houden. /,lleon in uiterst drinE,ende gevallen kan worden af
geschreven bi.i dhr.G.v.c1. Velde, Hertenrade._ 161, tel. 
36. 1 ·1. 33, tussen zes. Ullr en half _zeven. 
Training alle overige groepen en pupillen: 

De jon_a:ens., die in deze 2:roepen thuishoren, krigen _een 
c!ezer dagen een circulaire. thui_s, waarin staat vermeld, 
wat zij, nu ook de zaaltraining bij afkeuring gaat 
beginnen, noeten çcen. 
Dm·mPr deze circulaire goed ! ! ! 

- 0-0-0 -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-0-0-0-0 -0-0-0-0- o-o,-_o-o- o- o -
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v:,rJ DOEL TOT DOEL (Junioren) 
~============-=== 
Lens 1 3: heeft zaterdag niet .5-1 gewonnen ·van· D. T. C. 2. 
-------. ··Lens 1-lef:·on al 'meteen· aarï eeii :fel" offensief 
met als resultaat, dat uit een pass van J.Kectman, 
T.v/d Aardweg scoorde. Er wercl daarna nog vaak schoten, 
maar dit leverde niets op. In de tweede helft was Lens 
beslist veel sterker. !fa enkele minuten scoorde P. 
Ve,..heesen een mooi doelpunt door een hard schot, nadat 
hij vier spelers had gepasseerd: 2-0. 
Lens bleef doorgaan en wilde de stand groter rr,aken. 
Dit f>'ebcurc\e, toen uit een corner de bal door een 
D. T. C. -er in eigen cl oel werd gewerkt: 3-0. Bi ,i een 
uitval van D.T.C. raakte Il.Dos geblesseerd en vervan
gen door C.Dlom. Lens bouwde aan een nieuw deelpunt. 
G.v,Ar,'cnne schoof de bal door naar P.Verheesen, die 
hard inschoot: 4-0. Een uitval van D.T.C. bracht de 
stand op 4-1. Lens fing deer. P.Verheesen kreeg de 
bal, ging ee.n paar spelers voorbij en bracht met een 
hard schot de stand op .5-1. 
De achterhoede was erg goed. Een verdiende overwinning.• 

LENS 16: kreeg tegen H.D.V. reeds na .5 minuten een 
------- :strafschop toegewezen, teen C.Grcen in het 
strafschopgebied ten val werd gebracht. M. Jansen 
schoot de penalty feilloos in (1-0). Even later werd 
het door Meyer 2-0. Na de rust behield Lens een over
wicht. Door doelpunt en van Meyer, Groen en Straatman 
(2x) werd de eindstand 6-0. 
-------------------------------------------------------
Vl,N DOEL_ TOT_ DOEL (Pupillen) 

In een aantrekkelijke wedstrijd bestreden de pupillen 
kombinatie s A van Lens en Qui cl~ elkaar. 
In de eerste helft was Lens de betere ploeg. Doordat 

• 

zij echter te individueel speelden, kenden zij dit veld
overwicht niet in doelpunt en uitdrukken. Een plotse
linge uitval van Qu:i.ck c1eec\ Lens een achterstand op
lopen. Uit een penalty, genomen door P,de Wolff, kwam 
Lens vlak voor rust toch nog aan de gelijkmaker. Na de 
rust waren de rollem omgedraaid. Qvick was nu sterker, 
Dat zij dit maar in één doelpunt konden uitdrukken, 
is hoofdzakelijk te danken aan het spel van H. Jocb:.,-;.:s 



• 

• 
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en r,r. v. Bar~gu.m. 
Een verdiende overwinning voor Quick, 
-0-0-0-o-o-0-0-0-0-0: o-.o -0-0-0-0-0-o-o-o-0-0-0-o._ o 

'. 

. .. 

.._., .. ~, 

r 
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40ste jaargang no: 10 ~ november 1966 

. . - ' ' , ---------.----------------------------.-. -----~ =-----=--= 
LÊNS ' Z}dCi~GEND.1\ 

wo:·2 nov: 
do:·3.nov: 
vr: 4 ·nov: · 
za: 5 nov: 

pup- en jun..:training . 
sen- • en · jun-training . . • _, · 
sen-·training; KL,\VE•1J,\.SSEN ! ! ! 
keepers..: en veteranentraining; pup: 
jun: . 

zo: 6 nov: 
r,1a : . 7 nov : 
di: 8. nov: · 

sen: ' jun: . 
jun-training; klubavond.' 
sen- en_ jun-training 

---====-=-==-===------. --=----------. ----------=~---------
TELE;-LEJ\JS 

Er wordt de la.atste tijd 
· nogal wat. afgekletst over 
het· strafbankje. Voor-en 

· tegenstanders vli.egeri 
elkaar in de haren. Echt·er 
nog voor het Bondsbest~ur 
van de KNVB hieromtrent 
een ·officiële uit spraak . 
heeft gedaan, meende de.· 
,',fd, Noordholland het . 

... strafbankje bij w;ijze ·van 
proef voor. dé junioren 
van 1.2 tot· 14 jaar · · 
( C-klassers·) te moeten 
invoeren. 

Laten w.e· de gedachtengang 
van ,"J\Joordhóllan'd" .. even 
vole;en. Deze Afdeling · 
steÏt· zich voör 'he't straf-

bankje te gebruiken voor· die 
overtredingen, die anders· 
met een Waarschuwing zouden 
zijn be straft. Hie rra~ee •komt: 
de Waarschuwing dus te ver
vallen en wordt· vervangen
doorhet "vijf-minuten niet 
spelen". i,lléeh officiële 
scheidsrechters mogen, deze 
stráf toeoassen·. Als een van 
de leiderÊ rle wedstrijd 
fiuit, dan geldt ?-e normale • 
regeling, 

Enige gevai~en, die :voor 
het strafbankje in aanmer
Ring komen, zijn: OI?- of .·· . 
aanmerkingen.op de.leidtng;. 
schelden; vloeken; het op
zetteliik doen vallen van u ., • ' 
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een tegenstander; de bal 
uit balorigheid wegtrappen; 
herhaaldelijk opzettelijk 
hands maken; weigeren bij ·een 
vrije trap de voorgeschreven 
afstand in te ner.1en;: ruw of • 
gevaarlijk spe;!. bij herhaling. 

Overtredingen, die in aanmer
king komen voor het "uit het 
veld zenden" komen niet in 
aanmerkinr voor het straf
bankje. Een speler kan 
slechts éénmaal voor 5 mi
nuten aan de kant. worde-n· ge-·· 
zet. l"'.isclraai:"t hij zich 
nogr.iaals, dan moet hij defi
nitief worden verwijderd. 
Vàn een tear:1 kan slechts 
één speler zich op het 
strafbankje bevinden. Is het 
n·odig twee spelers op deze 
wijze te straffen, dan dient 
dat niet tegelijk,. naar 
achter elkaar te geschi~den. 

TEGENST:.NDEns vcm het 
strafbankje voeren aan, dat· 
de spelregels slechts de 
'.'waarschuwing" en het 
"wegzenden" als straf kennen 
èn niet· het "tiY.elijk weg
zenden". 
Dit argument is natuurlijk 
niet steekhoudend, want de 
spelregels kunnen worden ge
wijzigd. Een van de .tegen
standers, de heer· Claassens, 
voorzitter van' onze e;i.gen i,fd. 
Den Haag, ziet als bezwarén: 
dat de scheidsrechter door het 
st'rafbankjc r.1inder aandacht 
aan het spel zou kunnen schen
ken, daar hij voortdurend op 

ziJn horloge zal kij
ken of de 5 minuten 
al om zijn. Dit bezwaar 
kan makkelijk worden on
dervangen door één of · · 
beide leiders al~ tijds
waarnemer aan te stellen. 
Een. ander bezwaar van de. 
heer C. is, dat een 
transpirerende jongen ge
zeten- on .een bankje wel eer 
kou zou kunnen vatten. Dit 
bezwaar zou kunnen worden 
weggenomen door.de jongen 
een trainingspak of een ja: 
aan te laten trekken en her 
toe te staan wat heen en 
weer te wandelen. ,~ls c,erd, 

-·-bezwaar noemt hij, dat·deg, 
ne, die op het bankje zit 
als "het zwarte schaap" za: 
werden nagewezen; Dit lijk! 
ons (ervan uitgaande, dat 
dit inderdaad gebeurt) nie· 
·zo 1 n bezwaar, want dan zal 
de straf .ertoe leiden, dat 
de jonr:eman het nooit neer 

. zal do.en. 

Ex-scheidsrechter Leo Horn 
een voorstander, maar dan 
leen bij juniorón. Dij de 
nioren ziet hij er niet ve 
in: "cl.ie r.10eten het hebben 
leerd, en wat de prefs be
treft, die moet/en èr' metee 
worden -üitge stuurcl. ". 

Er is o~erigens nog. een me 
de, die zeker ook wat betr 
de senioren zou kunnen wor 
toegepast. Een si~eler erui 
st:.ur_èn,· totdat een der par 
eri ·een doelpunt maakt ( zoa 
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bij waterpolo). Deze 
straf is èchGer wel wat 
zwaar voor gevallen, die 
normaal met e·en · waar-

schuwing zouden worden be
straft, maar daar kan ook -
nor; over worden gesprokem;. 

=--=--=--=====-====~====-==============.========.=====- .. =. 

HEEFT U :,L 2i0 1N MOOIE LENS I SLEUTELH:,NGErt .??? 

==-==----====--=-==-==-=================================== 
0 F F I C I E E L 
---=--~--==-----= 

In Dallotage: 

No._50/2 J.W.Dcssing 
.51 /2 ;, .L .Lodder 

· .52/2 l'.,W.van ,1ijn 
.53/1 W .G.Gomes 
.54/1 W.L.Casabain 

Nieuwe Leden: 

16-11--'î.5 Meppelweg 1102 
26-11-.5.5 rrietveen 43 
19- 7-.57 Melis Stokelaan 2124 

8- .5-.57 Beresteinlaan 447 
1-10-.57 Wolweeversgaarcle 34.5 

No.t,.84 J .H.E.Valkenburg 5-10-56 Woonstede .34 
48.5 vervalt 

--.,· -- . 

486 Th.P.l','.,Tijssen 10-11-56 Nunspeetlaan 305 
487 rJI.:,.C.van Eysbergen 11-.5-36 Bentinckstraat 11a 

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

KONT,\KTIVITEITEN 

Or:i drie tafels werd vrijdagavond door r.B ar liefst 24 Len

s ers enthousiast gestreden om de tafeltennis-wisselbe

ker, die door de K.K. be schik baar was gesteld. ,as over

winnaar kwam rond het middernachtelijk uur uit de bus: 

J .de Hilster. ba.ár deze zich echter "buiten mededinging" 

bad ingeschreven,. kwam de beker tenslotte in handen 

van ae· junior H.Verheugd, die inderdaad een uitsteken0$•. 

indruk had achter gelat~n. De derde prijs was voor 
91meneer"-Tinus v.2iilfhout. 
Gezien de overweldigende belangstelling lijkt het ons 

gerechtvaardigd, in het voorjaar een nieuw toernooi uit· 

te schrijveri, tijdens , .• elk de Lens'. wisselbeker opnieuw 

de inzet zal zijn. . 
Hopelijk mogen we dan andermaal een beroep doen op dé 

tafeltennfs"spècialist Ton ··Hoefnagel, . .die .. v_rijd_ag voor 

een vlekkeloze organisatie én voor een grandioze derilön·..: ·· 

stratiepartij tegen de jeugdspeler Peter Joël zorgde. 

Hartelijk dank, heer Hoefnagel! 
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Cnc!ertusscn zaten we dus vrijdagavond r.iet "een vollEJ 

bak". U weet ,dat hot ons streven is zoiets iedere 

weck te bcwcrkstelli~en, De klubavond moet een weke

lijks trefpunt voor ;,LLE LENSERS worden. Daarvoor 

leent zich toch zeker niets beter de vooravond van 

hot sportweekend? 
Vri.idagavond a.s. komen de KL:,VERJf,SSERS aan bod voor 

een "losse" k2artavond, tijdens ·welke U alvast kennis 

kunt r.iaken net Uw tegenstanders in de komende Kerst

drive. ;,110 in Lens geïnteresseerden zijn welkom. 

Voor de organj_satie zorr:t dhr.?.Burghouwt. In·schrij:f~ 

p:eld 66n gul,:cn, natuurlijk zijn er prijzen te ver-

dienen .! · · 

VanzolfsDreken-.l. hopen wij, dat .. ook de niet-klaver

jassers hun neus zullen laten zi·en. i\ls de ruinte het 

toelaat, zal er zeker nog wel "een balletje gés:tagen 

kunnen uor:len". 

Do klubavondagenda ziet er verder als volgt uit. -Op 

vrijdar; 11 nover.:ber een 11 ;,owon_e" klubavond, waarop 

wc z,ülen kunnen konstaterén of de belangstelling der 

Lr;r:isefs inc!_e:r:daacl_ ip ~~ogenomen. Vanaf 18 november 

staat do klubavond dan verder· vOöral •in hot teken ·· · 

van do Lens• kerstklaverjasdrive, voor de organisa

tie waarvan wi,j reeds onze sekretaris, de he-er 

F .l!:cskcr, heb bon kunnen strikken. Tot Kerstmis is 

(1.e K.K. dus wel-"cnc1er cle panpenn !. 

K.K. 

p .s. ' 
De enthousiaste aanmoedigingen, die zondag j.l. 

ons eerste elftal zo inspireerden, brachten ons op een 

idee. Zcu or in Lens niet zoiets als een supporters

club te orp:anisercn zijn? We zijn erve,n overtuigd, 

dat onze hoogste elftallen van zo •n "club" veel steun 

zouden ondervinden, Die steun hebben ze nodig. Denkt 

U er eens over na ? Vlij ,rachtcn op suggesties ! 
K.K. 

-----------------------------------------· ------------U I T S L ~ G E N 
================= 
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lens f-iij'swijk \ 0-0 
lens 2-Iakwa 4 0-1 
tone.gi,do 2-1,ens 3 .. 3-î . 
ado 7 -lens 4 1-5 
lens '5-w'kwartier 9 5-3 
lens 7-hdv 5 0-5 
maasstraat 5-lens 8 8-1 

PUPILLEN: 

lens p·1-rav~.I? 1 . 2-0 
h,b,s,.p 2-lens J? 2 0-2 
lens p' 3~vèl9 J? 3 2-1 
lakwa J? 3-lens p 4 • · 3.:.0 
lens p 5-duno J? 2 1-2 

JUN.ICREN: 
' vcs '1-'lens 1. 

lè)1'S 2-dµindorp· sv 1 
lerts 05-vuc 4 

. lens .6~d.h;b.r.k~3, 
die .haghe 5-len·s .7 
b.m.t,3-lens 8 
g.d;s.8-,lens 9 
lens 11-d,h.l.12 
a.d, o. 24-lens· 12 
lens 13-a,d.o.25 
11r~ i , k; 3-lens -14 
d,v,j, -lons 15 
lens 16-k,m,d,5 

3-2 
2-3 
1-2 

. 3-1 

. ·'l ·-3-- .. 
0-.0 
4-:Ji 
2-Q 
4-0 
2-0 
7-1 

... · · 3-'-1" 
0-5 

r---""------------------=----=-----==-==-=---====-=-=--==== 

SEICJETJ'LRI ~-.AT . ------------.·------~------------------= 
,· • coomans " S SENICEEN-SENIOr:EN-SENIC,,El':-S_ El-JICREN ·.· .• 
weimarstraat. 21 · 
tel: 3927?0 C-~-----------------.-- ------.--------

Pïi.0G:t:J:11,•, ZCND.~G 6 NCVE:--T;E;l 1966 • 

. Lens 1 - vrij 
Lens 2 - vrij 

12,00 uur Lens 3 - 0,D.D,2 
1,2,,00. u.ur Lens 4-- D.V.C.2 .. 

Lens ,5 - vrij " 
14. 00 uur Lens· _6 .- l.aakki•tartier 8 

Lens 7 - vrij ...... ·· 
14,00 uur Lens 8 .Foli'citas 3 

DE OPSTELLINGEN: . ' ' ' 
' 

~~~~-2: ,g. hall een, g ,kernpe ri:ian; h. kemper, p. schouten, j .. v.d •. 
knaap, j, verhaar, g. lcoyestein, d :groenendijk, f. · · 
raesker,f,11rubben,j,v.kleef. HES:' a,verbarendse, 
h,ubben,h. jaçobs;: 

DENK en DE LEG1Tii\,,',TIES. 

LENS 1::: th. suykerbuyk,ni. davi s,.j .meier', c .me ere·, a .'nieuwen.'... 
------ huizen,f.burghouwt,p;burghouwt,r.rav·estein, ... :. 

w.eykelhof,h.brandenburg,w,burgho~wt • 
. TIES.: f. straathof, n.koot, · 
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LENS 6: n. v. dorüburg, j. bróchard, c, veldink, g. jehee, f. v; · 

dijk, j. groeneveld,m,.v. eysbergen, f. veelbchr ;;r; 
eykelhóf, j.veldink;n.drabbe;_·- . · · 

RES: c ,nieuwenhuizen ,w. veelbe,br (èrensréchter). 

LEJ\!S 8: a; blok, j i v ,westir:ig, à. hoppenb1,ouwers, h. leendert s, 

---e::--- c;kras,e,löwenstein,a.v.luxemburg,m.oorns, -.. · 

j.jager,r.wüstefeld>a.v,duin. 
, ... : HES: p,schulten,a,v. schi?· 

SCHCRSING: I.v.m. àanmé,rklngen op de scheidsrech'i:.~·r·f·s· -

H. Rocduyn voor 2 -i-reken geschorst. : · · · 
• 

• • ' 
0 

H• • 

AFS'Cl!RIJVIi"GEN: uitçirlijk- tot. vrijdagavond 9 uur bij" 
dhr; G .Coonans-,. Weimarstraat 21 8 ,-~ 
tel·. ·39,2'7.20. · 

VOCRLC'PIG PRC'GR:,I\T-":,'. SENICREN VCC'R znm:,G 13 NCVE"l'EH 1966. 

1 t,. 30 · u. 1Hi:1Dol'1er 1- Lens 1 
t4; 30 u; Olyr.ipia 3 ·- Lens 2 
12,00 u. Lens 3 - H.D.S.5 
14.00 u. Lens 4 - Den Hocrn 2 

14:00 u.Ocievaars 4-Lens 5 
12;00 u.Lcns 6-Delft 5 
12.00 u.P,D.K.G-Lens 7 · 

Lens 8-voorlopig vrij 

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

W,\ T KRIJGEN 
WE NOU??? 
=========== 

. . . , . 

LENS 3: krijgt be zeek van het hciog .1/:e.kläaseerde O .D. B. 2; 

dat H.M.S.H. net 6.-1 versloeg. Lens leed zondag 

een nederlaar. tegen Tcnegido en draagt nu - zoals de 

stand laat zien - de rode lantaarn •. _ · ·· · · 

AJ:i ;o .5 
Tonegido 2 
O,D.B,2, 
Voorbm;g 2 
Gr.Wille,:~ V,,C 

- . 7-1 3 
7-10 
6-7 

.:7;_7 
2_ 7~7: 

-
· Laakk:wartier -6 -

H.D.S,5 
Wilhelmus 3 
H.H.S.H.3 
LENS 3 

. 7-C ..... 
6-5 ' "6 :..lj: .......... .. 

7-4 _. ··-- .. 
. 6-3 

LENS 4: boekte (eindelijk) een grote overwinning op 

het overigens zwakke A.D.C. Zondag komt·n.v.c. 

op bezoek, dat met 2-0 van koploper B.M.T. verloor 

en nu op c'le·tweede plaats, prijkt. LenS staat onderàan -

de middenmoot èn· gaat hopeli-jk- voort··op he:t go
0

ede 'pad--·--

der overwinning. . · · .-· 

B.M,T.3 _ 6-12 d'en Hoorn: 2° 7-6 
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D. V .C. 2 
Quick 7 
Flamingo's 
D,H.L,5 · 

6-9 
7-9 

.. 7-8 
'6-r-7' 

LENS 4 
Ooievaars 3 
J\..D.0.7. 
Cel6ritas 6 

6-5 
5-3 

· 6-2 
, 6.: 1 · 

LENS 6: maakte zondag een vergeefse reis naar C.W.P:.. . .. 

· Veld afgekeurd ! ?? En het had niet eens; geregend. _" 

Hee kan dat ? Zondar spelen ze in ieder geval; (als het ... _, · 

veld niet is afgekevrd) tegen Laakkwartier, è.at ITuindcrp ·· · 

met· 2-1 vers·lceg. Cns zesde staat in de middenmoot en · · 

meet in staat werden geacht -hogerop te komen. . .•.•. 
·:, r 

7-12 Duindorp 4 6-6 
6-9 Laki-ra 8 6-5 

. r. H.M.S.H.5 
H.D.V.4-
0.D.B,5 
LENS 6 
C.W.P.2 

6-7 . . BEC-5 ·-· 6-5 ·. 
·. -5-6 - · .G.D,;\.6 7.,.4:. ···•·-·• 

· 5- 6 · .Delft 5 6-0 

LENS 8: s·:xielt tège'n 'Fcl:i:citas, dat neg' geen punt· 'ver-
:. .. -' 

gaarde. Ons achtste verloor met grote cijfers 

van koploper Maa~straat en huist in de middénmoot-,··.: .. , ........ , __ . 

Haasstraat, 5 5-10 · n,'H,·D.R.Ié._5 '. '6..:6' ... -

Dlauw Zwart 11 5-8 LEUS 8 . 6..:5 

Wit Elauw RK 5 6-8 Scheveninp:en 9: · 5-4 

o.s.c.6 . 6-7 v.u.c.12 6-4 

J.ILD-3 6-fj- ffJarathcn 8 5~2 
· :Felicitas 3 4-0 

-c-c-o-o-o--o-0--0-0--c-c-o-c-c-ö o-c-o~c~o-o-o-c-o-Q~O-o-c-c-

V 1\· R I i~ 

- Th~o Brochard. d~nl<t langs -.deze weg gaarne . de gulle::: :. -- ... 

gevers van de fruitmand •. De vruçhten droegen ertoe 

bij, dat het· l·eed veroorzaakt (:lopr, zijn gekneusde' ènkel 

aanmerkelijk werd verzacht, Theo is intussen·weer op de 

been. Ook al gaat h_EJt wat moeizaam. · · 

- Een van de spelers va~ L~~-s sie~i-i:,"·;ondag bij Man's:. . .. : .. 
straat zijn voetbalschoenen laten st~an. Ze zijn terug 

te bekomen bij Ton van Luxemburg, de la Reyweg 28. 

- Aan:::eboden zo ~o-ed. als· nieuwe Plll'-IL·,-v·oethal~oho~n~h, • 

maat ,~1. Tè b,èvjagen bij dhr.G.v.d.Velde, .Hertenrade 

161, tel. 36,1,'4.·3_}; · - · · .. ·•·•· 

- Utopisten hibb:er{ ~ere: yreemde eigenschappen, Voor .. de: : 

tweede. -keer- acht·ereen worden we overvallen met een be-. 
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richt over _een verloving. Dit _keer werd raentor . 
Max Heerschap gestrikt door Hanrty·Blom, Cnze·geluk-' 
wensen. Wi,i kunnen overigens wel vaststellen, dat een.· 
van de betere eigenschappen van de Utopisten hun 
goede smaak is. · 

------------------------------- ,----------------------. 
SEKHETARI/,;\T 
h,van der kleij 
frambozenstraat.45 
tel: 338842 

---------------- .-- .· -------------- .-= 
JUl'JI( !IBN-JUNIOREN-JUlHO'.:EN ~JUNIÖREN 

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

PROGRAl\1!1\'.;1 VOOR Z0îJD,'.G 6 NCVEMDER 1966. 

12;- u; Leris 1-J.H.L.1 V;3,G,2,L.6/4 
12;..: u; Vrëdenburch 2-Lens ,2 v. Vredenburchweg 
14 • ..: u. Lens 3 - Valkeniers 1 V1 3,G.2,L.6/4 

DE OPSTELLINGEN : · 

LENS 1: 

LENS 2: ------

r.bruggemans,m.v.vccn,h.verheugd,h;rothkrans; 
r. f·ortrmn, f. v. boheemen, n. janssen, j .c obben, f •. 
dé zwart ,cLbrandenburg, a .kortekaas. · · 
RES: r. v .d ,;:;mll ( 2x). ·.LEIDER: dhr .p. huis. 

c .va.assen, j .welling; a. ctuym, th.hoèfnagèl, t. . 
hé.erscho,J, w. vogel, h. crap.ia, c. vervaart, j. egbert s, 

. j .• c1e .. jongh,c.y._ve_lzen. · 
RES: j.webbers,c.RÖoduyn;·· .. 

h;vèrbar·endse, b; e')·skamp, w .geurens , h. suykerbuyk, 
j .v; tl. zal•, a ,c'.e winter, f .v. niel, c. knippenb.erg, 
g.v.d.togt;j.holt,j;blok.. ·: . · · 
RES: f.herremans,r.blok. tEIDER: _dhr.f.herremans. 

PROGHAMMi\ VOOR Z,\TERD;~G 5 NOVEifJBER .. 1966. . . ' . 

LET OI' DE. VK::1i'J:JERDE fl,\NV,,NGSTIJDEN V,\N DE 
WE:JSTRIJDEN ! : 

15.30 u.Lens 5-V.V.P.5 V.1,G.1,L.6/4 · 

15. 30 
15;30 
15; 30 
14;1,5 
15.30 

· · Lens 6-vri j 
u.Ravà 4-Lens 7 . 
u. Lens 8-V/estlandia 5 
u:Lens 9-D.H.D.R.K.5 
u.Lens i1-Vclo 9 
u. Wilhcir·us 10-Lens 12 

Zuideroàrk 
v.2,G;2;t.7;L3, 
V.3,G.2,L,6/4 
V.1;G;1lL.6/4 . 

(vriendsch. Voorburg· 
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. . 

14;15 u.Lcm:s 13:..D.T.C.2 v~2,G:, 1,L,5/3 
Jansoniusstraat 14; 15 u.12.akkwartüir. 11-Len(:i 14 

13;-- u.Flamingo's 5-L,:ns 15 "~'rinses Irene 11 Spcrtpark 
. V"3,G,2,L,5/3 . 1<1 .• 15 u,Lens 16-W;i.lsonnieters 1 

. lE CPSTELLINGEN: 

!:~~~-2: w.kouwenhoven,j.overbeek,j,colpa l.huis,p.de 

jongh, d, holt, a. hop, r. v.d. mull ( 2xl, e. bakkers ,j. • 

fretz~n.n. . 
RES: h. bij ste ;rveld, g, de hoogd. LEL"ER. :dhi:-. g, v, d, 

Yl~~_§: zie overige elftallen!! 
· . velde, 

L""''S 8 · .... JJ.~ • 

b,. v .ct·.1ans, a. tinnenbroek, f. jehee, b. lustenhouwer, 

g·. dui vesteyn, h,'eggers, r. v. wassem, f ;v. baggum, · 

f. v.d. berg:, r. peters, a. bild erbe ek. 
RES: g. vervaart. LEJIDEii: clhr. a. blok. 
SfJ,;ENKOii;,T_: .15.- u.hen' elolaan hk.loevesteinlaan. 

p.milt en-burg, p.manclers, 1. c!e · jongh, h.danke rs, a, v. ~ 

essen,a.westhof ,d.de vries,a.feitz,g.vrec\eveld, .· 

p.klein breteler, b.v/,l sprong. . • 

tIBS: h,rientje~. LEIDER: dhr.j.cle hilster. 
. . . 

!;~~~:..2-: e,v,d,broek, r,jacobson., p.f,de haan,. p.brem.'7ler,· 

r.bogisch, c.v.deelen, f,klink, j.castenmiller, 

LEt;<S 11 : 

LENS 12; 

c.blok, j.schutte, g.ravestein. · 
JES: ~.v •. donburg,c.groen. LEDEi(: dhr.h.leendert_s_. 

;,ls vorige week, met p.verheesen i.p.v,t.hoek. 
LEID.Er(: .dhr. r. wachr,ian. . 

l,egberts,r.hoefnagel, th.v.rijn, h •. v.ber:lo, f.· 

de k],eyn, c,stapel, w,englebert, b.klèin brete----

ler, a. jungschläger, th.bóorns, p.v.doe·veren. 

HES, : fr:, dis seldorp. LEID Eèt: dhr. j. v, cl. knaap. 

S,~r-IENKOHST: 14-. 15 u. hengelolaan/Ioevesteinlaan. 

!;~~~-!_2: r.bos, c;blom, p.v.d.steen,,j.v.cl.ende, j,v.d.hei

den, p.heynen, b,r:avestein, l.cazander, r,c:e wolf, 

a.riomelzwaan, g.v.ardenne. · 
,RES: 11,meershoek. LEIDE;,: dhr,w.stapel, 

LENS 14: fr.teunis~en,. l.v._d,meer, j,keetman, c.abspoel, 

------- h;v,dam, h.janr.iaat, h,;)echler r.woutérs, j,hel

ven st ein, th. v. cl • aardweg, e • verschoor. 
;:ms: w. clui vestijn. LEI:) E::: dhr. g.kemperman. 
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LENS 16: 

St.MENKC'MST ': · 13. 30. u. hengelolaap/loevesteinlaan 
' . 

a;castenmiller, w,v.d.ham, 'f.a.guit; j.asselman., 
p;rlemey.er, r.asséln1an, c.v.hulst,· r.v.nunspeet,. 
b.hoefr'lagel, r.k.f,st,raatman, p.st·effen. . . 
RES: c. v. deel en, g. englebert. LE IDEl1::· uhr-; c·.-kras .... 
S,i.MENKC'i'~ST: 12. 30 u.hengelolaan hk.loeyes_t,ein_lac1n_. 

b.rle ha.as', r.1.delsásso, 1:1.JJ.janssen, 1,verspaan
donk, p.wilr.1er, · j'.llfe 'vries, c.groen, j.mulder,· · 
r.feenstra, e,v.d.hoeven wijsard, ·r.straàtman. 
C-:ES: j.meyers, h.swanenburg. LEI;)ER: dhr,j.wit
ting, 

==========================~=========================~==== 
PROG'.1.~Is?';, PUPTLLEN VOC'R. Z,\ TERD;,G 5 NCVEMDER 19 66, 

LET C'•P DE VEiî,UJDE:lDE ,:;;',NVAï,GSTIJJEN v:,N DE WED 
STRIJ:JEN _i ! . 

1,.30_ u.Lens · 1-A.D.O. P 1 
1; 30 u.L.cns P 2-:t."tS P 1 

V.1,G.1,L:6/4 
V.2.,G.1,L,5/3 

1 • 30 u.Loosduïnen iO 1 ·-Lens P 3 
t ,;,o u.Kranenburg P 1-Lens P 4 

îfonstersew,eg_ • · 
Kijkduinsestr,/Duinlaan 

P5-vrij · · · 
1 ;30 u.Lons P 6-Heste,rk;wartier P 3 _V'. 3,G.2 ,L.6/4 

DE OPSTELLINGEN: 

IBNS P 1: ·r:v/cl steen, p.v.wijk, c.lustenhquwer; g.colpa, 
---~---- G:v/~ horst, f.veeren, a.baven, g.trommelen, 

a.-1 è winter, e,hccfnagel, j.v.rijn. · · · · 
TIES: a.hilrlerink. 'LEIDER: ·c1hr.g.v,d.steen:. - . · 

LENS P 2: 

LENS ·P .'.: 

p.verschocr; p.bej,ke~aar, e;rnacco, a.v;bommel, 
n:v.bag;gun, j.v.rcssum, p.dCè wolff, r.mická, 
w.rle hilster, c.v/d'aardweg, r.goedhuys. · 
HES: :,- • Hillc:nse. LEI DE : : dhr. th. suykerbuyk. 

j-;böin., r,cle vries, a.borst, h.straver, p.booms, 
f.woutcrs., b.ruiterrrian·, e.spei·cher, g-;lelieveld, 
p.lc brun, r..v/d lely. · · · • · · ...... 

-EES: j •. ke etman; LEr'ER: dhr. j. cobb en •. 
_SM"ENKONST: 12.50 u.irigang.Lens-terrein. 

f.v.os, f.de vries,· .J.p.óst, j.janmaat, w.v/d lans 
c. bakker, j. s],abbers, f. willeyns, j. wüstefeld, · · 
c. boor.is" a. v .r::.ari s. · · 
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RES: r,de vroege, LEI))ER: dhr.l.brandenburg. 
s:JIJIEN KOl-'.ST: 12 • .5 q u. hengelolaah/lE;yweg ( Euroc~ne.:. 

~~~-?-~:j.kouwenhoven, a.v/d aar,. r.bo~,: r.v/~ n~er; ma)· 
th;heemskerk, g.a.gomes, a.kleywegt, J.alber:i.e, 
l.winkelman, a.janssen, j.oosterveer. . 
HES: h. coomans, g. schneicler. LEID E;7_: clhr. n. koot. 

i,Tl'ENTIE,: Op de keeperstraining worden zaterdagocht.'end 
verwacht: 
10.1_5 u.f.v.os, 10,30 u. j,boin, 10,4_5 u. j. 
kouwenhoven. 

;,TTENTIE, JUNIOHEN EN PUPILLEN! 

i~FSCHRI JVINGEN: vóór- vrijdagavond 7. 30 uur aan d)1r. 
h,va~ der kleij, frambozenstraat 4.5, tel. 
33,Bo.42 (telefonisch alleen vrijdag
avond tussen· 6. 30 en 7. 3 O uur). 

NIET-GPKC!".:EN: ·. wegens niet'-opkomen in het afgelope'n 
weekeind_e worden c.groen en r,meershoek • 
twee1:1aa1· als reserve opgesteld. 
Wegens herhaald te laat komen krijgt--
g. w.iller.1s_e een res,ervebeurt, het: een te-' 
vens, de laij.tste waarschuwing is. 

Ici', TERL'ci',L UITGIFTE : dhr. th. suyl,rnrbuyk. 

~mSElIV"i?IiOGRi,r-lR-.f,: hierover volgen volgende week nader,e · 
mededelin~fen. . · 

,,TTENTIE: i.v.m. het vroeger; donker worden zijn alle 
wedstrijderi een kwartier vroeger vastgesteld. 
Let dus goed op hoe laat je moet _spelen ! ! ! ' 

-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-

V;,N DOEL TOT DOEL ( Senio.ren) ; 

LENS 3: speelde een redelijk goede wedst'rijd tegen 
Tonegido 2, clát ·eëht"êr"l5eduidend sterker. was. 

De Voorbur.ger.s hadden . enkele oudeer<';te .elft.al spe:-: .... ;,_ .. 
lers in hun gelederen en dat was wel aan hun- spel 

.. tê merken .• Lens verweerde zich echter raoedig; er 
weri:l vooral door micldenlini_e en achterhoede hard ge
weJikt •. Het werd 1-0 voor Tonegido, cl oorclat een voor
zet ·via een van de achterhoedespelers achter de doel-· 
lijn verdween. Enthousia s.t ingrijpen van cl e achter-· 



-131-

hoede en enkele safe's van de keeoer voorkwamen voor
lopig_ verder onheil.· Toch werd het nogr :voor· ·de: rust 
2-0 toen een hoog en effektvol'_schb't'via lat en keeper 
doel trof. Na de thee werd het bi.j é~n uitval 2-J ,: maar 
Tonegiclo liet het niet verder komen. Toen:äe ac)1ter1iöeëte· · · 
voor vermeend- buitenspel. bleef sta·an w,erd het :3-J en 
de· nederlaag was onontkoor.lbaar. . 
LENS 4: zorgde voor een prettige verrassing en kwam · 

met een grote overwinning uit het Zuiclerpark •.... 
De h~le. ploéf; werkte zeer ijverig en dit me:r:Pzijn 
vruchten af. Met de rust' hadden C-or ·pe·et·ers c·. s. al een 
komfortabele 4-1 voorsprong. f,l deze· doelpunten kwamen 
voort uit goed opgezette aan;va._llen_, . ____ . -
Na de thee moest Lens zich meer. verded:Lgend instêllèn éîi 
o,ok_cl.at' ging het viord'c dez.e middag uit1:,tekend-af. -Dij ... 
een fraaie uitval wist Frans Durf;houwt zelfs nog nu.'111ller 
5 op het sc_orebnn:l te brengen, · 
LENS 5: heeft zijn: tegensta'nder Onderschat, want voor de 
• .. rust_ geloofdè het vijfde het wel en het was. dá"n . 
ook niet ve_rwomlerlijk,· dat de eerste speelhelft met 
een 2-1 achterstand werd afgesloten.T;i.j~ens de rust is 
er. een hartig woordje gesproken en niet zonder resultaat, 
Lens pakte. de zaken energieker aan en resultaten konden 
niet uitblijven. f)randenburg schoot fraai de gel-ijk,m'?:ker 
in. Lou Janssen zorgde- zder beheerst voor nog twee Lens-
cloelpuntcn. 1:-2 dus. _ _ . --------· · .. : ...... . 
Knoeien in c\e achterhoede (beslist niet zi,in beste· vorm) .. __ 
zorgde voor nog een tegenpunt, maar Jan de Hilster 1:,telcle · 
kort voor tijd de z'ege veilig. · · 
LENS 8: tenslott:e was een gemakkelijke prooi ,voor Maas~ 

straat, vooral de Lens-verdediging liErt het wel 
eribr'in ··an,ctcn ;· 'f'en v .buxémburg- kon gelukkig-nog ... via . .een 
strafschop cle eer redden. 
Enkele pluspunten: Een officiële scheidsrechter. en een 
prettige sfeer. 

H.H. Su"Jnorters opgelet ! ! ! ·-
Ook a.s. z ondas zijn vele jeugdige én erithousia ste 
suppor,ters broodnodig langs de 1ijri. Afgelopen zondag is 
wel bewezen, dat hun aanmoedigingen onze eerste elftal
spelers tot om weldadig aanziend en tmthousi_ast spel 
voerden. Nu speelt zoBdaP" het derde elftal een zware wed
strijd togen' 0. 1) .B ,M{ sschien, dat Lens 3 de rode lantaarn 
kwi,it raakt ,1ankzj_.7 rle supporters ! ! ! 



DE LÈ.NSHEVUE. 
==== ·================. 
klubblad van de 
rkvv lenig en snel 
SEKHETi,'C:I;.I.T 
f .b.mesker 
plantenoord 126 
telefoon: 676153 

op,,.ericht 
·18°december 1920 
P.ED,'.KTIE 
g,halleen 
amandelstraat 103 
telefoon: 361160 

--------------------------------- .------------------------
nci: 11 9 november 1966 

====··===================================================== 
LENS 1 3i,K:,GEND.\. 

wo: 9 nov: 
clo: 10 nov: 
vr: 11 nov: 
za: 12 nov: 

pup- en jun-training 
sen- en jun-training 
sen-train;i.ng; KL!JBl,VOtJD 
keepers- en veteranentraining; pup: 1 t/m 7; 
jun: 5 t/m 7, 9, 11 t/m 16. 

zo: 1 3 nov: 
ma: 1 L~ nov: 
di: 15 nov: 

sen: 1 t/m 7; jun: 1 t/m 3 en 8. ~ 
jun-training; klubavond 
sen-·en jun-training. 

====----- .--------=----==--=---=--------------------------
TE LE-LENS 

Na uitvoerige en langdurige 
studiie is de en·quete.,. 
kommissie gereed gekomen 
met haar verslag van de 
in april gehouden 
enquete, Het bestuur heeft 
nu ook een en ander onder 
ogen gehad en heeft het 
verslag voor publikatie 
vrijgegeven. In de komen:] e 
weken zullen we gedeelten 
van het lijvige verslag 
publiceren. Het begint 
aldus: Er werden 200 
formulieren gezonden naar 

... de leden, die op.1 aoril 
1966 de leeftijd van 17 
jaar hadden bereikt. Door 
112 leden werden de formulieren 

teruggestuurd (56 "/o). · 
Hieronder kunt U zien, dat 
van elke leeftijdsgroep 
een vrijwel· gelijlc percen
tage heeft gereageerd: 

17-19 jr • 
20-24 jr. 
25-29 jr. 
30-39 Jr. 
40- etc. 

totaal 

ver- inge- 10 
zonden komen · 

53 30 5710 
49 28, 57"/o • 
31 20 6510 '. 
28 14 50% 
39 .. 20 52% 

200 112 56"/o 

Zoals U zich (heel mis
schien) herinnert, had de 
eerste vraag betrekking 
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op het aantal jaren, dat 
r1e onde<rvraar;clen lid waren 
van onze vereniging. Da~rbij 
kwar;i het volgenèc uit . cie- bus: 

aan- percen-
tal · tage 

0 t/ï1 2 jr · 23>. 21 1: 
3 t/~ 6 jr .18· 1 6 1, !.!_ 

i" 7 t/m 14 Jr . ,:.2 38 
15 en langer 29 26 % 
Vmaf!. 2 wilc'.e weten, hoeveel 
leden eerf.'.er bij een andere· 
voetbal verenigj.ng waren aan
gesloten geweest. Het verslaj'; 
verï:1.el:lt hi'frover, dat 'lit · 
bij 46 inzerjders. het gevéi-1 _ 
bleek. Opger.1erkt. wordt, dat 
vooral een aantal oudere leden 
le.ng gelêè.en tot een andere.-.. 
vereniging behoorde. i~ls re.:. 
denen voor het toetreden tot 
Lens wérdên op;o:egeven: reputa
tie Lens (8); vrienden en fa
milie (27); school (8); dich
ter bij ~erts.(~); diversen~(-~). 

Een zeer,· interessante vi'aàg 
betrof' cle reden, waarom öèn 
tot Lens wa.s .toep;etreden, Het 
versla~ van clè enquete-... 

kornr;issie geeft hier-,
over de volJende cij~ 
fers en een kornr.entaar: 

a; 
b; 
c~ 
d. 

far:1ilie 
vrienden 
school 
diversen 

30 
52 
32 
21 

Er is geen aanlei·ding 
.. om te veronderstellen als 
.. zou Lens een familie

vereniging. zijn. Voorts 
is het moeilijk na te gaan 

_inhoe.v:er.r.e bepaalde scho-
l.en ·het t_oetrêd-en tot 

.. L.en:c; bevorderd hebben·,d.aar 
· :velen: zowel "school"· al-s. 
"vrienden" als :re,lenen : . · 
opgaven. Dat er· een zeke
re invloe_d bestpat, val:t . 
echter _.niet ·te pntkennen. 

. Een inzender gaf als re-
den op, dat hij "anders 
te·dïk werd", Drie inzenders 
bleken via hun kinderen 
naar Lens ·te zijn gèkofäen. 

-~ ( worc.:t _vervolgcrt 

--------------~- .-------------------------·-------------------
,. ..... ····-··-·-···· 

· .. OFFICigEJ:, 
================= 

Jn _ Ilall cta.;e : :. -· 

No.53/2 -Vl.G. Gomes- 8~ 5-57 Berestéinlaan 4;Vi 
5,~/2 W.L.Cnsàbain · ·1~10-57 Wolweevers,?aarde 345 

· ·55/1 J .Il.v;d.Wijk·-· · 21"-·8-55 Wolueeveï•sgaarde ,t65 
56/1 P.c1,r.Feitz - , '20-5-55 Cypre1>_stra.at 166 

. ~· ·-~· 

-------------------------------------------------------------
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===--=-=--·--

Ï,cht en twintig enthousiaste klaverjassers hadden -zich 
aangemeld om elkaar tijdens een voorproef je van de· ko
mende kerst-klaverjas-driye_ de punten afhandig te _mà.:-_ 
ken. H.esultaat van deze machtige krachtmeting was a_ls 
volgt: . ·· ·· · · ..... · 

1. De her.en v/d Velde-?aqhé 
. 2. - De heren Peeters-Groen - · 
-3. De heren. Me-yer-Brochard-

53-21 pnt • 
5075'pnt.-
496Z; pnt ... 

ï•-Iae.r op deze klubavond kwamen ook degenen, die hun har
ten niet aan de klaver.sen de schoppen hebben v'l:lrpanct,··: 
aan hun trekken. Wan-t er werd ook nog ge-ping-pongd :(we 
hoorden ze zelf zeggen, c:at het .J•t;afeltennis'sén11=·was) 
en het tafelvoetbals·:Jel trok zeker niet minder- belang
stelling. Het was een gezellige -klubavond; _ · 

, ICEi.TSTDRIVi~; ·- ·- -- ·-- - .. - .. .. ... - ... .. .. .. 

Vrijdag over een week start de grote kerst-klaverjas-: 
drive. Houdt deze en volgende avonden vrij. Wij hel:Jben 
gehoord, dat er elke week prijzen worden uitgedeeld 
en dat op de slotavond voor alle· deelnemers e_en priJ:S .. : _____ ( 
J,igt te wachten. .. ·• · 

KLUil,~ VC fi!J • 

:,anstaancle vrijdag is er weer. k:J_ubavond, waarop ieder-. 
een natuurlijk: qok weer van harte .w~lkor.1 is. - · · -- -- · 

K.K.· -

LE}!S _ 
B:,t:,NS 
====:::=::::: 

·aesp. Gew.·Gel. ·verl. pnt. doelgem. 

h-klasse ~~~Ö-- -rc---=~~-~ÎÖ-- ~s-- -5r:5r--
B-klasse _38 18 5. 15 ,~;J - 111-79 
C-klasse 48 27 5 16 59 149-139 

totaalJun.106 55-10 '41 _12p 311-269 
Pupillen 43· 19· ·4' 20· 42 65--74' 

·, 
.... ... _, :_ . ~ 

Wcc!stri,jd
. ..... vgerµ_~ ---t ::,--

' ' , .. ! 

,-1 , 08_: 
1 , '25 ' 

·- . 1, 13 
' o,5Ï8-
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SENIC'-,EN 

lens 3 - odb 
lens· 4 - c1.vc 2 

JUlGC'JEN 

2-2 
0-5 

U I T S L ~ G E N 
================= 

PUPILLEN 

lens 1- dhl 1 9-2 lens p 1-ac1 o p 1 1-0 
vredenburch 2- lens 2 0-1 lens p 2-ras p 1 1-1 
lens 5 - vvp 1-1 loosduinen p 1-lens p 3 2-3 
rava 4- - lens 7 1-2 kranenburg p 1-lens p. 4 2-0 
lens 8 - westlandia 5 0-3 ·1ens p 6-westerkwartier p 3 2-0 
lens 9 - dhbrk 5 dbbrk n.o. 
lens 11 - velo 9. 2-1 
wilhelmus 10 - lèns 12 3-•~ (vr. sch.) 
lens 13 - btc 3 2-2 
laakkwartier ~1-lens 14 2-3 
flamin,,.c 1 s 5 - lens 15 10-2 
lens 16 - wilscnr.:eters 1-11 
-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-
1tlf1.T KEILTGEN 
IT: NCU ??? 
===----=-·--

LENS 1: gaat naar WipDolc'e;~, dat 6 punten uit 6 wed
------ strijden heeft, Het aanvaardbare gehalte van het~ 
spelpeil tegen a:ï.j sw:;_ jk r·eeft ons goede hoop o;::i de 
allereerste overwinning. Spl;:ses ! ! 

~f!:§.~g: bindt in Gouda r:e· strijd aan tegen Oly::1pia, 
dat uit 7 wedstrijden 4 punten vereaar-:1e. 

De Gon,rnnaren. speclc'en zondag met 1-1 gelijk tegen 
het hcor,: geklasseerde Schevening·en.- ne stand ziet 
er als volgt uit : 

Quicl;: Steps 2 
D6n1., 2 

.. SchGvr,1ü nF én 2 __ . 
Lc.k~:ra ,.~ · 
L,,ns. 2 
P .D. •. K •. 2 

8-14 Woerden 2 
6-11 . :Vredcnburch 2 

:_7..,10.'._H.D.s •• ~ 
8-8 è{ympia 3 
7-7 Pm·aat 2 
6-6 

6-5 
7-5 

. ... 6-4 
· 7-4 
·6-0 

LENS ;': ·speelt teg.èn H.11.S. 1 dat 5 uit 6 heeft·· 
------ (Lcms heeft t, uit 7 /. Cns '.'erc\c staat op 
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een gedeelde onderste :i;ilaats en zondag komen ze daar 
misschien wel vanaf •. D~ stand-: 

A.D,D • .5 7-13 Lakwa 6 7..:.6 
Tonegido 2 7-10 H.Il.S,.5. 6.:,.5 
O.D.B. 2 7-8 Wilhelnus 3 6-4 
Voorburg 2 7-7 Lens 3 .: . 7-4 
Gr,Willem II 2 7-7 H.M.S.l:l,3 7-4 

LENS 4: leed een grote nederlaag tegèn D.V.8.·en·Krîjgt 
------ nu bezoek van Den Hoorn, dat in ·de r.liddenmoot 
hüist·; 1:let ·vüfrdê"lieeft. êeri ·punt minder dan Dëfi .Roçirii. ·- .. 
en kunnen dus stijgen. · . - ... -·· . 
LENS 5: gaat :naar ·ne··ooievaars, d?t'·9 :punten uit 7 ~wed,-.~ 
----~-,-- ·strijden vergàarde,.dat is.een punt minder dan 
Lens. Lens is· aan zijn stand ( 2e plaats J verplicht te 
winnen. l.ch,·eli. waarom ook niet? De stand:: 

TEDO 3 6-12 VICS 6 "7'l.6 
Lens .5 7~10 ·G,D~S.6 7-6 ·······-··-
Nivo 3 7~10 ·Vredénburch 6: · 6.:..5_ 
Ooievaars 4 7-9 W1 kwartil':r 9. G-0 · 
Gona.3 7~8 V,V_;P:5· ·_. 6-0 

~~i_§: Ontvangt r<X!-e ;Lantaarnd:?-ge:r Delft, dat ~on1ag .. 
. de. eerste winstpunten binnenhaalde door·met :.2-:0 .. : 

van H.l'J. V; te winnen; Onze· jongens dr.aaien lekker en als 
het veld · niet • ; •• ; • • · 
LENS 7 : gaat naar P ,D. K. , dat evenais Lens· met 4 punt en . 
-,----~ , uit·· 6 wedstrijden nu niet bepaald hoog· staat _____ ... :. 
géklasseer-J.. Een bela,ngrijk·treffen, Zet 1:1m·op !_! 
De stand: · · · ' · 

G .D .A. 7 
H.D.V • .5 
Lákwa 9 
A.D.0.10 
Cromvliet 7 

6-12 
6-8 
6-7 

· 7-7 
·6-6 

O~D.B.6 
· Lens 7 
·P.D.K. 6 
Duindorp'.5 

7-6 
6-4-
6-4 
6-2 

-0-0-0-,.o-ç,-o-o-o-o- o-,-o- .o-·o-o-o-o-07 0-o-o-o~o-9-9-0,0-o- o-

SEK.:ET:,RIJ,I1T 
g.coomans 
weimarstraat 218 
tel: 392720.- .. 

. . . . . 

~------------=------.---------=---------
SENIOP~N-SENIOREN-SENiaiEN.:.SENICREN .: ,,, 

----.---------.-.--.--. ---- - .. ---
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).'ïlOGR:,'tMM,~ ZONDi\C' 13 NOVEMDEi1 1966. 
1 ~.; 30 u; 
14; 30 u; 
12;-- u. 
1 '"~·: -- u. 
1 ~~ -- u. 
12:-- u. 
12.-- u. 

Wippolcler 1-Lens 1 
Olympia 3 -Lens 2 
Lens 3 - H.B.S.5 
Lens 4 - Den Hoorn 
Ooievaars 4 - Lens 
Lens 6 - Delft 5 
P.D.K.6 -. Lens 7 
Lens·s·- vrij 

2 
5 

Zuidplantsoen, Delft 
Gouda · · 

DE (':;:>STELLINGEN : 

- LENS 2: 

LENS 3: ___ .::.:, __ _ 

LENS t,: 

LENS ··G: 

r,de waart, w.verbarendsé, w.hansen, h.smits
kan, h.haket, h.dietz, l;rieroen; r.wach.111an, 
w.vendcrbos, j.enr,lèbért, g.verhaar; 
RES: g.halleen (2x), j.verha~r (2x). 
Vertrek 1 .15 vanaf klubgebouw per bus. . · 

a;verbarenc1se, j.botter; g.is\?!·,,pernan, ·r.blok, 
r.roodbol, a.röoduyn, g,loQyestein, j.v.dijk, 
j,v'-.d.knaap, p.schouten, h,,J;,randenburg. · 
RE;l: n.rlavis, a. ir ,d. befk. Ll.!;TI ER: dhr .1. te mey. 
Heis • et auto I s. Vertrek van klubgebouw 1 uur. 

g. hall een ( 2x) , f. straà th~f, h. kei:1pe r, j. ver- -· " 
haar (2x), J:i~peslq'lr, · j.,:,eier, j.v;kleef, d.grce
nendijk, f.nesker, p.burghom-rt, h.jacobs. · 
HES: f .wubben. . . 

tn. suykerbuyk, a.nieuworinuizèn, d.th.v.d.steen, 
c .uecre, c .peete r<;i, n.koot, f. burghoi.n,t, r. rave
stcin, ·w.eykelhof, r.eykclhof, w.burghouwt. 
rms: 1i.. klein. bretel er. . 

g. j. crar.1a, c. veldinR, · 1 ;han::;sen, r. brandenburg, 
a. y:. ee;r.1ond, j. rieneri, h. de sterke, j ,de· bócr, 
j .ç! e hilster, a.v. :a :r.1eyden, _l. janssen. 
RES: r,de groot, j.groeneveld. 

n.v-.donburg• ·c.nieuwerihuizen, chr.jchee, g,-je-
hce, m.v.eysbergen, j.brochard, j.witting, 
a.ncwee, f,vcelbehr, w.veelbehr, n,drabb~. 
RES :_ j. vel dink. 

!,:!!;t~_7: r.1.suykerbuyk, h.v.welzen,· a.poels, a.v.leei.n,en, 
j.r.v.dissel, t.keet, j.p.v.clisscl, n.de boer, 
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· 1. v .brandenburg;. w.egger-s ,, r. gelauff. 
1/ES: p.schulten, .a.v .• schie, w.v.d.laan.· 

H.Ubben wordt 2 wedstrijden .geschorst wegens niet
opkomen op 6 nover.1ber 1966. 
Voor verweer gelegenheid _op maandagavond bij de E •. C.C. 
---------------------------------------· -----------------
VCCRLCPIG "PRCGR:,Mi\!.:l SENIOREN vee;( ZCND:,G -20 NCVEI•,Bfül 19 66 . . 
14;- u.Lens 1-G.S .. C.1. 14.- .u.Lens .5-V.V.P • .5 
12;- u.Lens 2-Donk 2 12.- u,H.D.V.LJ.-Lens 6. 
1 2. - u. Lens 3·-Laakkwarti er 6. Lens 7- vrïj 
14. - u.D .H .L .5-Lehs L', 1 3. - u. \'lit Blauw me .5-Lens 8 
-o-o- o-o-o-·o-o'-o-o-o-o·-o-co-o-o·-o-o·-o-o-o -o-o-o-·o-o-o-o-o-o 

V /~ R I ii.. 

- Na de v10ensdag1:1iddag-klub van 26 oktober. he-ef't René 
Yperlaan zijn ·voetbalbroekje (Venèex 2) late·n lig

gen. Or.ida·t het nu eenr:1a'al geen ge_zic·ht îs zonder broek 
te spelen, wil R'oné· het graag terug hebben .• \/Tie heeft 
het gevonden ? Craag bericht aàn de St'eenhouwers
gaarde .5.5. 

- Tijdens een wedstrijd zien we het graag, als het te.n-
r.ünste het doelgebied van de tegenstandEl_rs is. Maar . 

het i;iag zo langzar2erhand toch we·1 •be-kend -worden geacht, 
dat véór en na de wedstrijden dóeltrapp'en niet is toe
gestaan. En dit geldt speciaal .v,:,or de _gx:ote jongens, 
ook wel senioren genoer.:d. Wie de schoen past, ga--e der- . 
halve het doelgebied uit. 
-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-

SEKRET,·, HL,,~ T =------------------~--- ---------------
h.van der kleij 
franbozenstraàt •,~.5 
tel: 3388·,;.2 

JUNIOREN-JUN-IC,REN~JUNJOaEN-JUNIO.HEN 
===============·-;;;;!=============-=====.=== 

PROG!LMJ,:. veen ZONDAG 1 3 NCVEMDE,{ 19 66. 

12; 30 u •. Cel eri'tas 1- Lens 1 
12.--: u. Lens ·2 ·_ 'G."D.;,.2 
12. -- u. St. Voor~, .1 - Lens 3 
13. 1.5 u. Lens 8-Zw.Dlauw 3 

DE Oi"STELLINGEN: 

Leyweg heek Noo:r'dweg 
_v. 3 ,:G. 2, L. 6/ 4 

V.3,G.2,L.6/4 
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LENS 1: r,bruggemans, m,y,yèen,.h.verheugd,-h.roth
------- kraps, r,.fpr:tman, f. v .• bpne_emen, j .c.obben, a. 

/ kortekaas, f,de zwart, d.brandenburg, n.jans-
-sen. HES: a.hop (2:ic). LEIDER: dhr.p.huis. 

SAMENKOMST: 12.- u.ing_ang celeritas-terrein. 

LENS 2:' c;vaassen, j.welling, a~duym, th.hoéfnágel, 
---:---- ·t·.hci'erschop·, tn .bréicnärtl ,- ·j /we obers·,· c. ve.r'

··vaart-, ·j.de jongh,..w-.v:cgel,c.v:,velzen • 
. RES :. h,egbert.s •. LEIDER: dhr.g.v:.d,.v..elde. 

LENS 3: a.vefváart, b·.epskamp, w.geurèns, rï.duyker- -
---~~-- buyk, ·a. v/d: zalm; ä. verbaréndse, f ,·v .niel ,· 

f.herrèrnans, ·g. 1/.d.togt, ·c.rooduyrf; ·j;bl·ok. -
.... - '" "RES :·~ r·. Dlók .-· L'EIDER :'" dhr·. nerreü:iáhs-~ .. ... 

S,il"VIENKOMST: 11 .~ u~r ing~g_ Lensterrein. 

LElll3. 8: .p;niltenburg, p.r.1anclers, h,dankérs, a.v;essen, 
-----~--:- p.klein bretèler, d.de _vries, h.westhof, j,cas

'. tenmillerl g;ra1:estei~,- g.vervaart, l.v.d •. 
velqe (?xJ. RES, b.y/a. sprong,. g.vredeveld. 
LEIBER: br .theoticus. . . 

=::::===== .. ·. ===· =· = ·=======· = ·==:=::::.· ===== '===============. 

15.30 u •. G.D.S .'5-Lens 5 
1j;30 u. Lens 6. h.D.0.13 
1.5.30 u,- Lens 7- _Lo.akkwartier .5 

: Noordweg 
V .1,G.1 ;L • .5/3 
V,2,G.2,L,6/4 

. Lens· 8 : zie .zondag ! ! 
14~~.5 u. Lens 9- v.c.s.8 v.3,G.2,L.6/4 
14. 1.5 u; Vredenburch 1 ·J-Lens 11 . v. Vrcdenbürchweg 

... 11 .... 1:5 .. u, L.ens .12 -- H.M.S .• H~4. V.1.;G.1.,L.,6./4 .. 
14.1.5 u. Lens 13 - Celeritas 13 V,2,G,2,L,.5/3 
14:1.5 u; Kranenburg 4-Lcns 14 
1.5; 30 u.;. Lens 1.5 .- H .D.V. 7 
13,-- u. Lens 16 - v.c~.12 

DE OPSTELLINGEN: 

V:3,G.2,L • .5/3 
V.2,G.1,L.5/3 

LENS .5 :. wordt na d/f training .säfüèrigestéld·. · · · · ····· 
------- HES: r.v.d.mulI. LEIDER: dhr,g;v.d·;velde.• 

· s:JIBNKOJViST: 15.10 uur ingang ·g,d·.s.-terrein;·· • 
~ .. 

LENS 6: worè.tc' na ·.dé t.raining Samengesteld. · .. · . 
------- RES:-1.v.d.velde .. (2x) •. LEIDER:' dhr .•. g.hal:ieen 

~~!'!~_2.:. b.v.d.lans, a.tinnenbroek, f.jehè.e., ... b .• lusten.-:-. 
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houwer, g.duyvestein, h.egger:s, r.v.wassem, f. 
v.d. berg, r .peters, a. biJ.d erb eek, c. gri• bergen. 

·Il.ES:-- éf. 'V ,baggur.i-. LEIDEi),: èhr: a. blok. · · - -
L'.i:KS 8: ZIE 3CND;cG 

. . . 
e.v,d.broek,_ r,jacobson, p.f.de haan,• p,brer:iraer; 
r.bogisch,. c.v,deelen, f,klink, h,_v,domburg, 
a,feitz, h;rientjes, c,blok, 
,IBS: c.groen, L2IDE~: dhr.h.leenderts, 

_LENS_11 :p,de haan, p,hop; c.schrover, fr,raaff, m,bloks; 
h.de jongh, p,verheesen, fr._;resodil;larcl.jo, fr ..... 
cobEïén, "j .c'Tsseldorp, g, v.d. velde. 

IENS 12: 

IBNS- 1 6: --------

RES : th. v, rijn. LEiiJER: dhr, r, wachaan ._ 
s;;TiJ;NKCJ\'3T: 13.30 uur hengelolaan hoek loev-e..,.. __ 
st,einlaan. 

l,egberts, h,v, berld, r;hoefriagel, fr,cl:i.sseldorp, 
f :c1.e kleyn, c. stapel, w, englebert, th, booms, 
a.jungschläger, b.klein breteler, p.v,cloeveren. 

HES.: r.li)eershQek. LEIDER: dhr, j_-v,d,knaap,. 
r.·bos, c,blo,n, p;v,d.steeri, j,v,d,enc1e, j.v,c\, 
heiden, h.v;rlar.', b.ravestein, l,cazander, h. 
riï:.r.ïelzwaan, r.r.\e wolf,· g,v,arderine; 
'.,{ES: w,v,d.har.:, LEIDKt: "c':.hr,w,.stapel •. 

. . 
j ,keetr.-:an,· 1. v .d .meer, ·r. wouters, c ,ab spoel, 
p,heynen,· f,a;guit·, h.pechler, j,hel_veristein, 
th. v .cl .·aarc'.weg, g. lutt·er;;ian, e, ve·rschoor. 
fiES: h. v. èai:l, · c. 1:,roen. LlGJEJ: dhr. g,keli1perr,1an, 
S,'.J'.ENKOY.ST: .13, 30 .uur leywec: (Eurocinei,ïa )·. 
a.castenmiller, j,1:1eyers, · e,bor, j,asselr.1an, 
p,demeyer, c,v,deelen,· r,k,f,straatnan; w,clui
vesteyn, c,v,hulst, b,hoefna[el, p·,steffen, 
HES: r ,asselman, LEIIJEa: dhr. c, kras, 
b.de hàas, rn,delsasso, n·.;:i.janssen, l~'verspaan~ 
donk, p,wilr.ier, g.englebert, h,swanenburg, j. 
r.mlder, r,feenstra, e,v,d,hoeven wijsard, r,straat
r,,an. :ms: r. v. nunspe et, - j. cle vries. LEID En.:_ 
clhr. j ,wittin:_i; •. . . . 

· 1;::T. C? ;,;"J,JV.',NG,STIJD 13. 0û uur ! ! . 
:::::====::====-= ========···===:.=~==~~=~~==== ·============================== 
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Pil(IGï~Ji}':, PUPILLEN VCC'l1 z:,TEJDI\G 1 2 NCVEil'illE'1 19 66. 
1,30 u; V.V.P. P 1- Lens P 1 
1 ,30 u. Lens P 2- Velo P 2 
1. 30 u. i'cstduivèn P. 1 -,.Lens P 3 

12;45 u, .G.D.S •. P 4~Lens P 4-
1 ;30 u. Lens P 5- LaJn,m ? 4 
1 ;30 u; Senper :,ltius.P.2-Lens P 6 

12.45 u. Postrh,j,ven - Lens Kor1b.I, •. 

DE CPSTELLINGEN: . 

Zu5.d:,erpark · . 
V.1,G,,J--,L.6/4 · 

Noor.clweè; 
V.3,G.2, L,6/4 
lfoo m Dark -
Konsterseweg, ,Loos~. 

cluinen ~- - - ---

LENS--Pi1 :.:r.v~d;steen, p,v.wijk, c,lûstenhouwer, g.col
--------- pa, g.trot1r:1elen, f,veeren, a,bavèn; -a.c',e win-

ter, m.v.d .• horst, e.hoefnagel, j.v.rijn.: 
:·. "LEIJlER: .dlir.g,v;d,steen. ·s;J,::CJ~KC:'CST: . ···· ·· -·-

. 1 :-- uur 'ingang 'leristerrein. ·, . . 
,. . \ . . " . . 

~t!~_?_g_;_ :p:~verscnaor, f~wouters, e·,madco, -j.v.fossum, 
m.v.bap:gU:ä,. a.v.bor.ir.1e),. P,.de wqlff,'., r,14igka, 

· · · _w. de liiI si; er,. c. v.d. aarclwee, r. p;oe·dhuys. - · ····---• ...... 
. JES: ·,,Öer,kelaar. -LE1DE1: dhr,th:suykerbuyk. . . . . ~ - . . . 

j.bain, ·r.<le vries,· a,borst, -h.·s'traver, g,wil
lense, j._keet~.mn, .b,.ru~tE!rr,:an,. e .• spej_e;her:, -g.le...:• 
lieiJ;-clr!;. p ... 19 b"_run; r.v.d .. l~ly; · ._ ~ ··· - ·----- ·-
}'ES: j,,'varicenbm::g." LEDE?.: dhr •. j .• ocbben. 
~,;.li.,EJ'{((C'Io'.'.ST: 1 2·. ,~ 5 u. lens·-t erreiri. · . ' ~ : . . . . . . . . . . 
f; v .• :os; f. de vries, e. boor.:s ,e . .hilr'.erink, p. boorc:s, 
j ,post, j. sla bbers, c. bakker,- ·j .wüstefelc!.,· r .de 
vroege:.,. a. v ,r,iar:i.s._ , ~ES: _p_.alberse. LE_IDÈ~ :~.. _,,_ 
dl,r .1. branó.enb.urg, S;JIBNKCr,fsT: 12. 15- :uur ingang 
lens-'terrein. . - . . 

LENS P. 5: f.snoeyer.s, a,v_.d.aar; r.bom, j.ján.'tiaa:t, ;W,v.cl. 
----- --- linden, W:.· v .d· .• 1ans·, f .;will eyns',. ,h. v_eerká;:11Y;·---· ---·

a. janssen, c.ernst, g.schheider. d.ES: j.kouwen-
hoven. LEI7E:: =: c!hr-'. n. koot. · · · 

LENS P 6 : kl t · d r .. k · f· .. k _________ a. eyweg , r.v •.• r.1eer, e. eosin , ,Jon er, 
th.heer,:skerk, p.k.oper, th.tijssen, a.burcksen, 
l.winkelman, j,oosterveer, t;.ganes • 

. _._.}-:.~~S: h.corn::ans. LEIDE:!: dhr.a.nieuwenhuizen ... 
S,'.T'T::NKC'FST: 12. 30 uur hengelolaan hoek loeve-
stoinlaan. 
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b.v.veen, j.v.cl.burgt, r.yperlaan, r,èe 
hoCJp:cl, g,blol,s, a,de hoogd, q.v.ncort, 
f-.palstra, j,é'.e hilster, j,rec'.em.an, p.per
reyn. H.ES: c,schenkels, j.mulder. LEIDEF/.: 
dhr. a ._lil:ab eek. s:,1IBNKOMST: 12. -- uur henge
lolaan hoek leywec (.eurocinema) •.. · ~ .. . .. . _ 

Voor de keepe1;strainingworden a.s. zaterdagochtend ver-. 
wacrrt:·· ; .. '. .'. .. · a.. ~ 

10.15 u: p,verschoor", 10.30: j.boin, 10,45 u: f,.v::os.~ 
' . . . . . . . , . 

·,\TTEN"ric' JÛNIO?..EN EN PUl'ILLEN ! 
:,FSCH;UJVII/C'EN: ·vf:6r v:rijc'af.avcncl 7.30 ul,r aari dhr:···. 

H,van der kleij, frar,1bozenstraat ,~5, tel. 
. 33, 8[),;1.2 (telefonisch '.alleen vrijclar,avond 

, ... -···:·.·tussen 6,30 en 7,30 uur). •. . ·: 
NIE'l'-C?KQI.·EN: 1·1egens niet-opkomen in het afgelopen · · 

..... ·· ·· ·· ··· · - ···· wëekeinde· worden ·G ;Vredeveli:1 eri .;L v. d .Lull. 
tweemaal als reserve opgesteld, .. Wè.,:~ens zijn optreden af-· 
geloiJen w:eékeinc'.e krijgt Hans Coc'ràan s twe.e reservebeurten •. 
1-L~T".iEHL:;:,LUITGIFTE: dhr.·h.v .d ,kleij. ·. 

I1.ESE°:lVEl'.rWG,l,:Ï': ;, :' Nu door het kor,:ende· winterseizoen de 
. kans _op afkeuringen grot er wÓrdt, · zal 

· van nu af aan ied.ere week het reserveoror:ramr.1a weer worden 
gepub.lfcéerd. Het reserveprcgra1;na hcÛdt-·het ,volrenc1 e in: 
Ind:i,.en, onze -eigen velden zijn aff;ekeurd, dan kunnen de 
voor het. reserveprograDma in cle Len s,,;revue aangewezen 
jongens in de zaal_ terecht, .. waar wordt getraind en. ge
voetbald 0~1-t.och-wat aan soort- te blijven doen en 1.n kon-
diticr te bl;i.jVen. ,·· . ·. - . . 
f,anstaanc1e zaterd·ag:,worden bij .,i.fkeur;i.ng verwacht: 

In zaal r{arterrade: 
Crn 2 m:r: :5 2, L:':IDEll.: dhr. Tl'.·'._Suykerbuyk., 

C1:1·-,,30 uur: P 5· + G.v.Gessel, : .. v.Kleef, G;v_.Csèh1 E.de 
-- • Wit, J. Koper, E. Yperlaan. · L:SI:TB\t: 

· . 'h. il " t - .· ·. · Q r. • • .1.\.CO •. 

In c1e.zaal;flerschelstraat: . . , 
om 14. -- uur: Lens J 2 + Th. v .Hijn, L,Cazander, l' .H.eynen, 

P.v.d ,Steen. ;,. ;ümr,wlzwaan, G,v. 
. . -~rdenne .Leider:. Jhr,J .v .• cl .Knaap, 

"êr.1.3.30 uur: Lens 1.5 + H.,Dos, C,Dlo1:1, J.v,d.l,nde, ~.v.d. 
H · 1 l3 " t · , r1 ··r 1r " .. .a.G=!-C.en, ... _.,aves ein, .. i..v.e _V·_~- , n.V. 
Dan.Leider: Dhr.G.Kemperman. 
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K5. jk è,us eer;,t_goed ·op de :a:fkeuringslijsten of je eigen 
wedstrijd is afgela;,t, cm of ~- eigen velden ook zijn 
· af?ekeurd, Is dat h?t geval, zorg dan een kwartier vóór 
de bovengenoemde tijd bij de zaal aanwezig te zijn. 
:,FSCHTIIJVINGffi: De laatste tijd komen er nogal wat af-

. schrijvingen te laat d.w.z. na half acht 
vrijdagsavonds, binnen; van heden af wordt elke te late 
afschrijving niet meer gèaccepteerd, 1,lleen bij plotse
linge ·ziekte e.d. kan natuurlijk later worden afgeschreven. 
vrETB::LTENUE: f,lleen bij erg koud weer m_~g _je onder je. 

. .· shirt een apart voor dat doel meegebracht 
shirt of her.x:l dragen, dus niet het gewone -onder goed. 
Kleding, die je end er je shirt draagt, mag niet zichtbaar 
zijn. Dikke truien of trainingshir.ts zijn niet toegestaan, 
evenr.1in handschoenen ! 

Vf,N ;.JOJilL TtÎT DOEL (.junioren). 
LENS ·11: Lens startte zoa;I.s we de laatste wedstrijden 
------- gewoon zijn overweldigend. Reeds na 5 minuten 
was het door een ha;! schot v; J.Disseldorp 1-0, dezelfde 
speler w~akte er na 1 kwartier ook 2-0 van. Pech hield 
Lens van een grotere voorsprong af. Na de rust een iets 
sterker aanvallend Vel.o tegen een goed verdedigend Lens, 
welke met gevaarlijke uitvallen zelfs nog goede kansen 
kreeg om de voorsprong te vergroten. EnkeJ.e _oinuten vo<r 
het einde r.iaakte Velo .:t cch nog het wel verdiende tegenpunt. 
l<'.20.r ve:rder kwam Velo niet raeer, docr;. het zeer goede 
(vertragende spel} van de verdediging. Resumerend Lens 11, 
een elftal r,,et een zeer goed_ ploegverband, heeft door tak
tische inzicht een·verdiende overwinning op hun-naaste 
konkurrent behaald, 

v:,N DC'EL TC'T DOEL, ( pu:pillen}. 
Het is ons eerste pupillenelftal gelukt revanche te nemen 
voer de nederlaag van enige weken geleden, Onder slechte 
weersomstandigheden begon Lens tegen· de sterke wind in, 
:,DC was aanvaukelijk iets in de meerderheid, maar door 
goed verdedigen van onze beide backs Ell} goed ingrijpen . 
van .de keeper .ken J,DO niet tot scoren kèim€ln.,,11 gauw ·k0n 
Lens .ook tot de aanv.al overgaan, er werden door de buiten
spelers ènkele mooie:kan~~~-geschapen, die echter niets op
leverden. ]l;a rust ,met wind" r.iee een, steeds aanvallend Lens 
met gevaarlijke uitvallen van .,'..DO, waarvan vooral de verre 
trappen van ,1e zeer goed spele_i:ide spil verwarring stichtten. 
Even voor tijd kon Ton de Winter 1t verdiende doelpunt scorer 



DE LENSïiEVUE 
=--====--===--===---== 
klubblad van de 
rkvv lenig en snel 

· SEKHET1~.:~r_i~J·lr 
f .b .mesker 
vlantencorcl 126 
telef:o_qn; 6761..53. --·· 

· cip@:eri cht _ 
18 c)ecerr.ber 19:fo 

-- HEJ;JCTIE 
g.halleen 
amandelstraat 103 
tielefoon: 361160-

---------------------=---------=-------= .==---==·---=~=-=== 40ste jaargang nó.12 ·16 nove• ber 1966 
==================-=======================-=======-·========= 

vr: . 1 8 nov: 
za: 19 nov: 

zo: 20 nov: 

T E L E - L E 

LENS I z:,K:.GENDl • .•. , 

KLJ,VK:1J:,SDRIVE 
jun: 6 t/m 9 en 

sen: 1 t/pl 6 en· 

N s. 

11 t /i;1 1 6 ; pup : 1. t /n; 3, .5, 6 
en· Komb. ;l. 

8; jun; 1 t/m 3. . 
~ 

. Wij hopen niet; dat· het gevleugeld~ 
woord: er zijn leugens, er zijn grove l.eugens en er zijn 
statistieken, ook beti0 ekking heeft op dè gegevens'; ·_die' ._ 
de enquete-komrrissie heeft verzameld over onze vereniging. 
Deze week permitterer/-•wij qná eriii(koriënentaar op een en
kele konklusie van de enquete-kommissie. Na de antw_oorden 
op cl~ eerste -3 vragen, die wij vorige t,feek overnamen,_ vol-
gen hier de reakties- op de.in de vragen 4 t/m gevraagde 
feit en en meningen. - . 
Vraag 4 leverde de volgende gegevens op ovar: een eyt. Jt.cl-

. maatschap van andere verenigingen: , . -
Dit bleek bij 22 leden het geval te zijn ( 20'/.): In de· · • eeste gevallen bétrof het bedrîjfsverenigingén~ Biljarten 
kwam het "meest" voor (.5}, ·vei:'dër tàfeltennis (2), lawn
tennis (2) en turnen (2). De voorzichtige·konklusie· zou 
duf!.kunn<;l.n zijn, ·dat Lens vit; typische voetballers bestaat: 
weinig all-round (hetgeen overigens een algemeen ver.- · ·· 
schijnsel is bij voetballers). - ·: · . 
Belangrijke gegevens kwamen uit de vraag Óf men over het. -
algemeen speelde op de plaats, waarop meri dat_ zelf -ooi< het 
,liefst zou doel).. Ziehier het resultaat; 
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Van de inzenders bleek een aantal van 20 niet (neer) ak
tief te spelen. Van de overige 92 spelen er 46 op de 
plaats, waarop zij het liefste spelen en eveneens ,i6 spe
len liever op een andere plaats. De helft blijkt dus 
tevreden. · · c 

zelfde 121 t.s andere 12lts aktief spelend niet-akt. 
17-19 jr 1 3 17 30 
20-2~- jr 15 13 28 
25-29 j:r 8 ' 10 18 :2 
30-39 jr 4 4· 8 5 .. 

40-etc, 6 2 8 1 3 

totaal 46 46 92 f'O: 

Korm::entaar: 
Dat liegt er bepaald niet ora, Maar liefst 50°/, van de spe
.1.crs .spëelt. liever op· e .. en andere .plaats. Ilest de vraag, 
of 'de elftalkonrC:,issi e bewust of onbewust deze !!lensen op an
dere plaat sen opstelt. In enkele gevallen zal dat wel het 
reval zijn,. maar speciaal bij de lagere elftallen ligt hier 
toch een taak voor de aanvoerders raenen wij. Keer di3.n eens 
horen wi.i de Eco deze vraag stellen; 
-------------------------.~-~------------------. ------------

C F F IC IE EL, 

In Dallotage: 

No;55/2 J.H.v.d.Wijk 
-· 56/2 P.Chr,Feitz 
. 57/1 R.J.:.,verbarendse 

··Nieuwe Leden: 

21:..s_ 55 
20-5- 55 
24-10-55 

------------ . 
No.488 W;L.Carabain 

~89 Th_. v .Kleef. 
1-10-57 
4- 9-44 
. -,-:;---------: -

KLf,VE8.J,\S-KE;1ST-iJRIVÊ ! ! ! 

Wolweèvcrsgaarde 465 
Cypresstràat 166 
Norg straat 7 5 

Wolweeversgaarde · 345 -
Copernicuslaan 139 

Vrijdagavond ais. start· de'K,IC, r:1et de' Klaverjas--:Kè_rst-. 
drive. ' :_;.:: · · - ·_ · - , 
Deze traditionele drive zal vrijwel iedere vrijdàfavond 
tqt Kerstr.iis het klubgebouw· een gespann_en aanblik J;iezor

.r;en. Het hoeft geen betoog,. dat alle Lens ers, clie van de
ze "bij" sport enige kennis. hebben, ·van harte welkor.1 zijn. 
Dus ook donateurs-trices, ouders van onze junioren enz. 
kunnen hun klaverjasharten (-schoppen-ruiten- en klavers) 
ophalen. 
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Er zijn be;3list genoeg té!;fels, zodat U niet bang hoeft te 
zijn .voor een uitverkqcht huis. Ook rlotterdammers kor.1en 
zonder een vals kaartje binnen .. Zo zijn onze manieren •• ; 
Inschrijfgeld bedraagt 1 gulden. 
De prijzen voor deze Kerstdrive zijn beschikbaar gesteld 
door het Cafeetje Tout est Bon (U weet wel bij een onzer 
adverteerders, waar het zo goed toeven is) en door de 
Amstel :Orouwerijen. Een.woord van dank is hier wel op zijn 
plaats. De vele winnaars zullen dus uitstekend (vochtig?) 
worden bedeeld. Tot vrijd~g. !!! 

K.K •. 
P,S. 1.- ··. De ·organisatie van deze· drive zal in de betrouw

bare handen liggen van onze sekretaris Dhr. 
Mesker, Ook dat zit dus wel goed. 

p .s. II, Ook de niet-klaverjassers hceven beslist niet·-·· 
weg te blijven, want met "knobbelenn ·-valt· ook • 
wel wat te verdienen. 
En trouwens er is altijd wel iets te bespreken.· 
Cnderwerpen legio· •• ·· ••. 

K.K. , 

=======~===========~====================================== 
CRUYFFIE, CHUYFFIE 
of de zielige vertoning; 

- Een over-het-paard-getilde Amsterdamse jongeman nag een 
j~§l.r.,lapg_ ni<:Jt ___ ~e __ er :i.11 het Nederlands. elfta], _spelen, 

ne strafkorainissie van de K.N.V.D. heeft weer eens recht 
gesproken-· (wat krom is). Maar Ajax kan er niet me$ zitten. 
De speler; die duidelijk b~itcn de schreef is gegé!;an, 
mag in kolilpetitie:.:we<lstri·jden blijven uit-komen·, --De volgen
de keer verbiedt de'strafkommissie een speler zijn.linker
been te gebruikèn, omdat·hij daarmee ierro.nd tegen:zijri 

··achterste -heeft -ge schopt. ---Ze in de geest van:. het-rechter
been weet niet, wat het linker doet, Trekken wij deze 
zig-zag-lijn door, dan zal het k.unnen gebeuren, dat een 
speler van Lens 6, die wordt ge schorst voor een aantal . 
wedstrijden van dat elftal, rustig met Lens 7 of 8 mee. 
mag doen. . 
Helaas kon de K.N.V.D. de dreiging van lijax-voorzitter 
van Praag niet weerstaan~ Want hij zou l:gi.j-- een schor-sing 
van Crµyff ook .voor wedstrijden van Ajax,· geen spelers 
meer aan.Oranje afstaan. En dat is natuurlijk jammer voor 
Georg Kessler, die juist met de "opbouw,,_ bezig is. 
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Toch had al. die ellende kutinem worden voorkomen. Door :··. 
Ajax ! ! . f,jax, en •met name Yrnt• bestuur van 'dèze vereni
ging, is de ·hoofdschuld.ige •. Deze 'klub is ·er il:11':iers ·niet 
in geslaagd h.aar pupillen de nodige sportiviteit ên ·zelf-· 
beheersing bij te·brengen. Want voor Cruyff hadden Kei
zer en Prins al schorsingen te pakken, terwijl een ieder 
zich de ook al onverkwikkelijke rel vorig jaar:rond de 
si:horsinp: van Pronk zal herinneren. Het-wordt tijd, dat 
het Ajax-bestuur leèrt besturen, Het moest maar eens . · 
deelnemen aan de door de K.N.V.D. gèot-ganiseerde bestuurs-
kaderkursus sen. · . . . ~ . -- .. ----- ----. -----------------------------·------------ .- . -
U I T S L ~ G E N 
--------------- .. 
SENIOREN: 

wippolder 1-lens 1 2-2 
0J:yr;1pia 3 -lens 2 1- 3 
lens 3- hbs 5 6-1 
lens 4- den hoorn 2 1-5 

JUNI0,1EN: 

lens_ ·2 -,·grla 2. 
lqns 8 ..C:zw.blauw: 3 
PUPILLEN:· 

... - __ ,. ____ _ 

1-Ö·-••-·•·· 

. . ·: ~-; 1-1 

ooievaars 4- lens .5 .. 3-7 vvp 1 - lens 1 1-0 
lens 6 - delft 5 3-1 .. looscluinen 1-lens 3 1-0 

de postduiven kcnb. -lens konb •. 2-3 
----------------. 

LENS 
Df,Li,NS 

Gesp.· Gew. Gel, Verl.·-pht. Doelrrnr,1.T;Jedstr.ger;1; 

1\-klasse: 21 11 
D-klasse: 39 . 18 
C-klasse: 48 27 . 

6 
5 

. TO· ' 22 .52-51 
15 '. . . .A-2 11 2-8'0 
1 6 . · '. :59 . _ 1 -1-9-1 39 .. 

1 , 05 
1, 08 
1 ·25 ' 

tot. jun.: -108 56 11 4-k: 0 ·123 313-270 1, 14· 
Pupillen: · L',5 19 · 4 22 , :- 42 65..,76 · D.;93 
-o-o-o-o-o~o-o-o'-o-o-o-o-o-o~o-0-0-'.•0-,o-o-o-o-o-o-o-o~.o..,o-o-o-

SEICRET,~IlL~AT · ==. == ·==== == · = ·· =. = . == · == ·== '= .=== ·.-, = ·' 
g, coo• ans: · . . SENICi'J.E!ll-,SENJ;,o;mN-SE;bJIC'F.EN-SE}lICliEN "- -:. · 
weimarstraat 21 S- _________ ;_ ____ -~_.:-------~----------------
tel: 392720 : ·, . . . . .. 

PRC'GR:,r,;i,;i:,·zoND:'.G 20 NcvEI··DE.R 1966 •. 

14;- u. Lens 1- G,S.C.1 
12;- u. Lens 2- '])ank 2 
12.- u. Lens 3- Laakkwartier 6 

Veld .1 ;Geb .1 ,Lok, 6/4 
Veld 1,Get.1,Lok,5/3 
Veld 2,Geb .2,Lok.5/3 
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1 4.-' u~ 
14;- u; 
12. - u. 

13.- u. 

D.H.L,5 - Lens '4: 
Lens .5- V.V.P._5. 
!LD. V .4 - Lens 6 
Lens 7 - vrij 
Wït Dlauw R.K.5 ·- Lens 

Delft, Drasserskáde 
Veld 2,Geb,2,Lok,5/3 
Zuiderpark, 2e Gedeelte 

8 West vlietweg (nabij N~}. 11 6) 
Voorburg 

DENK er DE LEGITL;:.TIES, 

DE Ci'STELLINGEN : 
~-.-

g!:!~_1: r.,de waart, w,verbarendse, w,hansen, h.smi.tskam, 
h.haket, h.dietz, l,riemen, r.wachr.nn, .w.v:ende.r-
bos, j.englebert, g.verhaar. . 
TIES: a,verbarendse (2x), g.ker.1perman (2x), h. 

rooduyn (2x). GRENSRECHTER: dhr.c.visser, 

LENS. 2 : a. verba rend se ( 2x (, r. blok, r. roodb ól; g. këmp_e r~ 
------ r.1an (2x), j.v.d·,knaap, a,rooduyn, h,rooduyn ('2x·), 

g,looyestein, j.v.dijk; p,schouten, h.brandenburg, 
TIES: j.botter, n,v,donburg (2x). LEIDEH: dhr.=.· .. 

· l.te mey. 
!i~!':!~.:.2..: th, suykerbuyk, f. straathof, h,kemper, p. burghouwt, 

j.ver)1aar, · j,r.ieier, j,witting, f ,rs1esker, f,wubben, 
j.v.kleef, h,jacobs. 

LENS 4: 

LEI\\'3 6.: ------

LENS '8: 

HES: h.de sterke (2x), a,v.d,füeyden (2x). 

g.j,cra1:,a, r:i,davis, h.ubben, c,r.ieere, a.nieuwen
huizen, r,brandenburg, r,eykelhof, n.koot, th.v, 
kle of, f. burghouwt, w. burghouwt, 
RES: c .peeters, w. eykelhof. 

n.v.domburg (2x), r.de groot, d.th.v.d.steen, 
a.v,d.beek, a.v,egr.iond, · j.riernen, h.de sterke (2x), 

· j,de'boer, j.de hilster, a,v.d.meyden (2x), 1,. 
janssen, RES: c,veldink, 

m. suykerbuyk, c,nieuwenhuizen, m,heerschop, j,. 
groeneveld, j. veldink, m. v. eysbergen,. j. brochard, 
r.ravestein, w.veelbehr, a,nowee, n,drabbe •. 
RES: g.jehee, f.veelbehr, 

a.blok, j.v.westing, h.helmich, h.leenderts, a, 
hoppenbrouwers, c,kras,·· a.v.luxernburg, m·,ooms, 
j. jager, r. wüstefelct; a.v. duin. 
RES: a.buys, a.poels. '' 
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;,FSCHll.IjVINGEN: Tot uiterlijk vrijdar,avond. 9. uur bij·. 
Dhr .G .Coor:iáns; Weimarstraat 218, 
tel. 39.27.20. 

_ VOC'HLOPIG I'ROGR,\î,'T.C;', SENIC:1EN VOC'R zcrmAG -27 NCVEI0illEH 1966 

Lens 1 ~ -vrij 
-12-;- u, Lens 2 - Scheveningen- .. --
12:- u; A.D.0.5- Lens 3 
14.-
12 .-
12 ;-
14.-
14-. -

u; Celeritas 6-lens 4 (terrein Lens). 
u: G.C.N.A.3_i- Lens 5 
u; Lens 6 - Duindorp 4 
u; O.D.D. 6 ~ Lens 7 . 
u. Lens 8 - Scheveninr,en. 9 

====r==-============--.------=-------- ·-=-~·=· --------===-
- V;",N' DCEL TOT DOEL: (Senioren) 

L'éns 6 k11ar.· voor het eerst sinds vele weken in. c1e iv-èi-en: 
bleek het voetballen niet helefraal verleerd te 

zijn_.· Tegenstander_ Dèlft 5 · bleek. een qua spel: niet im
ponerende ploeg. Het werd een rustige en. zeer prettige 

. wedstrijd, waarbij de scheidsrechter de grote. uitbltn-:
ker was. Lens scoorde 4 maal en won :t:1et j.:.1. :,anvanke-

- lijk was de achterhoede wat terughoudend, doch in de loop 
van de wedstrijd klopte.alles steeds beter. :Je voorhoede 
miste de snelheiti en het juiste schot oi:, de vele kansen 
beter te benutten. ·Het enip-é p~niekgèval in onzé achter~-: 
hóede bétekeflde· tevens eén doelpunt, zij hèt dan, dat 
dit door een van onze ~igen· spelers gebeur~.è. 

Lens 2 heeft in een redelijke we:lstri jd eveneens d~ volle 
· buit bii:mengehaald. Het frot e verschil· tussen ··: ·· .: 

Lens en tegenstaml:er Clyr.ip;i.a 3 lag in él.e. snélheid. Vooral 
onzè voorhoede stak öp'dit onderdeel:met kop en·sohouder 
beven de Olympische achterhoede uit.· De aéhterhoec1e was 
betrouwbaar met keeper _;,.verbarèndse.aan het hocfd~ De : 
ene fout van onze keeper.betekende 1-1, want voorrliëri_ .. ___ _ 
had P.Schouter.i. al eenmaal.het net,geyonden. H.Dranc1en
burg en j.Dotter zorgden.met ieder één goal voor de o
ver'vl'.inning. . . . . . . . . . . . . . . 
Lens 3 scheet .met eerï overwinninp- yan 6-1 op H.D.S. ·be:··· 

hoorlijk uit zijn slof. llet was een aantrekke
lijke en sportieve wedstrijd, Dij de rust was de stand 
nog in evenwicht (1-1); necle dankzij het feit, c1at de 
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Lens-koeper een strafschop wist te keren.: Na- de: r:ust • 
violeri de Lens-doelpunt en als· rijpe appelen van. de bo
raon ( on dat zien we zo graag). Frans Wubbe,n ( 4x), pick· 
Groenendijk en· Harry Jacobs. waren cle· schutters.· · .. -···•· 
=====c·c============~==============.====================== 

SEIGlET1~RI/l;l.T • ' • ,• , 

h.van c'.erkleiJ ·. JUNICHEN-JUNICH.EN:JUNIOJEN-JUNIOHEN {~f;t3388:~raat 45 =· ====. =========· ===. == _ · = · ==== . = ....... = 

i1RCGR.",r;J';, VCCR ZCNJ,,G. 20 NCVE:1,,I:ER 1966. 
1 2 • :- u. Lens. 1 :- Dl. Zwart 1 V; 3, G. 2, L. 6 / 1· 
1 4 • - u. Lens 2 ::.. V. V • i' . 2 V. 3, G • 2 , L. (,/ ~ 
13~ 1,5u.Juye~tas Jo.· - Lens. 3 Hoornbrug,. Ri.jswijk 

JE Ci0 STÈLLI!'JGEN: 
C 

~g:\:I~ _2 : . r.· brug~er.1ans; r:1, v. veen, ~: yerheugd, . h, rothkr';11~ ·'· .. 
r,- fort, .. o.n,. f. v. bohe• ~n, J _.cobben, ... th. brocharC!, 
f,de zwart, ·d;brandenburg, ~.kortekaas.. ·-
•·Es . l LP+r.E·• 'h h . . .:.{!.r. : . c. v. ve z ~n. . ~.l..l.J l"L .: Ct. r.p. uis. 

LENS 2: c,vaassen; j.1;,elling; -a,duym, j.egberts, t.heer
------ . schop, tl:-,ho<;:fnagel, 1:1· janss(,ln,. j.webbe:rs, j,de 

j ongh, c. ve rvo.art, w. vogel • . 
:tts: f. herrer.nns. LETIJ Ery.: dhr. h. v .d • kl et j 

~~!::;§_}: a,vervaart,•b,epsl<;á:;1p, h.suikerbuik, ~.v/d zalr.1, 
a. verbarenclse, f. v .niel, c: knippenbier, g. v ,d. 
tor~•, c,rooduyn, j..blok, h,c:r:-ama. . . , : 
:tES: 1-, blok, w. ge1;1ren11. LED_ Erè: (\hr. f. herrema:ns; .. ' 

I'l\CGH:.n,.,\. vccri z:,TE:,0:,G 19 r,rëvEIIDER 19 66; 
Lens 5~vrij ,zie.overige elftallen · . · 

15. 15 u. Lens 6-i:ava 3 · . • .V. 'f, · G. 1 , l'.,. 6 / 4 
1 5 • 1 5 u. Lens 7-i1a va 4 V . 2 , G • 2 , L. 6 / 4 . . 
15.1.5-u, C,S.C.5-•Lens 8 · •Groenendaal, tlas_senaar ... 
15 .1.5 -u. VICS 6-Lens 9 Dedemsvaart-weg 
1.;.,-- u. V.G.S .9 -· Lens 11 · Dedemsvaartweg 
1•~.-- u, Coievaars 4 - Lens 12 ·Zuiderpark,2e: gedeelte 
1,:..-- u. Lens.13_- D.,'.I.T • .5 V.1tG.1, L • .5/3. : · ·_·_· 
1.~;-- u; Lens 1.;.-: G.:1.s.12 V.2,G.,2,L.6/4 · ........ · 
1,: .• -- u. Lens ,1.5 - H;~;.s,H,.5 v.,3,G.2,L,5/3 
15. 1.5 u. Lens 16-Lé!akkwarticr 13 V. 3 ,G.2 ,L,.5/z 
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DE OPSTELLINGEN: 

!:,~!;!~ _ _z : j. col pa en r. v.d. mull zie overige elftal 1 en. 

LENS 6: 

LE}'S 8: 

r.v.berlo, j.schèuw, l.cle jongh, e.v.bronékhcrst, 
h:bijsterveld, p.de vries, b.hoègeveen, h.v. 
hulst, ·g,bruinsrila, p.v.d.aar, l,v.d,velde. 
HES: r.v.d.!ê,ull. LEFE,:: c:hr.g.halleen. 

b·.v.d.lans, a.tinnenbroek, f.jehee, b.lusten
hcuwer, g;cluyvestein, h.eppers, r.v.wassem, r. 
peters, g,de hoogd, a.bilderbeek, c.grimbergen. 
RES: j,colpa. LEIDER: dhr.a,blok. 

p,Diltenburg.; p.manders, h.dankers, -a.west-hof,
a.v.essen, p .• klein breteler-, <l.de vries, f-.v.d. 
berg, g,castenmiller, g.vervaart, b.v.d.sprong. 
RES: f.v.ba,:,;gun. LEIDE'.·:: dhr;j,de hilster. 
s:,r,1ENKCï1ST: 1,~. - u. Hengelolaan hk. Loevesteinlaan. 

!:~l;'.~_2: e.v., d. broek, r. jacobson-, -p.f. cle haan, h. v .-dom
burg, r,bogiséh-, c-.,v.cleelen,- f .klink, a-,feitz, 
h.ricntjes, c;blok, · g.rnvcstcin, 
ï'.ES: p. breneer, c. grc en. LEID Ki: dhr .H. leem; erts. 
s:,MEJ'KC'i','.ST: 1,t. ,:.5_ u, ingang Len s:-terrcin_. 

LENS-11 :p.dc haan,• p.hop, Il.;schrover, fr.raaff, n.bloks, 
------- h:de jonp:h, a,hoek, tr.resodihardjo-., fr. cobben, 

j,disscldcrp, g.Y.d.velde. · 
:ms,: th. v. rijn. LEF1Ei1: clhr. r. wachnan. 
S;',.MENKOMST: 13_,4b, uur !<l~bgèbouw Lens. : 

LENS 12:1,er,berts, h,v-,berlo, r,hcefnagel, fr.disseldorp, 
---:----- f.de-kleijnj c.stapel, p.verhèesen, w·,englebert, 

th, boor:.s, a. jungséhlä/"s',er, p. v. cloeveren. 
TIES: j.keetnan, r.meershoek; ~EIDE.è: dhr. 
j,v,d,knaap. S)J,ill'JKOr.lST: 13,30 uur hengelolaan 
hoek-loevesteiBlaan,. 

LENS 1 3 b . '"l 1 . • _,. i · · 1 · _______ :r. os, .c.u om,.p.v,c.,steen, J.v.c•,en~.e, J 1 v.a. 
heiden, h.v.dao, b.ravestein, l.cazander, h.ri•-· 
melzwaan, r.de wolf, b.klein breteler, · 
Ï:ES : r,;. :v. arcl enne . LT':IDE~1: dhr • w. sta pel : 

LENS 14:fr.teunissèn, l.v.cl.r.1eer; f.guit, c.abspoel, h, 
------- jam.iaat, -p.heynen, h,\Jeèr.iler; j.helvenstein, th, · 

v.c1.aarc1weg, g.lutterr.1an; Jf,wouters. 
RES:. w,v,d,hai:1. LÈJ.D.E.R:. dhr.g.ker.ip.erman •.. _____ . 
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a_. castenmi_lle_r, j .m~ye_rs, e. bor, j .a sscüman, 
p.demeyer, c,.v •. deelen, r.k.f. ·straatman, w,dui
vesteyn, c,v.huls't, b.hoefnagel·, p.steffen. 
_RES: r.asselr.nn. LEIDER: dhr.c.kra·s. 

LENS 16: b".de haas, r.1.clelsass·o,· m·.p.'janssen, l.v·erspaan
------- donk_, p_. wilr,i'er, g. englebert, h.,swanenburg, j. 

muld.er, r.feenstra·, e,v,d.hoeven wijsard, r. 
· straatman. RES: r.v.nun'speet, j'.de vries. 

LEI'Jfü:: clhr.g.v.d.velde.· 
====~========. -==================================== ..... ===== -
PU,'IL:çEN-?UPILLEN-PU;0ILLEN-PUî'ILLEN-PU?ILLEN-?UPILLEN - .. -- -
-===-·======:::;-========================:::c::::::::-================= 

LET 0. vi:;;::,NDKDE· ;,:,Nv;,NGSTIJ,JEN .. · · 

i'RCGR;'J,,i• ;, VCGl. ;:.;,TEHD;',G /9 NCVEl',IDElt 19 66 •. -----------------------------------------
1 .1 j ·u·.'Lens" r' 1''-'· V·. C .S :-· P · 1 · -V-. 1 ; G • ·1 ·; ·L. -6 / 4 · · 
1. 1 5 u.G. :J. S. I' 2-Lens P 2 Noordweg 

_1,15 u_.Velo P 3-Lens P 3 · "Wateringen 
. 'J,ens ? 4 '" vrij. · 

1.1·5 u.Lons ~;• 5 ;_ :,clelaars I' ·2 v.2,G.2,L:6/4 
1; 15·-u.Lcn·s î' 6.-c:- . Oliveo î' 3 V.3,G,2,L.5/3 
1.15 u.H.D.S-. -·Lens Ko:.lb.:1 Houtrust 

DE Cî'STELLINGEN: 

LENS I' 1: r.v.d,steen, p.v.wi-jk., .c.lustenhcrnwer, k,._c_q_lpa, 
-------- g,tror.imelen, f.veeren, a.baven, a.de wii;iter, 

r.i. v.d. horst, e ._hoefnagel, j. v. rijn...... · 
RES: b. ruit erman, ··LEI'.l ER: dhr. g. v.d. steen. 

LENS :' 2: p.verschoor, f.wouters, e.macco, j •. :v:.ro.ssum, .. _-~ .. 
-------- m.:v.buggum,·,i3c.,v.b.omffi?,l, p,de wolf, r,micka, .. 

• w.de pil.ster, c.v.',d.aardwegJ r.goedhuys; 
RES : .P. ):Je rkelaar. LE;I:DER: · dhr • th. suyke rbuyk. 
s:,MENKCMST: 12·;·50· uur hengelolaan hk.leyweg. 

j. bo;i.n,. r. de vr;Les., a. borst., h. straver, g. wil:
ler.1se, j.}cèetr.ian,. j.slabb.er_s, e, speicher, 

. p,.b.ooj,is, p;.lè br-µp, r.v.d.l.ely. 
RES-: a.y.maris·, ·g-,lelieve;t.d. ,LEIDER: c:hr.j.cob
ben. s:,ï,!JENKOI-:ST: 12.40_ uur ingang Lensterrein. 

LENS l' •:•: vrij zie overige elft.allen. -------- ... 
LENS P 5 :. w .kouwenh.ov.en,. a. v .• d ,p.ar, r,j:lom, j. janmaat, 
-------- w·. v, d. lind.en_,·. w. v:,d .làn s, . f ,willeyns, h. veer-
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kamp, a,janssen, ·c,ernst, f,snoeyers, 
RES: j. va:lkenburg, g. schhéid,er. LEIDEJ.: 
dhr.n.,koot. · 

' . 
. ·-· ·-·· >•··- •.• 

LENS P 6 a:kleywegt, r.v;d.meer, e,re~sï"nk, f.jonker, 
th,heerhskerk,- p,koper, th,tijssen; a:.burck- __ 
sen/ l;winkelrnan, j.-oosterveer, g.gor.1es, 

-"':",,_ ____ _ 

RES: h,coomans, ·p,alberse. LEIDER: dhr.a. 
riieu...renhuizen. · · 

LENS KOMB .A: g.v.gessel, ·a.v.kleef,' e.de wit, j.koper, 
g,bloks, e,yperlaan, q.v.noort, c.schen
kcls, j,de hilster, j.redeman, j.r.mlcler, 
RES: f,palstra, p.perreyn. LEJDEil: dhr.a. 
linbeek. S.~i'ilENKOM.ST: 12 .30 uur hoek ley-···· 
weg/:hengelolaan (Eurociner::a) . . . .. _ .. _ ... 

------------------------------------------------------ ·-. . . . . 
I,TTENTIE 1 JUNICHEN EN PUi'ILLEN ! 

AFSCHRIJVINGEN: vóér vrijdagavond 7;30 uur aan dhr.H. 
v.an. rJèr Kleij, Frar.ibozenstraat 45, _tel •. 
3.3.'88,42 (telefonisch alleen vrijdaga-:. · 
vond tussen 6.30 en 7,30 uur)_ •... · _ 

NIET-Ol'KOMEN: - -we1:;ens herh.aald niet-opkor:-;en :wordt. G. 
Vraclevelcl niet me er opge st;eld. 

n\ TERI:i!,LUITGIFTE: dhr •. H. V ,d .Klei_j. 

RESE!;.VEPROGP,.:,i'-Îl'fiJ'.: clleen indien onze eigen_ veläen ook 
_zijn afgekeur_d :· 

In.de zaal Marterrade: 

14.- u: Lens I' 6 + :,.Hilc~erink, F .v .Os, E + ? •. Booi:;s, 
--------- • C.Dakker, J.Slabbers, l,.v.le'.:aris., F. 

'.. de Vries. Leider: dhr •. :i.Nieuwenhuizen. 
-- · 'Sm·-enko1:1st: -13 .40 uur ingang :Lens-terrein. 

1.5.30u: ~~~~-I:..1 + G.Willemse, J.Keet1:;an,. E".Spéicher_, ~-- -
• -v.d.Lely,. J.Doin, n.,:e Vries, : .. Dorst, 
_ _ 13 .Ruiterman.Lci'ler: Dhr. H. v .• d .Kleij. 

Sa;;;cnko!:!st: -1,5.10 uur -ingang Lens-terrein. 

In·. de zaal Her schel straat: 

G :v .1~rdenne, P .Demèyer, A. Cast~nr.ii-1-1-e·r·,-: 
J.Meyers, E.Bor, C.v.Deelert,. W.:Di\ive
stein. Leider: ,Dhr. G. Ker:ip,err.,an. 
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15,30 u: ~~!];~-!~ + ï',Steffen, R.èn J,l,sselr:ian, R.K.F. 

Straatr.1an, C. v .Hulst, B. Hoefnagel. 

Steeds een kwartier voor aanvang raet sportkle.:. 
ding en gymschoenen bij de zaal zijn. 

;,FKÉ URINGSLI JS TEN 
Het afgelopen weekend is gebleken, dat 

veel pupillen nog niet weten, wat te. doen als er afkeu
ringen zijn: 
:.ls er afkeuringslijsten hangen, :kun je tussen 12.-- en 
t2. 30 uur inforr.1eren b:j.j dhr .H, v ,d. Kleij, tel, 33. 88. ,,2, 
naar--het al dan niet doorcg@,an :van de wedstrijden. Denk .. 
nooit: '''het zal wel afgekeurd zijn", /,ls jouw wedstrijd is 
aff:ekeurd, kijk dan of jouw elftal of je rJaan verr.1eld 
staat bij het ,rnSErlVEï'RCG11\î!Jj,\ ! 

TR:,INING WOENSD;,G,".VOND: c'.e betrokken spelers hebben bericht 
gehad, dat de training op woerasdag

avond bij veldafkeuring plaats vindt in de zaal HC;rschel
straat hoek Weir.iarstraat. Telefonisch inforr.1eren alleen 
tussen half zes en zes uur bij j'.icvrouw Dlok, tel ,66 .oq. 14. 
In,'.ien het veld is afgekeurd, dan rechtstreeks naar zaal 
ko1:1en. C-klassers o• kwart voor zeven aanwezig, D-klas
sers rn:1 acht uur.-

TR:,INih'G ;,-klasse Donderdagavond 17 nove• ber 
==-=-=-=-=================================== 
begint om half ne9.en i.p.v. cle norraale aanvangstijd. 

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

V.'cN :x; EL TOT DCE L (Pupillen) 
==-=====-=====----=-=-====== 
L en S ~ 1: C'ns eerste pupillenelftal heeft een verdiende 

nederlaag tegen een goed spelende tegen
stander soleden. 
Aanvankelijk was Lens iets in de oeerderhoid, doch al 
gauw wist V.V.i'. het initiatief over te neoen. Te 
slordig wegwerken, vooral van onze spil, was er oor
zaak van, dat V.V •• '. steeds weer kon aanvallen. 
Het spel van onze voorhoede, waarin G,Tromr,elen danig 
werd 2:emist, was te mat en de kansen, die onze buit en
spelers wisten te scheppen, konc'.en door het binrn,mtrio 
niet worden benut, Vooral de resoluut ingrijpende V.V.2.
verdediging was voor onze voorhoede steeds een groot 
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struikelblok, 
Nn rust kon V.. V ,_;_,. ;1e .score openen door een schuiver 
in de uiterste hoek, w~arop onze keeper f,een antwoord 
had. 
Wel kree~ onze linksbuiten nog twee prachtife kansen, 
mi de stand weer celijk te maken, doch ook.deze kan.,. 
sen werden om zeep gebracht, 
-~l met al een wedstrijd, waaruit blijkt, dat er nog 
wel wat r.ioet worden gedokterd aan dit elftal, en · 
aan d.e !conditie van sor.nnire spelers. · 

'--o-"O-o'-o-n:C.o-o_-o-o-o:..o:..o;..o-o-o-o-o-o.:.o-o-o-o-o-o-o-o:_· 



DE LENS REVUE. 

klubblad van de 
rkvv lenig en snel 
SEKRETARIAAT 
f.b.mesker 
plantenoord 126 
telefoon: 676153 

opgericht 
18 _december 1920 

REDAKTIE 
g.halleen 
amandelstraat 103 
telefoon: 361160 

---------------------------------------- - ,.--------------
40ste jaargang no.13 23 november 1966 

=====· =================================================== 

vr: 25 nov: 
za: · 26 nov: 
zo: 27 nov: 

LENS' ZAKAGENDA. 

KLA VERJASDRIVE. 
jun : 5, 6, 8 en 11 t /m 1 6; pup: 1 t /m 6. 

· sen: 2 t 7m 8; jun: 1 , 2 en 3. · 

TEL E - L .ENS. 
. .. • . . . In ons vervolg van .. het weergeven van de 

door de enquete-kommissie verzamelde gegevens en de 
daarbij behorende konklusies, komen wij aan de resu:].taterl 
van de vragen 6 en 7, Deze.beide vragen hadden betrekking 
Op het verschuiven van het zondagmiddag-voetbal naar 
zondagmorgen en zaterdagmidliag. ·. , · 
Allereerst laten wij hieronder onverkort de bevindingen 
volgen van de kommissie: 
VRAi\G 6: ·ZATERDAGMIDDAG-AFDELING: 

Van de voorstanders blijken er 39 aktief spelend te ziJn, 
Een eventuele stap in ·deze richting zou dus een goede 
kan~_van slagen he9.ben. Men dient"echter de gevolgen voor 
de zondag-afdeling g·oed onder ogen te zien: deze m~g er 
niet onder. leiden. De meeste voorstanders bevinden zich -
relatief'gezien - onder de ouderen. -

voor . tegen geen mening 
17 - 19 jr 11 17 2 
20 - 24 jr 12 11 5 
25 - 29 jr 1 1 8 1 
30 39 jr 7 3 3 
40 - etc. 9 9 3 
totaal 50 48 14· 

·--·· ....... _,, ~- l:. •• • 
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Van de :5.7• t.e;;-: •. _:,,,; '· · 

-,.-----:,..,,,,--,-.-----'-v"io-'io-=-r __ · ·..,t:..:;e
1
,.,g;:cè::.:n'°-~gc:;,.e=en:.:_:::mc::e::.,nc::i::;n:.cg bglenk?:\; and e rs

2
·
4
; · -' :, :,· 

17 1 9 ·J·r 1 4 6 e en .er . .. 
20 24 J·r 1 2 16 -: principieel· · · · 

VRi,AG 7: SPELEN VOCR 12 UUR:· · ·: 

- tegen te. '¼:i'jn. :· .• ·. ~6 = ~; ~~ 1 ~ , i · · • 1 
Een àii.nta·1· van· ::;t '. 

8 10 '' 3
1 

33 was van'mening, 40 - etc. d 
at vroeg spel en 

Totaal 50 
.. , 

· 57 .. 5 bijzonder ongezel
lig kan zi jrl. Ook 

•. waren er nogal.- wat.· 
çlie op _::1çmdagmorgen 

' .... -·'···•·---·.:,.graag -µit slapen. Op
vallend was_, dat onder de jongerep ook· principiëlè: te_gen;,tp.l;'l:
ders zijn~;,Ge:;;:!,en · het aantal tegenstemmer,s en het :f.ei.t , ;•çla;t, .de 
tegenstanders ongetwijfeld ;i.n yerschillènd e elftallen'. spêl':en., 
lijkt-·~he.t- -ens -niet-- nood-,i;akelij.k,- dat -het,..ba.stuur-- -ini-t.;i,at.i""-·-·· 
ven in d·eze richting neemt. Ook al_ bestaat tie raogelijl<;b.eid, 
dat de p:r;-inéi:çië).e tegenstanders minder b€l..zwa·ärèl ziJn-;--·nu • · · -

·rwn-~p .z,tttçrd!J, 0·c,vçntJ · 9-e r;on:!_nts2liçht knn vc:rwµllc,m;. Ove-. · .. · 
rig€rif mqet rnen .èr ook rekentpg' mee houden; dá:_t - möcht' ; · 
deze ·maa:tregel .:worden genomen :.. de funktionari/3sèn · extra_",: • · 
zwaar worden be;tast: zij zï.1ilen ongeveer· 7 i ;p·. v~ · !5: ûur · ·,·, 
IJer zondag 'kwijt zijn; " . . · · · 

. Konf:entaar~' ~.::·; ...... , • C • .l. • .-,, .. ' 
. ..,: ... •. ·. _·.: ~ 
. ..•. . ~ . . 

'Wi:j::zi jn -het wel eens met de opmerkingen van de 0nqü:éte-· "·· 
;kommissie, maar .willen toch iets toevoegen aan de op~: 

merkit1g .J;iij ~aag 6. De zondag-afdeling zou ,van hei? star-
ten van-·voetbäl op zaterdagmiddag niet. de dupe mogen : · · .. 
zijn: A)l:kóórd. !V:aa~ er is à.i; 'een nög VeEll ~elapgrijker .,,'.~~
argumeut j,;EJgen:. sen;i.oret1-voe~bal · 9p zaterdagmid?,ag·. Op _-z~-: ·· _-, · 
terdag .;is Ól').s, terrein_ het domein van junioren en pup:i.:t.:),_en! _'~ 
Deze- grote groèp Lensèrs loopt reeds nu het· ge~aar dil<:Wt jl~:-
te verdwijnen door de - verhouding sgewij·s ·:.. veel· ·grotere , ' : 
aandaëht, die de verenig~ng als geheel 1:oor, on_ze jeugd 
heeft. Natuurlijk is- .. on-s:-ee'r,.ste. senioren-el:fi;;?l- .het-:-be-"'.',~---.... , 
langrijkste. Maar wanneer wij ook nog; een eer/,te zaterçiag.:. , 
seniorenteam er bij zoud(:!n krijgen, zijn wij:];iang, a:at · pu:::. ·• 0 

pillen en junioren daar de dupe van worden. Meer nog'. dàn · • ,; 
het risiko, dat de zondag-elftallen lopen. Voor ons' staat· ., 
het zo vast als een huisi dat wij op dit gebied geen·,ak.:. , .. ;.~ 
ti vi teiten moeten on'EpTööieri _-·--vöor. wie··•s::.:.fätë:r'füî.gs·c·öp-y·~-:77 
het veld wil zijn, dat hij onze jeugd bekijke ! · 
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Daarnaast kênnén• wij nog aridere argument en tegen .zater- _-
middagvoetbal voor senioren in onzé vererriging, · . _ · 

Technisch lijkt hét ons niet uitvoerb~ar; gezien het ' 
-feit, dat al:Le velden op zaterdag reeds bezet zijn, Q.ok 
zit er het grote risiko_ in, dat enkele juniorenleiders 
de vérleiding niet· kunnen weerstaan op deze zelf te gaa:1 _ 
voetballen, · 
Onze konklusie · is dan ook:· niet doen Lens !-· _ 
------------------------------------~----------.------------

. C F F I C I E .E L .... 
----.------------

Nieuwe Leden: 
No,490 V.Q.G.Pouw · 21- 5-58 de Rade 46. · 

491- J .W .Dessing · 16 ... 11-55 Meppelweg 11.02 
492 ,LL.Lodder 26-11-55 Rietveen 43 · __ --
493 i1.H. van Rijn 19- 7-57 Melis Stokelrian 2124 
494 W .G .Gome s 8- 5-57 De·resteinlaan 447 
495 J .H.v/d Wijk 21- 8-55 Wolweeversgaarde .465 
496 P ,Chr.Feitz 20- 5-55 Cypresstraat 166. · 

In Ballotage: 

No.57/2 R,'J.;\.Verbarendse 24-10-55 Norgstraat 75 

Uitslagen_zondag_19_november_1966: 

Lens 1 - G,S,C.1 1-1 --·- .. -- .. 
Lens 2 - Donk 2 0-1 . 

•• 

-0- 0- 0- 0-0-0~0-0-0-0-0-0-0-.0...:0-0~ 0-.0-0-0-0-0~0-0-0-0-0-0-0-

KOriIEND E KONTAKTEN. 

Klaver.iasdrive 

In'een genoeglijke atmosfeer hebben vrijdagavond 28 kla
verjassers gestredèn om de'punten, ,Us winnaars vai:i de 
eerste ronde kwamen uit de bus de heren Riep en Coomans, 
tweede prijs de familie Peels, derde prijs de heren . 
W.Burghowt 7 J,Meyer, troostprijs. de dame:;; _Moerkerk; · · ··· 
De organisator, de heer F .• Mè_sker, meent, dat er: mis-· 
schten .nog _wel Lénsers zijn, die alsnog aan_ de -kompetitie 
willen deelnemen. Dat kan! Dan moeten oo~ zij vrijdag 
a,s;"lin het _klû.bgebouw acte.de présence geven. _Hoe meer 
zièlen, hoe· me er vreugd ! · · · 

Klubavond, _ -------·---- -~·. ·, 
Er waren vrijdag ook nog andere bezoekers dan alleen maar 
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klaverjassers.· Dat is onze. opzet ook ! Er werd geta
fèltennist en •• •. ~ gesjoeld ! Vooral de dames waren . 
nièt van "de sjoeJ..bak weg t.e slaan. Gerucht.en· als zóU 
de raam .van onze vé1·enigirig. worden veranderd' in "Lenig· 
en :'ijdel" moeten ,echter. met'. klem worden tege.nge.sproken ! 
Ool<. (óver-) morgen rekëhen we weer op een flinke op:... 
k~~. . ., 
Sinterklaasfe,rnt. 

Voor de pupillen zal op zaterdagmiddag 3 december een 
Sinterklaasfeest worden georganiseerd. Natuurlijk zal 
de Sint zelf ook van de partij zijn. Verder worden de 
pupillen onthaald op een (goede) film. We zijn-·er vast· 
van overtuigd,. dat· het· klubgebouw_ 's-middag·s om half' · 
vier stampvol zal zijn. wat toch niet wegneemt, dat ook 
kleine kinderen van Lensleden de Sint best even een 
handje moge1;1"kàmen geven. · · 

Filmavond. • L 

Ook de junioren kÓÎnen aan de beurt Op zaterdagavond 
10.december organiseert de K.K. een speciale:_filma.vond.__ 
We zoeken naar:. ee0 programr:1a_, dat in de .smaak zal vallen, 
rekenen daarom· op een grote opkomst. Schrijf de· datum · 
al vast in je huiswerkagenda .. ·1 · · .. · · ·· ·· ·· 

"Oudejaarsavond". 

18 December, dat is de verjaardag van LenS; Op de zater-: 
•· -è.a-gavond • d-aaraan- voorafgaande, wil- het·· bes-tuur een· sGort · 

instuif•organiseren. Een ieder, die Lens wil komen feli
citeren, is dan van harte welkom. Jone-: e·n oud', alles ·wat'· 
Lens een goed hart toedraagt, wordt dan verwa_ch:t. 8!:Il. \lcVT:: 
tje of.de h,üi:;, avond naar de Hcngelolaan te komen, Meer· 
gëgevens. ov.er'. deze bijzondete 11 oudejàarsavoild" in de ko
mende LetJ.srêvues. · 

, ; . i ~- . 

Kerstbal,· 

De K~K-; ~rii haar aktiv:i.teiten··van dit jaii,r'dän ·be::iluiien 
met een· groot kerstbal ( è.nders aan _and ers!' ) öp de· avond 
van tweede Kerstdag in het.klubgebouw. Dé plÏJ.nn~n hierom
trent zijn nog Uitè;rst v~ag , maar' ,U zou.· er 'bij de vast-. 
stelling van Uw progra1rn11a voor de Kerstdagen alvast ré-·· 
kening mee kunnen houden. · 

K.K.' . 
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ZO'N NiENT;\LITEIT TOCH 
=================-==-
De sportverfuwing met name in de voetbalsport is zo lang
zamerhand .êtn ,.bijzorrler. afgezaagd onderwerp geworden. 
Iedereen, die.enigszins met de voetbalsport heeft te ma
ken, heeft er het zijne al van gezegd, dat hebben degenen, 
die er niets mee te maken h.ebqen, trouwens ook. Erg origi-
neel zijn,. ze overigens niet. . · · 
Meë~tal draait. het er. op uit, dat het betaalde voetbal 
de ::ichuld krijgt. Het enorme gel-dbelang, dat. op het spel 
staat, doet de gemoederen nogal eens verhitten. 
De Televisie-1,litzendingen van Prof-wedstrijden, ·'waar het 
op een uitzondering na.niet zachtjes aa,n toe gaat, heeft. 
de amateur-sektor als een niet te stoppen besmettelijke 
ziekte te pakken gekregen en ongunstig beinvloéd. 
Verder is het de schuld van de aggressieve mentaliteit 
van de huidige generatie; Dit volgens de heren,.die het 
kunnen weten. · 
Wie echter zondag 30 oktober naar de wedstrijd van het .. 
eerste junioren elftal te·gen V .C.S. heeft gekeken, is di
rekt een nieuw punt opgevallen. 
Want wat daar·: toch voor een· kluns· van een scheidsrechter 
rondli·ep ? Vreselijk gewoon. 
De vreemdste be'.slissingen nam de man met een stalen ge-, 
zicht. Het zal· de geachte lezer dan: ook niet bevreemden, 
dat deze handelswijze de spelers in vrij ongunstige zin 
prikkelde, zodat de wedstrijd onze vriend uit de klauw 
liep. Het ontaardde in een gooi- en smijt partij, waarbij 
ook enkele toeschouwers zich .meerrlen te moeten bemoeien. 
De man probeerde echter manmoedig de wedstrijd weer in · 
goede banen te.leiden en strooide daarbij kwistig met 
vri-je trappen en waarschuwingen rol'ld, cle een nog-verbazing
wekkender dan de ander. 
Onnodig er aan toe te voegen, dat de poging op alle fron
ten faalde. Wanneer 'de--ILN.V.D.· 1 s begon met een gedegen· 
selectie van zi.jn scheidsrechterskorps en het kaf van hf:?t 
koren ging scheiden, dan is 'men al een heel eind op de weg 
naar normaal sportief voetbal., · . 
Dit zal waarschijnlijk meer effect sorteren dan het instel
len van een. strafbankje, hetwelk door velen_ zal worden _ 
beschouwd als een inin of meer gerechtvaardigp.e pauze· om_' 
een beetje op adem te komen. · · · · 

• ,,. , . . ' . ' Fabian, :v;an. B_Öheeui.en.' .. 
.... ., ... . - -o-
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KON!iIENTi, ,\Il r-IBDAKTIB : 
. De redaktie is zo vrij het NIET mèt 

de schrijver eens te{ zijn. Dat betreft dan dé strekking 
en enkele ·nogal kraS'se termen·; De' jeugdige schrijver blijkt 
zelf iets van de''klunzightdd te bezitten, waar hij de 
door hem beschreven scheidsrechter· van beticht. Want ook al 
zou de bewuste schéidsfechter z'n dag· niet hebben gehad 
(we hebben de wedstrijd niet gezien; en ook een .. scheids
rechter is niet altijd _in topvci:nn), dan nog mag er voor de 
:speler:s geen· aanleiding zijn er èèn janboel ·van te maken 
en de sporti•viteit uit het oog te verliezen, In een · 
dergelijk •ge,val eist de sportiviteit zelfs·, dat de spe
lers het <le scheidsrechter extra gemakkelijk maken door 
niet provocerend op te treden, De weg naar "normaal 
sportief voetbal" gaat niet over rozen. Dat geldt niet 
alleen voor de scheidsrechter, maar vooral ook voor de 
spelers, Zo'n mentaliteit toch!?! 
EXTRA Kür,}?/ENTAAR: 

Tk héb die wedstrijd- wèl gezien. En 
ik.heb me ook geërgerd, Maar. niet aan de scheidsrech
ter. Over sonm1ir,e beslissingen van de scheidsrechter 
heb ik me wel verwonderd. ]V[.aar de oorzaak van mijn er
gernis ligt,_ uit sluit end en alleen in de houding van 
de spelers Van Lens en in mindere 1:1.ate ook van de 
tegenstander • 
Zelden ben ik het zÓ roerend met de Redaktie .eens ge
weest als bij het leze'r1 van, het· kommentaar en speciaal 
bij de opmerking, dat hier ongepaste krasse termen 
werden gebruikt, 

C ,P. Nieuwenhuiz en. 
~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 
SEKRET !,RL\i!T 
g.coomàns· 
weimarstraat, 218 
tel~ · 392720, .. 

==--=-==========-----=-----=--------==== 
SENIOREN-SF;NIOREN-SENIOREN.,.SENICREN 

------------------.---------. -------------

PRCGRAMFA ZCND;\G 27 NCVEMDER 1966; 

12;- u. 
12;--u; 
14;- u: 
12.- u. 

Lens 1 - vrij· 
Lens 2 '- Sèhevèningen·2 
A.D,0;5- Lens 3 ·. · 
Lens 4 - Celeritas 6 
Gonà 3 - Lens 5 Melis 

Veld 1,Geh:1,Lok.6/4 
Zuiderpark; ,l.D.O.veld 
Veld 1,Geb.1,Lok.5/3 ·. 

Stokelaan ( ing. Vrederustl. ) 
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1.2;:--- u;Lens 6-I]uinciorp 4. . .... Veld 2,Geb.2,.Lok.5/3. 
14;-- u;O,D.B.6-Lens .7 • · Albardastràat · . 
14.-- u.Lens 8-Scheveningen··s Veld 1,Geb.-f;Lok . .6/4 

.. , 

DE. OPSTELLINGEN: . . . __ .-....... __ . , . ., -·- _ 

!!~~~-S.:. a.verbarelidsé,r,bl~,r ... roodbol, ·g,kemperman, · j. 
v.d.knaap, a,ropduyn, h.rooduyn, p.schouten, g. 
looyestein, j.v.dijk, h.brandenburg. 
RES: th,suykerbuyk, a,nieuw-enhuizen.LEIDEH: 
Dhr.l .• te mey; < . · 

~~~~-2.:. g,halleen, r;s;traathof, h,kemper, p,burghouwt; · 
j.verhaar, j,meier, j,witting, f.mesker, f.wubben, 
j;v.kleef, h,jacobs. HES: n,cle boer, h.v .. welzen. 

~~~~-±"= th. suykerbuyk, m.d,avis, h,ubben, c,meere, · a. 
nieuwenhuiz en, c. pe eters, r. eykelhof, n. koot, 
f,veelbehr, w.eykelhof,·r,brandenburg. 
RES: in.suykerbuyk (2x),g.jehee (.2x) (tevens Res,é,) 

g,j,crama, r;de groot, l.hanssen, a.v.d.beek; 
a,v,e~p~d, __ j!E?:fi!rhen·, h,de zterke, j,de boer,. 
j .de hilster, a.v. d .J"Jeyden, 1. janssen, . 
HES: c.veldink. 

LENS 6:·n.v.domburg, c.nie1.Wenhuizen, m,heerschop, j. /.
-------- gröeneveld, j.veldink, m,v,eysbergen, j,brochárd, 

LENS 8: 

r.ravest;ein, w.veelbehr, a.nowee, h,drabbe. -
HES: g.j~h~e (2x),m.suykerbuyk (2x), 

d.v.lieshout, p;schulten, chr.jehee, à,v,leeuwen, 
j.g.v.dissel, t,keet,. j.p.v.dissel, a.v.schie; 
l.brandenburg, w,eggers, r,gelauff, 
RES: w;v,d,laan, a.poels. 
a.blok, j,v.westing, h.helmich, h,leenderts, a, 
hoppenbrouwers, c. kras, f, bierhof, m. ooms, j. ja-
_ ger, r,wüstefeld, a,v.duin, RES: a.buys, e,löwen-

( stein 
ATTENTIE SENIOREN: 
Indien vrijdagavond 25 november a.s. niet op het veld 
kan-worden getraind onder leiding van de he.er L.Janssen, 
is er ook geen· training in de zaa1,·vanaf volgende week 
wel, 
fflCHRIJVIJIJG EN : tot ·uiterlijk vrijdagavond 9 uur 

Dhr,G.Coomans, Weimarstraat 218, 
39 .27 .20., .. 

bij 
tel, 
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VC'ORLC'PIG i?ROGE.:,1vll'fif, SENIOREN 
14; 30 u;Postduiven 1-L·ens 1 
12;-- u;H.D.s;.c..:.Lens-2 
12 ;·.::.;.. u.Lens }-Voorburg 2 
14.-- u.Lens 4-Coievaars 3 

VOOR ZOND,\G 4 DECEMBER 1966 •. 
12;-- u;Vios 6-Lens 5. 
12:-- u;Lens 6-0.D.B.~ 
12~~"-·u;Laakkwartier 9-Lens 7 
14.-- u.Lens 8-W:j_t Blauw R.K.5 

- V A R I ,l • . : ' ·, -· . -
- Wij ontvingen het droeve berfcht, dat de vader.van"ons · 

lid Ton van Schie is óverleden. - , 
Wij betuigen-Ton onze deelneming·en wensen·Mevr.van Schie 
en familie sterkte in deze moeilijke tijd •. 

- Onze trouwe supporter de beer Nic.Schouten dankt 1!ms _ 
voor cle vele attenties; die hij -tij@.ens zijn zi~kte 
ontving. Hij.hoopt spoedig weer meé-te kunnen juichen. 

- Na afloop van cle Klaverjas-drive,j.l. vrijdagavond.is 
een horloge achtergebleven. -De eigenaar kan zich ver-
voegen bij de heer F:Mesker. · _ · · · 

- lj:en pluir,1 óp de hoed van de heer. Apeldoorn. Spèciale 
aktiviteiten van hera en.zijn medewerkers hebben er 
voor gez0rgd; dat er deze week althans dóor het eer
ste-en tweecle elftal kon-worden gespeeld. 
\ 

MC DERN VC:ETD.'..L. 
, . _ -- . Er is he el wat gaande in het· moderne voet-

bal•. èud~; gevestigde systemen worden afgekraakt, nietW e - -
aàr, · de lqpendè band geïi:rtroduceerd. Trok men tot voor een 
paar ·jaár met,vijfspelèrs·in de aanval; nu doet·men dat 
nog maar met vier,' of zelfs al ·mét drie. Let u· eens op mijn 
woorden; l'log een paar seizoenen en-men zal iedere elftal
kolllî:lissie mèGlelij0-end uitlachen 1 die het nog in haar hoofd 
haalt, spelers in de vö0rhoede \Stel-je voor!) ·op te stellen 
Toen schrijver dezes afgelopen zondag VQor zijn· teeveetje 
zat-en-naar "sport in beeld<1 keek, viel.nem,een i;iie~"- "m!): 
dern verséhijnsel iri 'de v·oetbalsport"· op.- Vooral de voor
hoedespelers in- onze !dub moeten maar eens heel goed oplet
ten, ·want misschien kunnen ze met het volgende hun voordeel 
doen. · _ _ . __ _ ______ _ 
Het viel ondergetekende, wiens initialen K.K.zijn, namélijk 
op; dat de jeugdige prof jes van Go Ahead en S.C.Cambuur na 
ieder ·doelpunt, dat zi:j. scoorden, aan hun vreugqe op een 
zeer bepaalde wijze uiting gaven. Wat ze dan deden? _____ _ 
Zoclra de màker van een"·doelpunt zich ervan ~d vergewist_; .. 
dat de bal inc1erdáád in het net lag (fout! "hing" heet 
dat tegenwoordigH, spoPdde hij zich in een '"fraaie- boog 
in de richting van de eretribune, ondertussen steeds op-
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springen:1 en daàrbij gebaren makend alsof hij, iets, eèn 
handgranaat b,v., naar het publiek wierp. Dit publiek, dat 
drommels goed wist .. ; dat ·de bewuste speler in het geheel, 
gee·n han:lgranaat gooidê, .maar dat nu wel begreep, dat ;'de 
bal hing", reageerde op de traditionele wijze: door te 
juichen, of niet te juichen, Het -zo:µ .. na,tuurlijk- leuker·· 
voor de speler.zijn geweest, als het_publïek op·precies de
zelfde manier. had gereageerd, namelijk door net te döên of 
ze ... de ... handgranaat;--...\.die dus niet bestaat) weer terüg göoi
den ! Maar dáár zijn we helaas nog niet áan toe. ·· · - · · · ·· 
Een ietj.e.r, die 'efeleens.de ·grote zteven ·van Real. of· Inter 
of' .\ja:){ ( ! ) aan· het 'eferk heeft gezien, zal moeten toëgë::-
ven, _dat_ dit bee:).d na een doelpunt-tegenwoordig "in" is! 
Daarom is het 11o'jal)1Iller, dsit de.leiding van onze klub tot 
heden nog· maar weinig aandacht. aan dit nieuwe verschijnsel 
heeft "geschonken. _Wat donçlers, ·trainen we dan alléén maar 
om te _leren, hoe· d<jl ballen. erin moeten worden geschopt ?" 
Zo Z1ii-+ het ook. wel lang duren:_ v96r de ,produkti vit ei t van 
onze _.voortrekkers weer op:).oopt ! : . . . . · 
Afgelopen zondag zagen we aanvoerder H.Dietz een aardig 
dsielpu:i;it_maken teg~n .G ... S,C. Goed schot en zo. Maar:wat een 
geki:io~i.da1?-rna ! Harry_rnaakte 'l:{at· onduidelijke luchtspröri
getjes; ).iet zicl:;l feliciteren :en •• ;,. daarmee •was de kous 
af! Ik moet er niet aan del).ken, -wàt er zou. zijn. gebeurd-, 
als de gránà.at ( u weet ·wel! ) op r, scherp" J-iad· ge staan ! . 
Ook de achterhoedespelers van Lens 1- reageerden eigenlijk 
veel te lauw. Bij een doelpunt behoort een back naar voren 
te rennen en zich over de reeds ontstane spelerskluwen 
héén te werpen,·Evéntuele gevoelens ván afgunst kan hij 
daarbij gemakkelijk botvieren, door met zij1;1. elleboog het 
gezicht van de doelpuntenmaker te bewerken.:··Het domweg 
roepen van "Hoi" of "Hau••· behoort voorgoed tot de\ ·verleden 
tijd. . . . ,. ·, . , ; 
U ziet wel, dat aan het w2ken van .een.doelpunt ~qg heel 
wat los en vast ·zit; "J\'.Iaar", zo vraagt u tE,nslptte, "hoe 
staat het eigenlijk ·met ·het omhelzE!ri. en zoenen yan je mede
spelers? Bestç1an daar ·geen bezwaren tegen; b,v,;:. v;an_ de ·kant 
van verloofdes of '.echtgenotes? " ·. · · · : · _.. · ·· 
0.ndergetekelJ.de moet ·eerlijk bekennen, dat hij .. daç1r_nóg:nooit 
goed op heeft gelet. Wel zag hij verschillende. sp'elers .v:a_n 
Ajax Cruyffie om de hals vall.en ... Maar of ze "het" nu ook 
werkelijk bij ·heni "doen•;? Zullen we er met ·z'n allen bi·j- cle 
eerstvolgende t.v.-- -weds.tr.:ii;jd.,èens, opl·étteri ? ·Afgesproken! 

· · · · · · · Klaás Knoert;; 
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SEKRET,\ HL\ AT 
h.van.der.kleij 
frambozenstraat 45 
tel: 338842 · 

·======· ===~ ·=·========?·'· ============= 
. JUNICTIEN:...JUNIORÈN-JUNIOREN.:.JuiiroREN 

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

PROGRAMM,\ VOCR ZONDAG 27 NOVEMBER 1966. 
12;-- u;H.B.S.1-Lens 1 
12;-- u;D.H.!3.R.K.1-Lens 2 
12.-- u.Lens 3-D.H.L.3 
DE Ol'STELLIJ\TGEN: 

·. Houtrust · 
Oèkenburgli 
V.3,G.2,L.6/4 

LENS 1: r;bruggemans,m.v-'.ireën, h.verheugd, h.rothkrans, 
------- r.fortman (2x), f;v.boheemen; j.cobben, th.bro-

chard, ·r;de zwart, d.brandenburg,a.kortekaas.· 
.. RES: c.v.velzen.LEIDER: dhr.p.huis.S.lMENKOMST: 

11~40 uur ingang H.!3.S • .;.terrein. · 
LENS 2·: - c. vaas sen; j. welling, a. duym, · j. egberts, t .·hëer
-~----- schop; tn.hoefnagël, ·n.janssen, j.webbers, j.de 

jongh, c.vervaart,w.vogel. RES: f.herremans. 
LEIDER: dhr. h. v .d ;kleij. SAMENKQ!,;ST: 11. 40 uur 
il'lfsang.Cckènbürgh. · · · 

!:~~~-2.! a ;vervaart, b. epskamp, h. sûikêrbuyk, j. v.d. zalm, 
a.verbarendse, f .v;niel, c.knippenberg, g.v.d. · 
tógt, c .rooduyn, j. blok, h. crama. RES: r. blok, 
w. geurens • LEIDER: . dhr. f. herremans. · · 

PRCGRi\MN,;\ VOC'R ZATERDAG 26 NOVEMDER 1966. 

·. LET ,OP DE WEDERmJ; VERVRC'EGDE A:,NV,\NGSTIJDEN. 

13;45 u.Lens 5-D.H.L.5 V.1,G.1,L,i?/4 
13.45 u,I,.D.S.2-Lens .6 Monsterseweg. 

·tens 7- vrij 
13.45 u.A.D.C:18 - Lens 8 

Lens 9 - vrij 
. ·tens 11 - uitgesteld. 

13;45 u;Lens .12 ·_ l1ijsw.Ljk'7-
15. -- u;Lens 1 3-die Haghe ,8 , 
1.3;45 u;Lens 14-W.I.IC.3 
15:-- u;Leris"15-A,D.C.27 
15.-- u.Lens•16-Spoorwijk 5 
.DE· OPSTELLINGEN : . · 

Zuiderpark 

V.2,G. t,L;5/3 
V .1 ,G~1 ;1;6/4 
V.3;G;2;L;6/4. 
v;2;c.1,1;5/3 
V.3,G.2,L.5/3. 

LENS 5·: w .kouwenhoven, j; ovërbeëk, j .colpa, l .hûis, r .fort
.~------ màn(2x), d.~ölt, a.h?Pi. p.cte·: jóngh, e,bakkers, 

w.keetman, J,fretz. B.E::i: r.v.d.mull. 
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LENS 6: r.v.berlo, j.schouw, l,de jongh,. e,v.br.oncikhörst'.,.:h.. 
-----~-~ ,l;>~j~~~fV§:l;çl,, ,P, d§,_,y:rie s, · b .J:loogeyeen, h. y. ~U~;'lt, 

g'!bplj:p;i-sma, ,p ~ v,_. c;l ~.a,?,r, . :L .:v, .• d "veJd e ... RES: a, tinnen=- -
.. ,',..-l'r:roek,. , ;LE~:\l.:E~L dJ:lr. g,·ha:),1.e en. S:,MENI~OMST: , 1 ~. 15 uur 

Ri·K,--,Ke.rk; Haagweg, ·:i;,09sçluinen; . , 
!:~!':!~_§.:. P,1)1:i);t.~rl;illJ:;&,n·P~manders,. h;dankers, a.wes1?hof, a.v • 

. v ... gss§?q, ,p,.-l_c;Le:j.:i1,,J;il'e~el§!r•, d_,de.vries, f.v.d_.berg, 
_ ... j.ça.,s~e~1'J:J.~r.z:..g.ve:r:v1?-ar~, .h,v,q..~prong. RES·: g· • 

• , .. •,. 9:\ilY'!!)iltg:i,n; :[:,Em.EF,: cltu:',j,d:,:, h;ilster, S,'.MENKONIST: 
13:15 ·uur hengelolaan hoek- loevesteinlaan. 

Lli:i:olS:.; 11 j_i,;l'l'.fed~ri jq. lj:j.tge i;,teid, : . . . · . . . . . . ''.;' 
~Q~_It(L~gg);ièrt;:s, _r-.hp<?fnagel, _t .v.rijn, fp;dissgldorp·; · --·-

_:· .~:f\dg .kleyri, h.v,à!)r-+o, :p.ve:rhee~\)n, .-w-.en@:lebert, 
· .:·:'J:;lhl?09)l1~, a.Jqng?çllläe;~r" p·,iï'._.qOE!'l[er:en, · REEl: j. 

. •,. -~~.~tip;:.n; .; LEJJ?E]:l.: ~hr. j: V ·,1 • kr:1J-ap. ..- 0 • ,, • : .' : : 

!:12.!':!ê_l,2;:r .• , 9.0~,, :: c: bl 9mr, P. v .d, st~en, J ·,;,. çl. ençl e, J. y. d ~ hei
. çen; :_htv ,<t,atn, · b, ravestein, 1 ~ ca~ai:icJ.er, h~r:j.mmel-

··· · •·, -~waanA_,r,;dg tro~f·,,,b.kiein çir.e;t~],er, HES:_, g.v.ar-
denne, LE!DER: clhr,'o/,&tapel, .. • .,· . . · 

!:12_~~~11:iff;;-tgun;i::1?enl' l.y-,d 11\1eef, .h,p~zhler, ,f .g1;1it, h.'jan-:- : . 
. m!l,g:!;-i: p .-J:iey]'.ler,ti; : r,!lle e,r~no~ t; ,· J, h~:} yen ;,t ein; th. v. à. 

:-_,..;.a,a:r.~'l'.feg, g.lµtterm!J.11·, r.w9utel?s!',.~s:. c.abspoel, 
. p ,wi:I;mer. J;,EJD ~R;:·-:(l.hr-. g. k~mperi)'lffi}. , : 

~~~-lz..:.a. castenmil~eo:1:ii~:.iÎ ,m~ye rs, .. . 1/J·• v ;:d. ham,,,, j-; ?S::1~l1;ID1, -· 
. p.dmney~r, c 1,l'_.q.-e~l6"!, r .• t.:f. ~tr~atman; .w.q.uive- . ,.,! 

. steyn;:,:ç,v,hu1.st, ·r.as~elman, p.steff\in,. R)!l::)::-·b:;hoef=·· 
nagel, e.çqr,.-L~I,~!1--; dl::Jr. c.lq-1l,s, . •• · . . 

~!':!~_!§ :b._;.d,e ,J:ia~s,·: m~qg).sa~s9_, m.p,~ jaz:issep; 1, ve~spaandonlj:, 
c.groen, g.englebert, h.swanenourg, j,mülêle:c;,_":c; .• 

·-·- feënst-ra-ë.V:ër.1i.oëverî w'"- s·rct .. ···r:straai;nlän.1:IBS:· ·· ..... · ' ' ;I.J _ç, .. ~ . ,.. .. ·•·.. . .. . ...... .. 
r . v.. n un spe et , j • d e vri e.s..~'.IJtt.!l&."l.i .... dhr .. .j. wi t.t ~;: ::::.:'.ê:.::.:. . 

- ·- . ,: ~. '• >. 
l'ROGR,\Mlc1;\ PûÊrti:.ÊN-~VOOR.-ZATERD::G '.2b'.NOVEMBËR 1966 •. ·· L'.°'( ·._, •'. 

: . .... , •.. ~.,LE· ·T-~Or""·''N .. ''<:NG'"TI.JDE'',•1: ·· · ·. ,•. · • ' .,.. .. ., ~ ' .. ,:..~it...d. 'il i~ i.:,J"", :. '_ 1 P ·• -· _ ,-

1; - u, R. V .C, P 1-Lens·p'j'· .:'..'·?.;tl'.l~~s I;q~n~--?por.tpar}f, . .'U.;,•:;,, 
L- u.Len:;,_P 2-l;luno P 1. · V.1 d.1,t.6/4·---: .. :::·:··.·-:··~=~::-:.--:--:-;··: 
1 · u'f" Hi''. R :·.-u, ··:l n·.·1 - ,., .. ,..;,;: "'"3" o,rn:e'·n··b " h 1 :_;. :. ·: · •. -'': • ·: ë. ;< ·,• ... : •- .u .. u • • ·n:.• 1 .ueu~ l \..l\: \l,rg . ··-·--·~··· .. ,----·-······----··--
1 ;- u;Ooievaars ? 2-Lens l' 4 Zuiderj5'$'.tx,•;;12e gedeelte. 
1 •. _ u Duno l' 2 Lens P 5 I"o-r Nol•e•n'•:;.,.a·a· ... · · · · · ··· • - ·~o .. ._.;.,.-?,~';.-" .. -.t!,'.". ·.r·:·!,"1 .L:~:·:,::- ·_t :· :11. 
1.~ u.Lens P .~;,V:r;-ê;qen\J,~c;~:? ~ .,·:V,,2,G~·f;J,!,p/3" .... -----·--·---···---· 

z:~TERDAGl'-ITDD,\G 3 december Lens Pupillen 'St~iNfColaasfesst. 
•"•''/,'-, ,.,. ., ·,:·.•_:,-: 

' 



-167-
DE OPSTELLINGEN: ., 

!:~!:!ê_L!l r~v.d.steen_; p;v.wijk; c;lustenhouwer, g.colpa, 
g~t:tommelen" T;veeren, f;baven, a.de winter, 
m.v.d~horst, e.hoefnagel, 'j.v.rijn. RES :. b.rui
terman. LEIDER: dhr.G.v.d.Steen. SAMENKCr,'iST: 
12.25 uur Hemgélolaan hoek Loevestèinlaan. · · 

LENS P 2: p.versèhoör; f.wouters, e.macco, j.v.rossüm, m.v. 
--------- baggum, -a.v.bommel, p.de wolf, r.micka, ·w.de hil- · 

ster, c.v.d.aardweg, r.goedhuys. RES: p.berkelaar. 
LEIDER: dhr. th. suykeröuyk. . . . . . .. 

!;~~~-?~.2l j;boin, r.de vries, a.borst, h.stravér, g.willemse:;.: 
j .keetmàn, j. slabbers, e. speicher, g.lelieveld ,- p.le. 
brun, r.v.d.lely. RES: a.v.maris. LEIDER: dhr.j. 
cöböen;SAMENKOMST: 12;20 u.ing:ang Lensterréin. 

f~ê_!'.~i.:.·f~v.os, f.dé vries:f•• ~.pos~, ~-hild<::ti~k, p.booms, 
c.bakker, f.snoeyers, f.willeyns, J,wustefeld, ...... 
e.booms; r.-de vroege. RES: a.loddér; LEIDER:• 

. ·Dhr.l.brandenburg. SAMENI!'.OMST: 12.30 uur Hengelo-
läan hoek Loevesteinlaan. · · · · · · 

LENS P 5: j :kouwenhóven, a. v .d ._aari· r. bom, j. janmaat, w. v.d •.. , 
----~---- linden, w.v.d.lans, J.va kenburg, h.veerkamp, 

a.janssen, c.ernst, g.schneider. RES: p.alberse, 
LEIDER: dhr.n.koot.SAM15NK011'ST: 12.20 uur Hen-, 

• gélolaan hoek Leywëg (Eurocinema) · 
LENS P 0 6: •a.kleijwegt, r.v.d.meér, e.reesink, f.jonker, · 
--------- th.heemskerk, p.koper, th.tijssen, a.burcksen, 

l.winkelman,- j;oosterveer, g.goires. -
RES: h;coonBns,g.v.oscl). LEIDER: dhr.a.nieuwen-
huizen. · 

ATTENTIE I jlJNIC-REN EN PUPILLEN ! 

J\FSCHRI JVINGEN : v66r vri jd aga v~nd 7. 30 uur aan dhr. · 
\ 

\_ H.van ·cte.r Kleij, Frambozenstraat 45, tel. 
33.88.4g·(telefonisch alleen vrijdagavond 
tussen·6;30 en 7.30 uur). 

M\TERIAALUITGIFTE: dhr.H.v.d.Kleij. 

RESERVEPROGR,\111]1,,;\: alleen indien onze eigen velden zijn .a~-
- gelçeurd: 

In de "zaal V;arterrade: 
zie verder bijlage blz.168. 



AT'T'ENTIE C-KL:,ssE TR,,ININGSGROEI' VRIJDI,G,\ VCNID. 

Aangezien de zaal van de Herschelstraat ·a.s. vrijdagavond niet 
beschikbaar is, gaat de training, indien het·veld is af~ekeurd, voor 
de C-klasse groep van vrijdagavond nièt door. 

-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-o-o-o-o-o-o
Wi',T KRIJGEN 
WE NC'U.??? 
--=::::::::-====== 
~~12::!_f: krijgt Scheveningen op bezoek, dat vorir,e week Woerden met 2-0 

versloeg en nu met 12 punten uit 9 wedstrijden op de derde 
plaats staat. Lens staat na de eervolle nederlaag tegen koploper 
DCNK op r1e vijfde plaats met 9 punten uit evenveel wedstrijden. 
Lens 3: gaat naar ¼:oploper :1.D,O., waarmee het nog wel een appeltje 
------ heeft te schillen, In het begin van de kompetitie leden onze 
jongens immers een vreselijk grote (9-2) nederlaag tegen de zuider
parkers, Het wordt ongetwijfeld een zware "hap", maar Lens schijnt zo 
langzamerhand over haar inzinking heen te zijn. 

Lens 4: speelt op·eigen terrein (Hengelolaan) een uitwedstrijd tegen 
------- Celeritas, dat op de één na onderste plaats staat met 3 uit 
7, Lens heeft 4 uit 8 en zal zich graag verder van de onderste plaats 
distanciëren, 

Lens 5: gaat naar GON,,, dat in de middenmoot huist. Lens deelt met. 
------ TEDC' de bovenste plaats op de ranglijst en moet kunren winnen. 
Sukses ! 

Lens 6: krijgt Duindorp op bezoek, dat 6 uit 8 heeft. Lens heeft 8 uit 
------ 6 en staat op de derde plaats, 

~~12~_7: gaat naar O.D.B., dat met 6 uit 7 één plaats hoger staat dan 
Lens (met 4 uit 6), Lens kán nog hoger. · 

z.o.z. 
'tj .... .-
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Lens 8: krijgt bezoek van Scheveningen, dat·met 4 uit 7 iet~-lager 
-----7 staat ctan Lens (6 uit 6). Onze veteranen draaien aardig 
mee en zullen zich door de Scheveningers niet op de kop laten zitten, 
---====~==----=====================~====---=====-====-==---------------
VAN DOEL Tor DÓEL (SeniÓr-~n), 

Lens 2: O;.J eeri ·zèer zwaár._veld qebben beide partijen getracfi-€ 
------ met behoorlijk voetbal de overwinning te bahalen, hetgeen 
DCNK in de laatste minut·en lukte met een mooie kopbal ui_t •n corner, 
Verdiend mocht dit niet worden e.;enoemd, · aanaezien Lens --gedurende 
de gehele wedstrijd zeker niet de minder.e Hi geweest van ~g_e Gouwe-
naren. . . -~: , ._.·:~· _.. . 
Het belangrijkste is echter, da_t ,er enorm .hard· gewerkt en sportief 
is ge spe elcl. · 

-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-o-o-a-o-o-o-o-
, .: ~ . . . ~ ' . . .. . .. ·-

,·•-" 



blz. 168, 
Vervolg Reserveprop;ramma: , . 

, ,, . ' :' ... , . . ,,, 

14,- ·uur: g;bloks, .j,v,d,-burgt, w,carábain, g"v,gessel, w;gomss,- -
-------- j;de hilste:r:, ·a,de hooe;d, r,c'.e hoogd, a,v.kleèf, j.koper,, 

j.mulder, ·q,v.noort, ·f,overbeek; :f,pal:,trá, p,perreyn, 
v. pouw, a. reesink, j. redeman, b. v ._veen, _e. de wit. 
Samenkomst : 1 3, t;.5 uur· inr:ang Lens-terrein. 
Leider: Dhr,A.Limbeek. -- · ·· · ·- · ·- · · · 

:!.2!.2Q_~~:'Lens 11 + r:.Hoefnagel, h~v~berlo, k.v,cl,voort, c,stapel','. 
1-);de j"ongh, l,egberts, p,verheesen, ' 

In.de zaal 

14.--· uur: 

15.1.5 uur bij_:de ine;ang zaal aanwezie; zijn. 
LEIDEH; dhr. r .• wacnman. . , 

Her schel straat: 

Lens 13 + Fr.teunissèn, j,ke'etman·; j.helvènstein, th,v.d. 
aardwer, g,lutterman, f,guit, h.pechler. 

. _ . ,. . • .. ... . .. .. LEIDE.R :. Dhr., T)1 ~.S11,ykerbuyk. -.. . .. .. . . 

1,2_._2Q_~~r: Lens 15 + b,de haas, r.v.nunspeet, j,de vries, g.englebert, 
r,feenstra, p,wilmer, e.v.d.hoeven wijsard. 
LEIDER: Dhr. J. Wittine;. 

No_mnaals: ,~FKEURINGEN ?UPILLEN, 

Nof steeds zijn er pupillen, die schijnbaar niet kunnen lezen,en dus 
nog niet weten, wat bij afkeuring te doen. 
Ga altijd eerst naar het afkeurine;sadres bij je in de buurt kijken. 
Is er geen houten bord opgehanB;en, dan gaan alle wedstrijden door. 
Hangt het bord er wel, dan moet je kijken,op het geel geschilderde 
p,edeelte en wel op de rep;el "Pupillen". Staat daar "goedgekeurd", dan 
moet je voetballen. Sti:'.at er "af,:,-ekeurd", dan /"p.at het hele pupillen
programma niet door. Het is ook mör:elijk, dat er staat "zie afkeuring s
lijst". En dan wordt het moeilijk, Daarom mag je ,\LLEEN IN D,\T GEV,\L 
telefonisch införmerên uitsluitend tussen 12.- en 12.30 uur bij dhr. 
H ,rtin · r1oy,, T(l o-i 4 +o.1 ,:,,;, AA /iO T\TTîi''î1 li'Ti''!:~T"'\H'~ li'l\t 1\TTli'T T n,rrli'D 



~l:Ç»~a:,:.:~ ~~l~,.V.,U,E~. _012_ gdene' c. ce·.~_1_1_·,1tber·. 
rlj:VV: 1(.";hig €)R_~_sneI, · : .: . .. ·. P , 1920 

siKr_~Ê_T_._·,_.,_,tr_;_::.T_ . :", , _:,,,r.·: : : REn:JctlÊ , : 
. .,. ... ' .- ' 

f .b.mesker · ',".:".: .. · :.·, ·· • g -hallee.n · · .. · 

plantenoord 126 ::,:: •, •: · · ar~n~ei..stra·~t .io3· r. · · ' 
telefoon: •6'7615'3 , · .: tele:Çco_ri: .. 361 tq_Q · ... · '-,·r.··.··: 

:::= · .... -==---. ==' ' .. ,===. - =======. === .. =====· ====;• ,, =··" . '=·· ' ·=· ... 

40ste jaarp~f.-. · ... no:· 14 ·. ·:30 november ·1966 

--=-=---. =-----... ____ ... -=::::-=· =- . -==~· "' =-s======-:--. =-:::-=====· 

vr: 2 -c:ec: KL:.VE:lJ;,smtIVE . . 
za: 3 c:eè:·· jun: 5 t/i11 9; 11 t/r.:·13, 15 en f6: 

pup·: 1 t/m 6; SINTERKL;,;:sFEEST ;U"'ILLÈN· 
-·" . 

r • · · ( ,.iet FILl1I) · 
zo:··4··r1·ec:.: _·$én:~-1 't/m·•8;, ;jun: -1 t/i,1 3, .. - ' 

ma: 5 ,',èc: GEEN traininr,; geen klubavond • 
. ( Zou <le · Gté. 'e Sint we]_ kor.ien? ) 

za:1o·c.1eé: · FILt'...~VCI;D junioren. : -

' -. -~ -· · ........ · ·---T E--L E.-. L .E. N S . "' --· -- .. ··• 

:GISSCHO.,'•. EN L',TEN 
VRL,T'ER SCHC'- EN .. 
~=====-==-=--=---

---============== 
.. -· """•• - --

__ ,,,. .. ,.. ··-~--- -- .. -- ...... 

' •• - -•> -----... ,.-

ein'.leli.jk mógerÏ· we;. wa:-e we ·allang lledert -c•: 

Het wijzfgen 'van d.e ·richtingen voor de katholieke sport. 

door de bisschoppen is een ongetwijfeld goede, maar wel ·. 

wat late da.ad, Immers wij zijn I'l'l'eèls aan het 4'-3-3-systeem 

toe, terwijl de b~sechoppert nog modderen met ·het "g;reric] el

systeer.1'.' • -En ,dat is'.- eerlijk gezegd -' geèn gez:j.cht. 

Wat te zeggen i/im•"nieuwe" richtlijnen, d:i,e,al j~ren wor

den -~_cegép·ast? Het episcop1;1at heeft in Lyite háar goed

keuring achteraf. gegev.en; we k:unnen deze daad c:an ook · · 

niet anders als symbolisch opyatten. En c\·at, is jaJYJI;aer; ·· · 

Het. opnem!"n v.an niet-kath,olieke leden gebeurt ree~ls. Het 

spelen van katholieke je•ugd-'teams tegen niet katholieke 

broeders in •t:e sp.o;r::t;·.!=veneens··. J{et spelen vóór 1·2 1mr is 

niet rr.eer "verboden"'• Ma.ar -d.~zè'. regel, kwab reeds op losse 

schroeven te staan dpor het iiivoer~n van· de· zaterdaga

vond,-; e,n _zo_ndagavondmi~;· Wij z~Jn het met de bezwaren (en 

• 
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· c:at zijn geen princip{ële)· V~ de bisschoppen eens, waar:· 

zij zeggen, dat het spel"en vó'ér 12 uur een extra belas- • 

ting is ~oor·~e funktionarissen van klubs; zij zijn dan 

immers i. p.~. ongeveer 5 uur- ·-per zondag 7 uur per zondag _ 

kwijt; en gezel·l.ig thuis koffiedrinken is er ook niet · 

meer. bij; qra van uitslapen maar niet te spreken. 
. ' . . . 

Mogen of moeten we _blij zijn met de nieu\,re richtlijnen? 

J;,, ,:at nor;en we_. Wunt de bisschoppen hebben zich weer · 

een beetje aan de tijd aangepast (wij deden C'.at reeds 
eercler) • : _ __ · . -

. ·• ·-·· -·· .. 

Is ,'e,nanpassing volnaakt? Neen, de aanpassing is niet 
volmaakt. 1'!1.1.nt •·:e bisschop,:ien hebben nog iets verge- : 
ten. En 'é k,~rfballiefhebbers ( -sters) zitt.en er maar · 

mee. Korfbal is namelijk no?; steeds verboden voor ka~ 

tholieken, c::aar deze srort uitsluitencl "gemengd", wordt. 

beoefend. De katholieke korfballiefhebbers zijn .dus 
nog steerls op niet-katholieke verenigingen aangewe-

.. z.enLJ"J§l.JJJ'.l~~r. .. ½:~_jken rle bis<lchop )en nu eens verder dan . _ .. 
hun celibataire riëuá"lanr; is???? ·· •· ..... . 

.. 

--------------------------------------------------------< 

K0Ml'ENT,".l,H Oï' EXTJ,\ KCW\Ei~T;,;,R. 

Uiteraard zijn we het geheel eens met het kor.mentaar van 

de rec'.aktie. Echter niet geheel met het Extra Kommentaar 
van clhr. Nieuwenhuizen, Wij, rl.w.z. drië leden van de 
Juco, hebben cle betrokken wed~trijd 66k gezien. Dhr •. 
Ni~uwenhuizen spreekt ,van zijn ergern"ïs övër-·-ai::te· spe

lers van Lens. Wij hebben ons ook geërgerd·; echter zo-" 

wel a-an énkele spelers .van Lens als énkele 'spelers van 

·- V .c.-s-. Jat schrijver het gehéle elft.3.l over één kam 
scheert,·· getuigt van een weinig genuanceerde blik öp 

.het eerste juniorenelftal en lijkt ons niet fair, Enige 

van onze spelers reageerden min of meer onjuist op de 

zwakke leiding Yan de scheidsrechter, doch enkele te
genstan·:ers gineen, hoewel clit natuurlijk geen excuus. 
mag zijn, helemáál niet vrijuit._ • 

Tenslotte-willen wij, bu1:ten,dit kormnentaai-om,.nögmaals 

onderstrepen, clat hoe cl e scheidsrechter ook nuit, dit 
natuurlijk nooit of te nimmer pct recht geeft eigen 

rechter 1;e gaan spelen,· z_oals öok meerdere malen aan de 

spelers is voorgehouden.;- Hou '.t men zich hieraan niet, 
dan blijven niet alleen maatregelen van cle· K-.N.V .D.; 
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maar ook van ons niet uit, 
Juco, 

= ... === .·-::::=:::;:::::=::r _========== --.· "_·. === ·::::-. .'===-:::.=== .·===-- - ======= 
EEN HC'rIDERD :);,GEN - TC~' CF FLCï' . ? ? ? · · 

. , '' . . . ~ ·. ' 

E,: ziji;-i laml.en, waar n,'(')n _de gewoonte heeft -een nieuwe 
re0ering gedurende· cle eerste hondenè c:agèn, qat deze in 
fun_ktie :t.s, niet. te bekri_tisereri. Een goeélc ·gewoonte .. 
vind ik, ·De regering van orize vereniging is onlangs deze. 
1 OQ-,lagen lijn gepa:sseèrd. Ilc ben eens gaan v:ergelijken, · 
wat het bestuur heeft waar gémaakt van de beslissingen; 
die· ti jdehs· de Llgèr.,ehe Le.' envergadèrihg van· 13 ju,li 1966 
zijn genomen. _ . _ _ 
L2at ik beginnen vast te·· stellen, ··dat het Destul\r, er:in is 
geslaagd af t~. stappen van haar tra'.litionele gewoonte 
in de eerste ·t1láat;s· niöêili·jkheden op te lossen, Cp d:i:t 
ogenblik mem ik, dat wij "een beleid hebban". Dat wij . 
weten, èat regeren v:ooruitzien is eh -,.:ät hèt bestuur -ëër:i:-· 
_duidelijke plaats inneemt in Èèn boven dé 'vereniging. 
Een belangrijke zaak; wàartnee ik - en naar ik aanneem 
ook U - gelukkig hen. Top.-_. · • 

f,ls ik zo eens enkéle···aártt'êkeningen--van·de·13e ··juli door
le~s,; zie ik staan, c,:at de-• ve1'r:ad-ering akkoord is gegaan· 
met het. be stuursvocrstel een verplichte. training te hou'-

. de!'i vöor cle hoogste elftallen. WiG":nie'I:; we_rk~, zal niet 
etèn '. Wie niet· traint zal niet iri één of twee spelen. 
En wat is er uit de bus gekomen ? Cm het heel voorzich
tig te stellen, ik geloof niet, dat er veel van terecht 
is g:ekomen • Er zijn diverse_ spelers, _die wel in 1 en 2 
worden opgesteld, -maar niet trainen. ···- ········· -· ···· ·· --
Top of flop,. _- Flop •. "• . . -- _ ·, · ._ 

Ecm Top ook voorcle aktiviteitén, die aan <le·dag z1Jn ge
legd bij de verfraaiing· van het klubgeboüw.• Wie er de 
la$ ste _ weken is geweest, zal er een ware met.ai;iorfose 
bemerken. · · · ·. -- " · ·- · · · " - - -
"I-h,t !1estuur streGft er naar de Senioren en Junioren 
afdelinP;en dièhter tot elkaar te brengen". 
I:esultaàt: ·· Tcp-'Top~- · ·- · 

Cok de buiten-veldse ~ktiviteiten vèrhêugen zich ih een 
grote belangstellin~ va~ senioren, donateurs en clona-. 
trices, Di't danken wij voor een'groot·deel-aah de en--: .. 
thousiaste wijze, waarop de Kontakt_;Ko,,rr.1issie zic.h van 
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haar taak kwijt, 

Voorts geloof ik, c1 at het Tlcstuur .het meende, toen ze op 
rle Vcr'~adering verklaarde, c,at zij rle.baas is over leden, 
die zich niet behoorlijk gedragen op het veld in plaats 
van rle K.JJ,V.Tl. te laten oor~elen. 
Een •-rotc flo') is· no-- steeds ç1e outillar:e voor " iersöon
lijke verzorging". S·1c;c:j.2al voor c1e ómes is c'it water
verf. ;,,aar er wordt aan r;ewGrkt heb ik 2 ehoorrl, zij het 
tot nu toe alleen met hoof cl en ·1apier, Hot zal U ·wel dui
cl_elijk zijn, ,1at ik_ het Ikstuur een T0'1 neef en naàr- ik 
aanneer; he)i ik ,1aarhij ,'.e r;ehele. vereniginr; achter me.· 

Lna·I~ het zo cloorr:a_an. ,\llcen ... , konden we nou ook 
nor; r.iaar voetballen· 

Uw Kcc:ce spon:l ent 

p .s. 
1i/2nne-or komt ,lie plaats in <lat nég hogere 8lftal 
nou voer 1~,e vrij ? 

=----=------------~ --~-------~---------------------------
SI}!T l'IICC'L:",!,S C'l' I"EZCEK (bij onze pupillen) 

Zóals in cle, vori:;tè Lons-revue reec1 s i_s aangekonclif:d, ko1;1t 
Sir.·t 1'icolaas a.s. zatercla:0 op bezoek bij de jonge Len-
s ers. /.J.lc. 'Jupillen, dus o_ok é1e nieuwe leden, zijn welkom. 
Er wor,:t ook een mooie film vertoond. - C}. half vier begint 
het feest.; · 
De -Stnt rek.ent op een vol klubgebouw. 

FILM JUNIC'HEN: Znten,agavoml 1Q december is er een film
avond voor onze junioren. Welke film er zal worden ver
toond, is nog niet bekend. Nader vernemen wi.j, c.:at de 
on:'. erhandelingen in ver_gevorderrl stadium zijn, zoc1at 
wij ;i_n- staat ,zijn volgende week nadere informaties te 
verschaffen, 
==============-=====~=========~====-====================== 

g.coomans 
weimarstraat 
tel: 3~'2720 

------------------------ -----------------
21 G SENIC':tEf-13ENIC,èEt~-SENIC:E!:, -:SENIORSN 

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

r:1CG;t.',fj)"), ZCJl1'1,'.G ;~ DEGEr-TE"1 ·· 1966 •. 

1:;..30 u. l'c-stduiven--1 - Lens 1 
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..,.., 1 2·. -- u. · H·o D • S • t,. - Lens 2 

j 2 ;-- u, .Lens 3 VoC'rburg 2 · 
14,-- u. ·Lt:ffs···4 - Ooievaars 3 
12:-- u, Vios 6 - Lens 5 
1.2.-- .u; .Lens ·6, - C .',.D ,5 
12;-- u, Laakkwartier 9 - Lens 7 
14.-- u. Lens 8 - Wit Bla1J1'1 :r.K,5 

. ;,E ( rs TELttNC,EN : 

LEl:S 1 : 

Li~NS 2: 

r>le· waart, w.verbarerr:se; ,;1,hansen, · h.sr.iitskam, 
h,haket, h,clietz, l.rier,,en, w,verderbos, j.engle-
bert, j. v ,d .knaa:1, g. verhàar. · · · · .-
;·,Es: h.rooc1uyn, a,rooduyn, a.verbarenèse. · 

a,verbarendse, r,blok, r,roodbol, g.keu1perman, p. 
schouten, a,roocluyn, h:rooduyn, r,wachman, g,looye
stein, j. v .dijk, h. brandenburg. 
ètES: th.suykerbuyk (2x), a.nieuwenhuizen (2x),, 
LEIDER: l'hr .1, te r.1ey. 

g,hálleen, f.straathof, h,kenper, p,burghouwt, j, 
verháar, j,meier, j.witting, f ,r.1esker, f ,wubben, 

· j;v.kleef, h.jacobs: ;i;;s: n.de boer, h.v.welzen. 

-:: th,suy\rnrbuyk (2x), m.davis (2x), h.ubben, c,mee-
------ r_è, .a..,nieu,,enhuizen (2x), c,peeters, r,eykelhof 
LEi'iS 

LENS :5': -----":""' 

(2x), '.:,'.,koot, f._veelbehr 1 w.eyke~hof, r,branden
burg. ,;,;S: u,suykerbuyk \2x), g,Jehee (2x), 

· · (tevens Res,6) · · 
g,, j,çrarna,· r,de groot, .c,velclink, a.v.cl.beek, a, 

' . . h' t 1 · '· b · 1 v.egmcnc,., J,rier.1en, .ce .s erce, J,ce oer, J.ce 
hilster, a.v.:l.meyden, l,janssen. ;ms: m,clavis 
( 2x) , r-;•eykelhof ( 2x) • · 

LE!':S ·6: n.v·.domburg, c.nielJl'lenhui'ze'n, m,heerschop, c,t. 
------ den brabanc!er, j. velclink, m. v. eysbere;en, j. bro

chard_, r.ravestei_n, w.veelbehr, a.noweè, n.drabbe. 
:;ES: g, jehee ( 2x), r:;, suyke'rbuyk ( 2x). · . 

. LENS. 7: .. cl,v,l;i,:,shout,. p,schulten, a,")oels, a,v,leeuw~n, 
------ j.g._v.dissel, t,keet,· j.p.v,c~issel, a-,v.schie, 

l.branc!enburg, w,eggers, r.gelauf.f. 
;m_s:: w.v,cl.laan, a.klein breteler, 

!:~r~~Q: a,b1ok, j.v.westing, h.helmich~ h.leenderts, a, 
hoppenbrouwers, c,kr;as, f.bierhof, m._ooms, ·j,ja-
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ger, r;wüstefelr:, a.v.].uxenburg. 
HES: a,buys, e.löwenstein, 

:,FSCI-IRIJVINGEN: tot uiterlijk vrijdat,;avond 9 uur bij 
Dhr.G:Coör:ia.ns, ·weir,1arstraat 21G, tel. 
39,27,20. 

vcc~.LC?TG i''·CG11.~r,·: ;, VCC'H ZCJ\'!)flG 11 'îECfü'DE'. 19 66. 

1tè;-uLcns 1-Vredenburg 1 12;-u. G.n.s.3 - Lens 5 

12.-u:Lens 2-~·.--:i.K.2 13;1511.Lens 6 - I!S,S.H.5 · 

1 ,~. -u. Vlil)1elrms 3-Lon s 3 1 f:.; -u. Crornvliet 7-Lons 7 

12.-u.FJ:amin,:,;o 1 f, 3-Lc:ns (, 12.-u. Le_ns S·- v,11.c·.1.2 

-======. ='==== ~.===::;:===::-:-·=========== ·===::::::=========~==::::::==::===== 

Tn:,IPIFG SENIC' Er. 
. . 

Met -inp-ang- van vri jc1ag 2 dece!'!1Jer, deze week -dus; is--de 

vrijda!"training voo~ senioren verplaatst naar de gy1nna

stiekzaal van de school aan :le 1-IoTschelstraat. 
,\anvan13 20. 00 uur. ,{egie: Lou. cTanssen. 
-o-o-o-o-o-c-o-o-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

w;,T KHIJGEN 
1,IIJl•NCU ??? 

- .... -----=--= 
(als het 'tenminste docrpaat)' 

LENS 1: speelt in Loosduinen tegen. de ~'ostclu:i.ven; cle eer

------ st e wo•_'.stri jd tegen :~eze ploeg ginË; v~rloren, clux 

••••• Do ~-•ost-1uiven hebben 11 punten uit C wedstrijden, 

terwijl Lens- uit 1 O we,Jstrijr1en slechts ~ punten. vere;aarc1e. 

LENS· 2: 'gaat naar I-I.D.S. op Houtrust. De thuis-wedstrijd · 

tëgën-cle kraaien ging no::,-al ongeluklcig yerloren en het 

moet - gezien cle stan:1 - toch morelijk zijn met twee pun

ten. t~rug te komen. Lens heeft 9 uit 9 en H.I'.S. t, uit 8. 
~tE§._2: krijr:,t Voor,,urf'. op bezoek. Lens, r:at met- 6 uit 8.. 

. nof~ lang niet. veili;:,; staat ( de onr'erste hoeft 4 

uit 0) kan not-; bèst een J)9.ar· puntjes gebruikaio•; Voorburg 

heeft 9 uit e·. · ·. · 
~!:!~_f: valt tot nu to,e een beetj'e, te_gen, Zondag_ tegen 

c:1.e Ooievaars hop.eh we op ee• gunstig resultaat •. ·• 

Lens heeft 5 uit 8 en C.oievaars 6. ui.t 7. Lens ·staat ook 

nol': niet veilig -(cie on-:1erste he,eft 3 ui:t ,C:J. 
LEN,S 5.: speelt uit tegen Vios; clat met 6 uit 7 in de 
--,----: middenmoot 'bi vakkel1rt; Zelf st-aa:t onze vijf,Je _e.:li:

tie e'r uitsteken'.:!. voor ('twe·er:eplaats), re.et 12 uit 8, 
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TEDC leidt in deze .afdeling. met 12 uit 6. . 
LENS 6: krij,:,t C.D.D; op bezoek. De, uitwedstrijd. tegen deze. 
------ ]club werd een grote overwinninr:;. Lens staat op 

de c\en:;e plaats met 8 uit 6. O.D.B, heeft 7 u:i.t 6·, 
LENS 7: gaat naar Laakkwartier, c1at met 9 uit 7 op de twee
------ r~e plaats staat. Lens 7 staat. in de gevaren-zone · 
mc,t ,i punten uit· 6 we:.\strijden. De onderste heeft 2 uit 7-, 
Li:~l'JS ~: speelt thuis tegen Wit IUauw il.K., dat r.~et 10 uit 
------- 9 op de derde plaats staat; Cns achtste staat •in 
c\e middeninoot met 5 uit· 6 en kan c'.u·s nog wel een paar. punt
jes gebruiken, · ····· .... 

================-==========-=============================== 
n 

SEKJ.ET~'illlJ'l.~'LT 
h. van der klei j · 
frambozenstraat ·.:;.5 
tel: 3338:~? . ' · 

--------------=-- .--~---==----==---==---
J T11\J-J ("· ,m, Ju·•,-( .. ,,., J."''IC' 'T'l' JU'·11r ·. '~]'' 

Ul'. . !1.1:,_1',- . r-.!l ·li,.i.:,L- U1-.; · .. ...,J_\- tl yi:~.ci ,1 • 

======================================== .. . ' . 

1966. 

12;- u, D.I-I.C,1.-, LenS 1 Brasserskade · 
V.3,G.2,t.6/,;. 
V .3,G.2,"L.6z,,. 

12,- ti.. Lens 2 .- Dl.Zwart 2 
1~.- u. LenS 3,-.a.K,:J.E.C.2 

;JE C i'STELLII~GEIJ: 

LENS 1 : 

LENS 2: 

' 
. 

r:bruggemans, m.v.veen, h,verheuzcl, h.rothkrans, 
r,fortman, f.v.boheemen, j.cobben, th,brocharcl, f. 
de zwart, d; brandenburg, a. kortekaas, 
iIBS: c,v,velzen. LI;I:JE'.l: dhr.p,huis, 
";vaassen, j.welling, a,dèJ-Y.11, j,egberts, t,heer
schop,. th,hoefnagcl, n_. janssèn, j ,wel:loers; j ,de 
jone;h, c. vervaart, w. yogel. . · . 
ïl.ES: f.he, 0 reman~ •. LEI')E;t: dhr.h.v,d,kleij~ 
a,vervaart, b,epskamp, h.suikerbuyk,· j.V.d.zalm, 

• l 1 f •1 J' l 't t J,veroarenu.se, .v.nie , c. ~nippenoerg, g,v.c" og , 
c,rooduyn, j,blok, h,cra\îla. 

· H.ES: r.blok, w.geurens. LELJEsl: dhr.f.herre;;ians. 

=========================='======~==============-========== 

15.-- u.LenS ~- J.H.C.5 · 
13>~5 u,LenS 6- Laakbrarti-er 4 
15;-- u.LenS 7- G,:).S.6 
13;.:.5 ·u.Celeritas 10-Lens 3 
13.45 u.R.V,C.G - LenS 9 

·v.1,G.1,L;6/4 
V ,·1 ,G.1 ,L,5/3 
V.2,G.2,L.5/3 . 
Leywèg/Noordweg 
s,)ort;Jar!c ''Irene" 
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13;45 u; LenS 11 - ~.D.0.22 
13;45 u; i/ijswijk 7- Lens 12 
15;-- u. H.D.S,11 - LenS 13 

V .2,G.2,L.5/3 
Sportpark "Ir-ene" 
Houtrust 

f ; , Lgn:S 1 4- - Tri j 
V.2,G;2;1;6/~ 
V.2,G,2,L,6/-~ 

1 3; !.-5 u; Lei:iS 15 - ').V.J. 
·15.-- u. LenS 16 - J,.'1.C',21:) 

TaEl,S 5: w.kotiwenhoven, ~.ovGrbeek; j.colpa·, l.huis; r. 
------ fórtnan, tl.holt, a,hO!), p,'.:e jongh, e.bakkers, 

w. ke etrlan , · j . fret z , . · 
!? ~&is: r. V. c.l. r!!'l.111. Ll~ITJE!2: dhr. g. V. cl. vel~: e. 

LEi\'S 6: r.v.berlo, j,schouw, p.c'e vries, e.v.bronck-
------ h h 1 • • • 11 . 1 h. . l 1 h 

LENS 8: 

• orst, .. nJsterve r.., p;.r,e oo;~,., o. oogeveen, 
h.v.hlüst, r,.bruinsrna, p,v.,.1.aar, l.v.d,velüe. 
:.~ES! f,,iehee, LEI.:E:.; (:hr.[~.balleen. 

r.v.cl.lans, a.tinnen1•roèk, l,c\e jonp;h, b.lusten,,. 
houwer, fI.duyvestein, h,e[;i:-ers, r.v.,'lassem, th. 
janssen, f.v.baggum, a."ilc'.erbeek, ·c,gr:j.mberren. 
rms: p.klein l.Jret.eler •. L~~L1E:C: clhr.1j..blok. 

p;miltenbur1;;; p.rnan'~ers, h,é!ankers, a,uesthof, 
a"v.essën, j.castGr.imiller, ·c: .. te vries, f;v.cl. 
ber['., r.peters, ;:,;.vervaart, b.v;d,sprong·. 
:·ES: p.f.,:.e haan, LET:lEtè: (lhr,j.de hilster. 
s,:r'.ENKCr-i;lT: 13.15 u.Lc'r.10°,:.hoek Hengelolaan. . . 

~!?!:!ii_2: e,v.d,broek, r.jao::ibson-, p.bremm.er. h.v.do1,i.,, 

büri, r. bo,'.':isch, c. v .(1eeJ.en, f .klink, a. fe·i~z, 
h. rient jes, c. blok, 2:. ravestein. 
llES: c.r-:;roen. LEIDE~:~: dlîr.a.leen~lerts. 
s::cr,:·:NKO'.ST: 13.15 u.lI.:nc·::lolaan hk.Loevesteiµln. 

~!?!'I~_11:p'.de 1?8,an, p.hop, · c.schr6ve~ 1 fr.z:aaff,- m.~~oks, 
• h.t1 e Jonrh, a. hoek_, tr. resocnhardJo, fr. co,.,,· en, , 

j.,1isséldorp, g,v,d,vel('.e. · ·· · 

HES: c.stapel. LEIDE:: clhr,r.wachrnan, 

LENS 12:l;egberts, r.hoèfna,,.el, th:v.rijrî, fr;disseldor:,; .. 
------- f.,'e kle;rn, ·h;v.terlo, p.verhee·sen, ·w,englebert, 

th.booms, k.v.d.voort, p.v.doev'erer1. · · 
'îES: a,junJ!SChlär;er, Jl~IDE:: dhr;j.v.d,knaap, 
~L~r.'.'t:NKCr-IBT: 1 3. 15 u. lîcn.--·elolaan hoek Loeve-

steinlaan, 
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l":~E~-12 : 

LENS 16: 

f 

r,bos, c,blom, p.v,c:,st~en, j.v:c.l,ende, j,v,d, 
heiden, h.v,éla,:i, b,ravestein, l,cazancler, h, 
rimmelzwaan; r .de wolf, b. klein -breteler, ... 
IffiS: g, v. arc!enne. LEL1 E;i: clhr ,w. stapel, 
SlJTi,WKCES'r: 1-,-.15.u. Lcyweg hoek Hengelolaan, 

. . . . . . . . . 

a;aastermiiller, j.meyers, w.v.cl:ham, j.asselman, 
p. c.lemeyer, · c. v ,è.eelen, r. k, f. straatman, w .dui
vesteyn, c,v,hulst, r,asselr,ian, e,bor. 
m~s·: b.hoe!nagel,·p.steffen, LEIDEît: dhr,c.kras, 

b;de hsl.as, m.,ie;i.sasso, · m.p. janssen, · c,groen, 
r.v.nunspeçit, g-.englebept,·h.swanenburr;, j,de 
vries, r.feenstra, e.v.d.hoeven wijsard, r. 
straatman. . 
RES: 1. vers_·;iaandonk, j ,mulc:er. LEIDE:t: dhr. j. 
witting. · · 

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

n • ,n,.__ .• • G -)ECEi-T' · 66 Lfr1,,1.l!i.-.~- ~1. 3 J ;,~J.Î-
0

J.:.~_ 19 • 

1. ;__ u. 'LenS T '- v·.v ,'i:0 • 1·· 
1 ;-- u. Velo 2 - Lens 2 !Iarry Boe kst raat, U11.~_eringen 
1 .-- .u" Lens 3 - G. ·,i,s ,3 
1;-- u;. ·.;.v,, 3 - Lens·.~- Zuid_erpark 
1 • -- u, D1.ün:1orp S.V. 3-LenS 
1.-- u. LonS 6 -· C~D.D,3 

5 Cckenburgh 

3. 30 uur LcnS - i'Ui'ILLEN - ST. NIKGL,~:,S-FEEST. 

K:ub11:ebouw. 

}JE h 'STELLINGEE: 

LENS;, 1; r.v.d.s:teeri, ·p.v.wijk, c,luste.nhouwer,'·g,colpa, 
-------- g,tromcelen, f.veerèn, á,baven, a,de winter, 

LENS ~- 2: ---------

m. v.d. horst, e ,hoefnagel, j. v .rijn. 
-~ms; b .ruiterman. LEIDKt: dhr .g. v.d. steen. 

p.verschÓor, f.wouters, e.r.iacco, j,v.rossum, 
.m;v,baggur,1, a.v.bommel, p.de wolf, r.i:ïicka, 
w .cle h.i.lster, c, v .d.aar,lweg, r.goeè.huys_. 
rtES: p;berkelaar. LEI,JE'.:: dhr.th.suykerbuyk, 
s;J:ENKC-1✓:öT: 12.20 u. ingang Lenst.errein, 

j.boin, r.de vries, a,borst, h,straver, g.wil
lemse, j.keetman, j.slabbers, e.speicher, r;. 
lelieveld, p.le brun, r.v,d,lely. · 
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LENS P ~-i,.: 
JES: a. v ,maris. LEI1)l1l: rlhr. j. aobben •. · . 

• • • ••• •M •n 

f.v.ós, ·r.de -[ri~rn; j.pcst, ·a;hilc1.er:tnk, p. 
booms , ç-, l;iakke lf, f. snoeyers;. ;f. will eyns, j • 

.. t f 11 b . 1 · • ' · wus e e a, e,. ooms, r.te_vroege. 
· ,·,.,,.s · a locl•'er· ·J'i'I1)È"l • dhr' · 1 branc1enbur" ~ J.:n • • .~.t , .J~ .1. .;.!.ó.i. •. • •- • t~• 

s:.FTI:NKOI>:ST: '12; 30 Ulir · Hengelolaan hoek Loe.:. 
· vesteinlaan. · . · ·· ·- · 

LENS r'. 5: j ;kou;rnnhov~n, à • .;;,. .,Laar, i-;óom, j. janmaat, 
-------- w .• v.d,lind.en, w.v.cl;lans, j,valkenburg, h; 

veerkan1':), a. jan_ssèn, è. ernst,: g; schneid er~.:· 
· ·ms :. ·n ;albcrse~ 'L'.•;rJE ~: • clhr.n,koöt;. · 

,. '. s:·,l-'.ENÎCCEST·: 12·. 20 uur Henp.elolaan, hoèk Ley
weg ( Eurocinema) .. 

LEFS ?-6: -------- a. kleywep:t·., r. v ;cl .r:,èer, e. reesink ,f.jónker, 
th.hee;nskerk, p.ko:)ër, th •. t.ijssen, .a!lJurck
sen, l,winkelman, j,oosterveér, g.gomes. · 

·'· ·-R&:- f .... y; ,-0sch •. LEI:: E:L: . dhr .a .• nietiw:et:1h1.1.iz en. 
--------------------------------------------.----------
;,TTENTI.E, JTJNIC:Er' EN ~Ti'ILLEN ! 

t,FSC!r:J/VI!JGEll: vóór vri j;1 acavoncl 7 ,•30· uur aan dhr. H.. van-. 
c:er Kleij Frámbozepstraat -,~5, tel .. 
33,88,,~2 {telefonisch •àJ.:leen vrijdag
avond tu:ase~ 6.30 en 7,30 uur). 

r•',',T:'.RI:,,'..LUITGIFTE: •?,hr-~-G. v,d:',Yeld.e .• · ..... 

:lESE~ ~VE i1l10Gni·~:r:: ·tl. : 

In'.r:'e' zäaf Marterrade: ---------------------
11.~.--. uur: Lens 12 + r ;cle wolf, j. v ,d. heid en-, c .-blom, 

p,v_,d;, steen,· h. v ,dam,, , ·· 
L,.'i:JDE:2: clhr ~ j. v .cl. knaap. 

15,30-uur: Lens .1,1, + j~v.d,encl~, ·1.cazancl.êr,· g.v.ardenne, 
. b,hoefna,geJ.; è,v.huist; ·p,clemeyer. 

, I:,EU1Kl: dhr;G.Kemperman.. . 

T;:.,,::r:ïJI!JG; 'malnc'a~·ayo~(I .5 .!:ecem]' ér gaat 'cl~ C-klasse 
trainin.<s ·uiteraard· niet door. . · 
Dinsdagávond gaa"ç · de training ·normaal cloor. 
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Gebruik van de Zi,LEN • 

Tijdens training en reserveprogramma ziJn de zalen 
NJET toegankelijk voor anderen dan de aangewezen leider 
en spelers. 
Nogmaals worden de spelers er op gewezen, dat zij onder 
geen enkele voorwaarde aan of op de toestellen mogen 
zitten, op straffe van onmiddellijke verwijdering uit de 
zaal, 
-o-o-o-ö-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 

• 

• 

• 
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LENS' Zi,K,'.GENDJ,. 
vr: 9 dec: KLAVERJASSEN 
za :1 0 dec: jun: 5, 7, B; 9, 11 , 12, 

pup: 1 t/m 6. 
FILlYJAVOND JUNICHEN. 

zo: 11 dec: jun: 

NCGill:\I\LS DE 
BISSCHOPî'ELIJKE 
BE?ALINGEN 

1 t/m 3; sen.· 1 t/m 

TELE-LENS· 
================= 

14 en 15. 

B. 

Velen hebben gereageerd op het artikel in dë vorige Lensrevue over het wijzigen van de bisschoppelijke bepalingen. Een schriftelijke reaktie van onze voorzitter, de heer Houkes, volgt hieronder. 
Het is riiet overbodig hierop nogmaels terug te komen. Zeker, ons artikel was zeer kritisch; soms scherp. Dat het vooral de negatieve kant van de zaak beliqhtte is niet zo verwonderlijk? daar de positieve kanten uitvoe- · rig in de dagbladen zijn beschreven en daarom als bekend mogen worden beschouwd. Onze kritiek geldt niet de ûàad van de bisschoppen, maar het tijdstip van uitvoering. In haar artikel schrijft de redaktié. zelfs blij te ~ijn met deze nieuwe bepalingen, Natuurlijk. Blij is ae·redaktie ook met de suggestie van onze· voorzitter aan het slot van zijn schrijven, waarin hij erop aandringt "van gedachtep te wisselen over zaken, welke niet direkt met de techniek van de sport verband houden". 
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Hi j vraagt ,le kontakt-komrnissie hierover na te··denken. 
En hopeli ik niet alleen de kontakt-kommissie ! 
Het lijkt" ons zeer boeiend de diverse meningen omtrent rle 
bisschoppelijke bepalingen en·aanverwante zaken te hore!1. 
C'n em è.iskussie-avond of zo,, .....•• 
1an volgt hier het _schrijven van de heer Houkcs:. . . ' 

"Hët' heef't mij t·eleûrgesteld, dat c'.e redaktiè él~ br_iéf van 
het Episcopaat m.i. wel erg n·egatief h'1eft benaderd, En ik 
geloof r1.an ook niet, c'at de rèdaktie de bewuste . br.ief ,ecl1t 

· heeft gelezen. Juist omdat onze Lensrevue een vrije me
ningsuiting garandeert, beri_ :i).<, !lO_.yj:-:\,j _enkele gedachten 
aan het nanier toe te vertrouwen: 

.'. ... 

L:;e1.ers, de ziènswijze. van. dé l;:iissch9pp1;Jn op: 11 c1e: funkt:l.e · 
van s:,ort en lichaamskultuur en ie taak·van de kerk in de
ze", is ten opzichte van eerder ingenomen st~ndpunten, be
slist pos:btief te uoernen, · e;eheel:aartgepast aan deze ti~d, 
en --van -grote- waarde· voor--dB komende· generatie-;· ·-Waaronr· 1--- -
C'1,Jdat in de brief o.a. wordt :gesteld: 
11 rye leken zijn primair geroepen om,.verantwoordelijkheid 
te dragen voor de sportbeoefening, Zij behoren h:i.Eerbij te 
beseffen, dat de sport een belangrijk JJ1.aatschappelijk ver
schijnsel is geworden, hetwelk terecht aanspraak maakt' 
op aanrlacht, toewijding en bezinning11 • . 
En verder: "Het ligt voor cl e hand, dat in r1.e huidige ne
d.erlandse. situatie; .. we,lke wordt gekenmerkt door openheid 
vöor ci.e_ verschillen'.:le levens.beschouwingen, de sportbeoe
fening een samenwerking en in bepaalde gevallen een sa~· 
mengaári zal zoeken met allen, die op dit terrein werkzaam 
zijn". Dacht men _er in .het verleden ook .. zo over ·7 - , . . '. . . . . . 

Nu kan de redaktie· we;l ·stellen' "eindelijk nicigeb we, wat 
we allang deden", maar (1oët dit in 'feite iets· af aan de_ 
belangrijkheid van cle door het E;;isccpaat r·.enor.1en be slis
sing. Voore,,rst staat het te bezien of de "oude bepaliri- · 
gen" zo veel vulcl:i.g werden "over·trederr" als wordt go sugge
roerd, Ue,:,'.s geruime tijd ·was het mogelijk in bepaalde geval 
len dispensatie te verkrijgen, Weet de redaktiEl of :hiervan 
gebruik werd genaakt? Ik dacht" dat we deze zaken bepaald 
niet moeten overtrekken. 
Bcv endien komt het, ook in onze vereniging, voqr, dat het 
zich niet houden aan bepaalde voorschriften ooglu:i.kend wordt 
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toegestaan, or,1 aan de hand van _de opgec;ane ervaringen, 
des te. beter de gedrar;slijn voor de toekonst te kunnen 
vaststellen. Was b,v. het maken van 11 oversteekplaatsen 
voor voetgangers" een gevolg van vooruit zien of een nood
zaak .i:an de hand van ervaringen, veelal met dodelijke 
afloop! 

"\Jat is m.i. het allerbelangrijkste .van de nieuwe richt
lijnen? Dat we niet meer gebonden zijn aa:n: ";;e- en ver
boden". De vcrantwoordeli jkheid wordt in alle gevallen 
aan de verenigingsbesturen overgelaten. Ik dacht, dat we 
hiermede het punt aanroeren, waarvoor juist in onze ver
eniging jarenlang is ge streden. He willen toch zo graag 
verantwoordelijkheid ! , ook in zaken, welke onze levens
be schouwing raken • 

Het besturen van een vereniging heeft, door de nieuwe 
richtlijnen, meer inhoud gekregen, waarvoor we bijzonder 
dankbaar kunnen zijn. 'lat hierbij een voortdurende bezin~ 
ning op de taak van de sport, dé vorming en-opleiding 
van bekw:ame lei::ers noodzakelijk is, kan ik, met de bis
schoppen, slecht s beamen. 

Is er een volmaakte oplossing te vinden ? Ik cl;acht van niet. 
Uant een pasklare oplossing voor deze tijd, kan over aan 
aantal jaren weer gebreken vertonen. Het is juist onze _ 
taak bijzonder attent te blijven en veranderende inzich
ten, via de daarvoor geëigende kanalen, ter kennj s te 
brengen. 

Ten aanzien van Ykorfballen" wil ik me van een oordeel 
onthou:len. ·Men zou daarvoor de achtergronden moeten ken
nen. r,i,;J.ar zou het opricht en van specifieke ,~.K. Korfbal
Terenigine;en nu de oplossing zijn ? Wellicht zijn onze 
korfballers(sters') deze tijd reeds ver vooruit ! 

Ook in onze vereniging gaan wel eens stemmen op, om van 
gedachten te wisselen over zaken, welke niet direkt met 

-c!e techniek verband houden. Kan de brief van de bisschop
pen hiertoe geen aanleiding geven? 

' ' . 

'.Je kontaktkorrmiissie moet hierover toch .eens nadenkal'.l. 

. H,Houlces, Voorzitter. 
-ö-0-0-0..:0-0-0- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o.,.o-o-o- 0-0-0-0-
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SINTERKL:,l~S O;' BEZCEK BIJ JE PUI'ILLEl; .• 

Domvol eas het kluogebouw zaterdagmiddag, toen om half 
vier Sint Nicolaas, vergezeld door zijn.trouwe Piet, ons 
sportkomplex betrad. Ondanks storm en ijsregen had de 
oude bisschop de weg toch maar weer weten te vinden, en 
bijna honderd pupillen plus enkele héle kleintjes waren 
hem daar dankbaar voor. Niemand ging in de zak (hoewel 
het één keer we'inig scheelde!), zodat de opstellingen 
niet veranderd behoeven te worden; ·nchalve voor een. Sirrt, 
was er gezorgd voor· snoepgoed en •• een spannende. film! 
Tot kwa,rt over zes, wel oen ·heet je laat, hielden de 
"Flitsende degens" aller aandacht gevangen. l',an allen, 
rliè aan het s]a gen van .dit Sinterklaasfeest hebben mee
gewerkt - en dat zijn er veel meer dan j.e zou denken! -
har.telijk dank!! 

Fitrt:,VCJ:'D JUNICÜEN. 

Natuurlijk hebben ook de junioren er recht op, dat hun in 
rleze feestmaand iets aantrekkelijks wordt geboden. Daarom 
is voor zaterdagavond a.s., aanvang half acht, een filma
vond georganiseerd. Gedraaid zal worden: "'.1o Slavenkara
vaan" met Viktqr S'Gaal en Georg Tbomalla, naar ·een van de 
bekendste boeken van KD.rl Ï'(ay. 
Kara Deri No:;,si en zijn dienaar Hadschi Halcf Omar op 
zijn best! Ket enkGle vrolijke tekenfilms in het voorpro
gramma. 
Vanzelfsprekend rekenen we erop, dat veel junioren het 
herfstweer zulJ.èn trotseren, al was het alleen maar voor 
de p;ezelligheid. Er· is ·trouuens geen enkel bezwaar tegen, 
als de oudere jongens na de film nog wat blijven plakken, 
eenkaartje leggen. tafeltennissen etc. K.K. en Juco houd<l!n 
zich voor uitdagingen gereed .• ,!! 

KL!,VE'.1J:,SD~tIVE. 

Die behoeft nu geen aanbeveling meer: cle deelnemers ziJn 
al gewend aan de wekelijkse tocht naar _de Hengelolaan. 3ijn 
we goed ingelicht, dan waren het afgelopen vrijdag de 
heren H:U.stGr en L.Janssen, die de prijzen in de wacht 
slee,:iten. l-'.or:·en uoer een nieu•re ronde en weer nieuwe 
pri j°irnn. Ifaar natuurlijk _kom~n ook veel niet-klaver ja sserè 
naar de klubavond ! · ·· 



-1f7-
CU'JE,L1.:,;1s :,VCI'JJ. 

Neen, niet".Óp ... dé. ;3.1 ste,. maar op de 17èl.e december ! • ... -· -
Dat is immers de vooravond van de verjaardag van Lens. 
Zoals bekend, wil het be stuur- daar een intieme avorid 
(hoe moet· je het and"ers zegg:en?) van maken. Er is wat 
lichte muziek, een gezellige sfeer, cle kerstboom staat al 
en eigenlijk zouden ·dok de oliebollen niet mogen ontbre
ken. In zo'n knusse atniosfeer moet het aangenaam zijn, 
oude _en.jonge kennissen w~er_eens.te ontmoeten, qu de 
voetbcl;l -~iet meer rqlt. De a,vond krijgt nqg een officieel 
tintje oók, wa~t het ligt ~n de bedoeling, dat Lens enkele 
leden r.1e-t een lange staa,t van dienst zal hlJ.].cligen, 
Daarom is het onze grote vrnns, clat op 1. 7 december velen 
van "de oude r,,-arde 11 hun neus weer eens laten zien. Ze 
horen er toéh bij :? : . 
Jëiaar ook de jongeren willen we vragen ·om,- nu d'e muren 
eens niet ·zullen daveren van de beatmuziek, deze ·kontakt
avoncl _niet voorbij te lopen ! Juist op deze avoqd moet 
Lens '.•ewijzen, dat er nog zoietl? als verenigingsleven be
staat;. Kom, al i~ het rr.aar een 1-1urt je ! i'Jatuurlij_k brengt 
U l'u verloofde of echtgenote of hoe-het-heten-mag mee ! 

KE?S'.CDAL. 

·Bruisender van opz;et ·.is het reeds ·geannonceerde Kerstbal 
op T;,reede Kerstdap: ! ·Dat belooft weer een groot spektakel 
te worden·! Naar verluidt, komt er een beatband· uit Leiden 
en !<lel_fs ,• .• Go go·,- n1eisjes! Zo, :zo, ! . 

·. -K.K • . 
--------------~------------------------. --~ .-- .-----------
SEK:U};_T;i.I~I;i.Ji T 
g,cooinans . 
weimarstraat 
tel: 39 2720 

=====------------_.--==------ .-·-----------

218 SENIOHEN-SENic:.mr:-SENiün.EN-SENICidl:i'! . . 
=====-·-----=----=--=-~-· _. __ ------------

·•:,cc·,·1-·• 'l('''"f)•'G.11 J)EC~""-·E'' 1966 .L.i. .. , ··:f.1,h 'fl~.H d,v1\., Jl.~ • 1 .ill•.i.1:. 1 ,t~ . • 

2;-- u; Lens 1 -· Vredenburch 1 
12,-- u; Lens 2 - ~.J.K.2 

2. -- u, Wilhelmus 3 - Lens 3 
12:-- u, Flamingo's y.:.. Lens 4· 
12.-- u. G.0.s.3 - Lens 5 · 
13,15 u. Lens 6 - H.M.S.H.5 

Vel.cl 1 ,Geb .1 ,;Lok. 6/.~ 
Veld '1, G.eL .1 ,Lok ,5/3 

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



-188 ... 
' 

2;-u,Cromvliet 7 - Lens 7 
12,-u.Lens 8 - V,U,C.12 Veld 2,Geb,2,Lok.5/3 

JE OPSTELLINGEN:. 

LENS 1: r;clo waa,rt; w.verbarendse, w.hansen, h.smitska.'11 1 
h,haket, h.diètz, l;rièmen, w.venderbos,. j,eng
lebert; j, v .d ,knaap, g, verhaar, · 
HES: h,rooduyn, a,rooduyn, a,verbarendse. 

LENS 2: a.verbarendse, r,blok, ·r.roodbol, · j,v,dijk, p. 
schouten, a,róoduyn, h.rooduyn, r,wachman, g. 
looyestein, j,botter, h,bràndenburg. 
?ES:-th.suykerbuyk (2x), a,nieuwenhuizen (2x). 
LEIDEJ: dhr.l.te mey. 

LENS 3: g.halleen, f.straathof, h.kemper; p.burghom,rt, 
. j.iverhaar, j.r.ieier, j.witting, f .mesker, f .wubben, 

... ----· ·j. v .kleef, h. jacobs. HES: n ,de bce r, h, v:.welzen. 
LEIYS ?: th.suykerbuyk (2x), m.davis (2x), h;ubben, c,meere, 

a.nieuwenhuizen (2x), c,peeters, r.eykelhof (2x), 
n. koot, f. veelhehr w. eykelhof, r. brandenburg. · 
HES: n. suykerbuyk 12x), r. jehee ( 2x), :tevens res. 6. 

LENS 5: g,j.crarr.a, r,de grcot, c,veldink, a.v.d,beek; a.v. 
egmond.,.' j.riemen, h.de sterke, j,de boer, j.de hil
ster, a.v.d.meyden, 1. janssen. · · 
HES: m.davis ( 2x), r,eykelhof (i:~x). 

L°'NS 6: n.v.domburg, ·c.nieuwenhuizen, ni,heerschop, c,den 
brabander, j.veldinki m,v.eijsbergen, j,brochard, 
~,raven~teijnl w.vee behr, a,nowee, n,drabbe, .. 
,,ES: g.Jehee.\2x), m,suykerbuyk (2x). . 

LENS 7: d.v.lieshout, p;schulten, a;poels, a.v~eeuwen, 
j.g.v.dissel, t,keet, j,p.v.dissèl, a.v.schie, l.· 
brand.enburg, w. eggêrs, r •. gelauff, : 
;ms: w.v.d.laan, a,klein breteler, 

LENS f\: a.blok, j.v.westipg, h,helmich, h.leenderts, a, 
hpppenbrouwers,-c.kras, f,bierhof, ni.ooms, j.jagër, 
r/w\i'stéfe;Ld, a. v ,luxemburg. · · ·· · • · 
HES: a,buys, e,löwenstein. , 

f,FSCH::l.IJVL':Gf,N: Ui'cerlijk vrijdagavond 9 uur bij dbr.5.coo
mans, Weimarstraat 218, tel.;19 .. 27.20. 

l •- ! . 
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VOORLCTIG PRC GR,'.?/J:-T..', SENIOREÎ\ VO(R ze:rm:,G 1 8 DECEMBEH 1 66. 
2.-- u. 

12. --'.,u; 
12;-- u; 

u •. 
u. 

Lens 1 - Eelfia 1 
Lens 2 - vrij 
O.D.n.2 - Lens 3 
Lens 4_ - Quick 7 
Vredenburch 6 - Lens .5' 
Lens 6. - G .• D.A .• 6 

2,--
2;--

12 .--
13, 1.5 

u. Lens 7 - A.D.,0.10 
u. D.H.B.R,K • .5 ~ Lens 8 

- - ---- --. -. -. ---. ----- ---------------: ------. ----. -
SEKhETi,RL\.,'1. T ==-==-----===-======================== 
h,van der kleij 
frambozenstraat 4.5 
tel: 338842 

JUNIG-1. EN-JUNIOHEN-JUNIOHEN-JUNiffi EN · - . . 
====~=============c==================== 

ï'RCGHA!i1l'i;, VOCH ZCNDAG 11 DECEMBER 

12;-- u. Lens 1· I.~J-.C.2 
,. 1 t:- ;-- u; Lens 2 H .. ~ VA 2 
12,-- u. Oliveo 2 - Lens 3 

ZATEHDl1.G_. ·10 DECEi\H3ER 
FILi'H1.VCND JUNICHEN • 

1966 
V,3,G,2,L,p/4 
V. 3 , G • 2 , L, 6/ 4 
Monnikkenweg, i°ijn-

. acker, 

. Zie elders in deze Lensrev1.1;e. 

j)E ·c'ST,ELLINGEN: 

LENS 1 : 'r, b
0

ruggemans, m. v. veen, h. verheugd,· h,rothkrans, 
,., r;fo;rtman, f.v,.boheerren, 1,copben, th.br_ochard, 
.. ; f,,de zwart, d,brandenburg, a,.kor_tekaas,.. · ··· ·· 

· I;ES : • c. v;. vel.zen. LEID Ert: dhr. p. hei_ns • 

LENS 2:· c.vaassen, j.welling, a:duym, j,egberts, t,heer
schop, tr,hoefnagel, n.janssen, j,webbers, j.de 
j ongh, c. ve,rvaart, w. vogel. . 
RES: f "her,remans.. LEID E:it_ :. clhr,. g. v.d. stee_n. 

LENS 3: a;vervaart, ·b,epska1;ip; h,·suike-rbuyk, j,v,d,zalm, 
j.ve'rbarendsè•, f.v.,niel, c.knippenberg, g.v.cl.t;ogt, 
c.roodüyn, j,blok, h,crrum.-

, HES: r,blok,.-w.geurens. LED.EK: d.b,r,f,l:1erremans, 
. ·s;-J,'ENICGEST~ 11.-- uur ingang Lensterrein, 

---------------------------------------------------------. . . . 
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13,t,5 

13;,f5 
15. --

u, '}nic'c 5 - Lens 5 
Lens 6 - vrij 

u; Lens 7 - Die Har:he 5 
LG C () ,, !'' T ? U. D,.') \_} - L: • '.ie • . 

u; i'.D.IC3 - Lens -
u; Lens 11 V. U. C. 9 
u. Lens 12 - Cranje Dlauw4 

Lens 13 - vrij 
u; L,ms 1 "" Laaldcwartier 
u. Lans 15 - Fla,,üngo' s 5 

Lens 16 - vrij 

V .1 ,G. r,L;$/,~ · 
y ! 1 ,G. 1,1!5/3 
Duinlaan 
V .2·,G.2,L;5/3 
V·.2,G.2,L.6/4 

-·~ .. 
11 V .3,G,2,L.5/3· 

V.3,G.2,L.6/4 

1 s-;\vonds: FIU1•;,vrND· JUNICn.EN. Zio elders in deze 
Lensrevue. 

DE OPSTELLD!GEN : 

LENS 5: w ;-k,óu;wenhov:èn, h. overbeek, · j. c:olpa, l ,hui~, r .. :. 
v; cl.m_ul_l, d .holt, a. hop, p. de jongh, . e. bakker_s_, 
j • fret z , N • N. · · . · 
lfüS: j,schouw, r,v.berlo, 1;;;1JEït: dhr.g,v.d. 
velde. · s;J,IBNKCJ\~T: 13 .15 uur Thorbeckolaa

1
' hoek 

Laan v,Meêrdervoort. 

LEN3 7: b.v,d,lans, -a,tinnenbroèk, l.de jongh, b,lusten
houwèr, · g. duyvè stein, h. è[';r,:èrs, r. v. was:c\"ènï; · th. 
jansseli., f. v. baggum, a. bilderbeek, c .grimbergen .. 

· .. ?.ES-·: b,klein breteler. LTI:IDE.i: dhr.a,blok •. • .1. . ~ ~ • • • 

LENS.3: p;miltenburg; p.manders, h.cl.ankers, b.de'vries, 
a.v.essèn, j.casten.~iller, d,de vries, f.v.d. 
berg, r.peters; g;vervaart, b,v,d.sprong, 
:l.ES: r:.westhof, p.f.de haan. _Lf::J;:Eit: dhr_.j.de 
hilster. · 

LENS 'J: c;groen, r,jacobson, p.brèi:1iner, h.v,cdomburg, 
r.bogisch,- é,v.d.broek, f.klïnk;" a.-f·eitz, h. 
;r,j,ent,jes, c,blok,. ,a:.ravcst.e:ï,n •. ··: .. 
. ·'"" ' 1 - r·,;•r·,w-· 1hr ·1 1 +- · -,.:~1!,0_: c.v.eiee en, .J,L!J :.1-:1.~: c.1. ~P.·.•-~eencer ..... ~• 
;;;,r·J:il':KCWS'r: 1 ~---- uur L,:ywec( ,l:1o~k ll8ngelolaan. 

1n:s·11: p.,;c ·haan; p,hop, c.schrover; fr.ráaff, m. 
bloks, h.de jongh, a,hoek,- tr.resodihardjo, 
fr.cobberi, ·3;tlisseldorp, g;v.d.velde,· ---~---· 
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HES: c.stapel, LJ5IDEH: dhr.r.wachman, 

!ENS 12:1,egberts, r,hoefnagel,_th,v.rijn, fr,disseldorp, 
f,de kleyn, h.v.berlo, p;verheesen, w.englebert, 
tb.booms, k.v.d.voort, p,v,doeveren, 
llES :. a' jungschläger. LED EE: dhr, j. v.d. knaap. 

LENS 14: f;r. teunissen, 1. v .ci'.mé er, h,pechler, f',gui t, h. jan
maat, p,heynen, r,meershoek, j,helvenstein, th.v. 
d,aardweg, g,lutterman, r,wouters. 
:é:.ES: f;.v.ardenne, c,abspoel. LEIDE.',: dhr.g,kem-
perman. · · 

LENS 1.5 :a,castenrailler, j,meyers, w.v.d.ham, j.asselman, 
p.d.emeyer, c,v.cleelen,· r,K.f ,straatman, w.duive
steyn, c. v. hulst, r ;asselman, e. bor. 
l'.ï;S: b ,hoefnagel, p. stef:fen. LE]J} Eit: dhr. c. kras. 

----------------------------------------------------------
ï';lCGJ.:J.'.E\\ ;:u;'ILL1'N veen z:,TE,i.D,';G 1 O JECEI,TIJER 1966 

1 ;-- u. Lens 
,, 

1- H .D ,S. l 

1 ;-...: u, .H.i~ .S. l' 1 - Lens 
1 .-- u, 'V.V. i' . ,., 

2- Lens 
1 ;-- u. Velo ' . 4 Lens p -, . C]1.d.ck Steps P 3 -1. -- u. 
1 .-- u. Lens ? 6 - Oliv.eo 

. , 
1 . l 

l1 2 
p 3 

·' 4 

Lens 
1' 3 

p 

V.1~G •. 1,L.6/4 . 
terrein Lens:V.2,G.1,L,.5/3 
·zuiclerpark, 2e gedeelte 
.Wateringen 

.5 Nijkerklaan 
. V,3,-G,2,L . .5/3 

JE c·sTELLINGEN: 

IENS P 1: r,v.cl.steen, p.v.wijk, c.lustenhouwer, g,colpa, 
g. trommelen, f. veeren, · a. baven, a. de winter, 
m. v ,cl. hm·st, e. hoefnagel, j, v. rijn. 
HES: b. ruiteF!llan. LEID Eli'.: clhr. g. v. d:steen. . 

LENS P 2: p,verschoor, f,wouters, e,macco, j.v.rossu-n, 
m.v.baggum, á.v.bommel, p,de wolf, r,micka, 
w.de hilster, c.v.d.aardweg, r.goedhuys, 
;:ES: p,berkelaar. LEIDElt: clhr,th.suykerbuyk. 

LENS i' 3: j,boir'l, r,de vries, a.borst, h,straver, g.willem
se, j.keetman, j.slabbers, e,speicher, g.lelie
veld, p.le brun, r.v.cl .lely. 
,:ES : a. v ,maris. LEIDE:,.: clhr. j. c obben. 
S.i.I,IENKCMST: 12. 30 uur Hengelolaan hoek Loeve-

steinlaan, 

LENS P !,: f,v,os, f,de vries, j,post, a,hilderink, p,booms, 
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c.bakker, f.snoeyers, f.willeyns, j.v,üste-
f~ld, _e.booms; r .. r:e vroege .. : . 
'.,E;S: a.lor1.der. LEIJE:,: dhr..l.brandenburg. 
s:,TEF!ÇCie'.ST: 12.15 uur inganF; Lens-te:rrElin. 

LEFS ·i" 5: J,kóuwanhoven, à. v .d .aar, r. bom, . j. janmaat, 
w.v •. cl,linden, w.v.d,lans, j,valkenburg, h. 
veerkamp ,. a. janssen, c. ernst, g._schneic1er. 
J.ES: n.alberse. LEDER: dhr.n.koot. 

· s:.;,m:r1ccrsT: 12. 30 uur Hengelolaan hoek Leyweg 
(Euro cinema) •. 

LEJ:S? 6: u.kleywegt, r.v;d.r,mer, e.reesink, f.jonker, 
th.hee1;1skerk ,. p.koper, th. ti jssen, a. burele sen, 
l.winkel1:ian, j,oosterveer, g,gones •. 
HES: '.",v.osch. Lll::CE .: dhr.a,nien'lenhuizen • 

.-. 'J'·TEJ•lTIE JU!·TIC" -'E'!•' '~Y "'UT'ILL'"I•l t lJ,.- ~ .l, \: .,_,_ , .•~J. 1 ~ J.:., • 

i,FSC-H;lIJVIïJGEN: véór vri jr'ar-avond 7 ,.30 uur aan dhr •. 
J,F.v,c1.Kloi_;, Frambozenstraat t,5, tel. 
33.8fl.,t2. (telefonisch alleen .vrijdag
avon,l tussen 6. 30 en 7. 30 Ul'I'). 

i :;, TEitr:,:,LUITGIFTE: Dhr .G. v ,c'. • Steen. 

HESE~-:-VE'.~:;:l( G~t·1,~-:~ : · -}~lleen inc~.ien óok onze eigen velden 
zijn afgekeurd: 

In rle zaal Earterrac\e: 

1 ,~. - uur: Lens I' 3 + C :v. d • !.ardweg, ·n. ;,:i cka, H. J ochems, 
:l.GoccJ.huys, w.,'c Hilste,'.', l'~.v.Dag:
r;um, J .v.].css:ri·.1, ?.Dcrke1aar. 
L,o•~, T") ·1 î C 1 l '.'.1L J!.,.L1.: t 1r ••V •. o,:,.;en. 

15.30-uur: Lc:-is? •~ + H.v.cl.Wijk, J.Dessine:, -~•;C.Feitz, 
H. V ci"1:arend se, J. KotTtonhoven, ;, • v .cl • 
. /1ar, H "E o:·.1, 
Si.r.TI!:r'JCCT:S 1' : 15 • 1 Q nur inganc; Lens- · . 
terrein, LEDE.: t'hr.Th.S1.'.ykerbuylc;· 

In .de zaal J-Terschelstraat: 

1L1,..-- uur: L::ns 11 + K.v.d.Voort., ~ltI-ioefna.:•;el, L.E":1::or-Gs, 
E. v .r~::rlo. · 
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1.5. 30 uur: Lens 1.5 + 1 6. Leid er; Dhr. J. W:i.t ting. 

TF.:,nnNG: 1'loensdagavond 7 en 1 4 december vangt de trai-
ning voor de C-klasse-groep in de zaal Hcr
schelstraat aan om 13.30 i.p.v._ 19.-- uur. 
De training voor de B-klasse-groep gaat· op deze 
beide avonden niet door, De eerstvolgende trai
nin[; vj_n:1 t plaat; s op woensdagavond 21 december 
a.s. 

z:,TEit;);,G:,VCND 19. 30 uur: !Cara Den rlehrnsi in: 

-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-





J/, 

• 
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D E LENS il E VU E. 

klubbJ.ad van de 
rkvv lenig en snel 

SEKRET1~RI:,J,T 
f .b. mesker 
plantenoord 126 
telefoon: 6761.53 

\;. . ~ 
or:wericht -
18°december 1920 

REDAKTIE 
g.halleen 
amandel straat 103 
telefoon: 3611 60 

1' '. 
• • . ,t 

=-===-===============--======-========================== 
40ste jaargang no: 16 1_3 december 1966 
=====================--================================= 

vr: 16 dec: 
za: 17 dec: 

zo: 1 8 dec: 

ma: 26 dec: 

LENS I Zi\K},GEND!t • 

KEHST-KL;',NERJ/iSDRIVE . 

,-.... 

jun: 6 t/tn 8 en 11 t/m',16. 
pup: 1 en'~, ~~ t/m 6. · 

\ LENS I CUDEJ;,I.HSAVGND, · 
sen: 1, .. 3:f,/rn 8; jun: 1 t/m 3 •.. 
LENS-MIS in,het Klubge]::,ouw. 

· K~rstllli.s è. go-go. 
\ 

T··E L E - L E N _ S 
--.--------------

ERrrrs SE~EEN J ,'.RIG 
' , 

• Nog 1n·paar nachtjes slapen en dan \is 
het zover. Lens 46 jaar. /,rme ouwe., Not steeds in de\ 
viérde klas. Zouden we daB toch al die jaren teveel aan
dacht aan "het gezellige" besteed _hebbj3n? Of_ konden we 
gewoon niet .beter? Hoe dan ook;· De jarige is kerngezond 
en nop; zeer levenslustig, Waarfyiee_ye _Il!B-àr willen zeggen, 
dat een leeftijd: .. -. ook voor een voetbalklub - ·maar zeer 
betrekkelijk •:j.s. 

'\ 
. . Ja, bij 1n verjaardag dàt schijnt zo 

te hofen - moet je altijd even terugkijken. Een blik wer-
pen in het voorbije verleden, Nu spreekt dat verleden na-: 
tuurlijk meer voor de ouderen dan voor de jonp-eren. En · 
dat is dan het voordeel van: ouder zijn: je hebt méér ver
leden. Uw·rec1akteu:r' komt als je het .zo bekijkt nog wel . 
het een en ander tekort. Daarom gaat hij ook niet zelf· 
terugblikken, maar laat dat over aan anderen. En luistert 
met open oor naar: dè roemruchte verhalen uit da LcnS-ge- · 
schiedenis. (C'-p Lens Oudejaarsavond??) 
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roch heeft de redaktie 
:le indruk, dat de oude. 
~arde hun Lens de laatste 
jaren een beetje links 
hebben laten liggen. De 
ouderen hebben zich min of 
neer door de jongeren la
ten verdringen, Krn,1t dat 
:loor onze grote junioren
en fUpillenafdeling? 
Komt het doordat de LGnS
jeugd j_n vergelij
kj_ng met vroeger 
1reel meer aandacht -~ . ;, ,.. :·,,· 
lu'i jgt? Zijn cle ourlercn . \NI/;; '\::: · 
nisschien teleurgesteld \\~~ .. · · '-1 
door de "geringe" spel- ~-~ . 
kwaliteiten? Daarbij - :,..\ 
denkend àan hun tijd; toen 'J 

werd? Vooral dat laatste is zeer 
7 twijfelachtig: zij hebben het zelf Y1/,"' 

ook nooit verder dan de vierde klas 1/j 
kunnen schoppen, Cf komt het mis- ~ 
schien door hûn toekomstverwachting 
(Lens hogerop) die ook door de 
niauwe generatie niet gehonoreerd werd? 
,~ls dat zo is, dan zou het wel eens kunnen l:j.vgen aan 
een gebrekkige opvoeding, 
Gelukkig is het.allemaal maar theorie. Dat de aktieve 
Lensers van nu niet somber en ontmoedigd het hoofd 
schuddend op ",1ic-van-toen" neerkijken moge blijk0n 
uit de grootscheepse huldiging op Lens r Cuclejaarsavond ~ 
l\fant dan zullen er zo'n vijf en twintig '.'oud gediei:iden". 
in het zon~etje gezet worden, Dat laat aan dµidelijkheid 
niets te wensen over. Lens proficiat. 
-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-
Dit seizoen werd gestart met een speciale "training" 
voor de veteranen. Zij maakten zich verdienstelijk door 
het klubgebouw een fikse opknapbeurt te geven, 
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Over enl(elè dagen, zondag 18 deéember a.s., hopen we 
onze 46ste verjaardai!;·te vieren. En, mede in het ka
der hiervan, hebben de ··pupillen reeds ·hun feestmid
dag gehad en de junioren zaterdag j.l. van een span
nend filmprogramma kunnen genieten. 

Nu zijn dan de oudere leden aan c!e beurt; Omdat voor 
vele senioren de zondag minder geschikt is; heeft het 
bestuur gemei,nd, zaterdag, 17 december a. s, een oude
jaarsavond te ho:uden. De ervaringen van vorig jaar 
hebben ons gelèercl; dat het mogelijk moet zijn ook 
voor de toekomst hiervan een traditie te maken. 

De tijd van de ,grote jaarfee-sten .. , waarom LènS altijd 
bekendheid .genoot, is voorbij. Daarom zoeken we het 
voortaan meer in de familîe-sfe'er. Want ook in de fa
milie worden de· verjaardagen, toch'altijd gevierd. Ook 
als de -kinderen oud.ei:-: zijn geworden, en een eigen 
gezin hebben ·gesticht ,·',Je.an men elkaar op verjaarda
g= weer =tmoot= •.. '. . · 
Zo zouden we het ook \~raag bij onze vereniging zien. 
O;-i de oudejaarsavond verwachten we dan ook alle se
nioren en de niet meer: aktief. spelende leden. 
Cndanks het fei·t, dat· ót)ze vereniging thans 46 Jaar 
bestaat" i::; er in het. vè:r'leden geen aandacht be
steed aan het jubileum van die leden, welke 2,5 jaar 
of lan~er, onafgebroken op de ledenlijst staan inge
schreven. In de voorbije maanden hebben we oude en 
vergeelde dokumenten uit het archief gelicht en een :,:·,, 
lijst samengesteld van c1 egenen, die aan deze voor-
waarde voldeden, 
Deze jubilarissen hebben inmiddels, persoonlijk, een· 
uitnodiging voor de ouc\èjaarsavond ontvanp:en, en we 
hopen heb op deze avond een blijvende herinnering 
aan dit heuglijke feit aan te bieden. 
Vanzelfsprekend moesten we ons hierbij 'beperken tot 
die leden, die ook thans nog lid zijn. 
Het is mogelijk, dat de archiefstukken niet alles 
hebben onthulcl. en -èr zodoem'.e een of meer leden or.> 
de lijst ontbreken. · 
1'iG vertrouwen· er op, dat we hierover· clan nader wor
den ingelicht. 
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Ik ben er T.an ·overtuigd, dat het zaterdagavond een goede gelegenheid wordt om oude herinneringen op te halen en 
betere kontakten te leggen met .de thans spelende jongere senioren. 
Muziek, een drankje, en spannende verhalen kunnen vocir een gezellige sfeer zorgèn. Voor de liefhebbers natuurlijk een dansje. 
Ja, _U hoort er ook bij. Tot zaterdagavond dan. 

H.Houkes, voorzitter. 
-------------------------------------------------------- ,-
"CUD EN NIEUVJ11 

IN HET 
KLUBGEBC·UW 

=-===::::::========:::::= 
Het·oudejaarsfeest is een feest, dat we graag in een kring 
van bekenden vieren. 3o ook het oudejaar van onze·klub, 
Zondag a.s. is het krasse Lenig en Snel weer een jaartje 
ouder, en dat moet worden gevierd, op de vooravond van die verjaardag, op Lenst Cudejaarsavond ! 
In vorige Lensrevues hebben we al zotn beetje bekend.ge
maakt, wat voor lcarakter deze "instuif" zal hebben, Het is dè wens van het.bestuur, dat op deze avond ieder, die LenS 
een goed hart toedraagt, een uurtje of de.hele avond zijn of haar neus laat zien. Wanneer er inderdaad een band bestaat tussen alle Lensers, jong en oud, clan moet dat zat~r
cl.agavond blijken •. Het moet toch een genoegen zijn, nu buiten de regen maar met bakken blijft vallen en de velden 
al sinds weken op kleine binnenzeet jes lijken, je voetbalvrien:l en van vroeger of van nu weer eens te ontmoeten, 
herinneringen op te halen, verwachtingen uit te spreken; We kunnen ons voor stellen, dat het be stuur van deze "cudejaarsavond" graag een goede traditie wil maken! 
Wanneer de jonp'eren nu eens voor één keer hun beatcentra willen laten voor wat ze zijn, wanneer de ouderen nu eens voor één keer hun pantoffels in de gangkast willen laten staan, dan kan het een intiem en gezellig avondjè worden. Joop van Wassem zal de oude Lensfilms nog eens draaien, 
het bestuur zal een aantal in de klub vergrijsde leden 
huldigen en daar tus::iendoor zullen we nog een dansje k1m
n~n maken ook. Voor ge3elli~e (niGt te ·wilde!) n:uzick is namelijk gezorgd. Natuurli,jk zorgt. "crne Lou'· ervoor, dat 
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er ook nor, iets onder de kurk is. 
Wat moeten we er nog meer over schrijven? Voor ohs staat 
het vast, dat als onze voorzitter om twaalf uur zijn 
"nieuwjaarsspeech" houdt, er een paar gezellip;e uurtjes 
achter ons kunnen'liggen. Maar dan moet U, en u, en U, 
en iedereen komen. Doen! · · · 

K.K. 
n;;;,Gs NA HET FgEST. 

Daags na het Ous'ejaarsfeest wil het bestuur de verjaar
da~ van onze vereniging ook nog op em andere wijze ge
denken. Het zal U zijn opgevallen, dat dit jaar door om
st andigheclen de traditionele H .Mis aan het begin van 
het seizoen niet heeft plaats gevonden. 
De opzet is nu zonda[e;ochtend, 18 december, om 10.15 ~, 
juist ter intentie van Lens' verjaardag, gezamenlijk het 
misoffer te vieren. Wi,i hopen, dat onze leden en dona
teurs ook op dat tijdstip in het !clubgebouw aanwezig wil
len zijn. De H.Iüs zal worden gelezen c:oor onze geeste
lijl~ adviseur, Ka;1elaan Krn:,ricr. Nà afloop hopen we nog 
een kopje koffie te kunnen drinken. 

Terwijl de leden van c'e K.K. onder het 
zingen -van devote liederen de kerstboom optuir;en, zullen 

vri,jdagavond a.s. de klaverjassers aan hun laatste ronde 
van de kerstc1rive bezig zijn. De wedstrijdleider, de heer 
F. l','esker, deelde. ons desgevraagd mede, r)at het onmoge
lijk is, in deze tensrevue de kompetitiestand te publi
ceren, aangezien dit jaar weer hetzelfde systeem wordt 
gevolgd ·als vorig jaar, waarbij dus de slechtste score 
vervalt.Wol wil hij proberen, de deelnemers vrijdag 
vóór het begin een stenciltje te overhandigen met een 
overzicht van de stand tot· cl.an toe. 

In ieder geval komen vrijdag de "v8tte prijzen" eruit. 

K.K. 
====================================================== -=== 
KE··'~.TiITS 

à 
GC' - GC 

======== Zoals U ongetwijfeld reeds hebt vernomen, zal er 
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op 2e Kerstdaf een dansavond worden gehouden ter gelegen
heid van dd 4 ste >"erjaardag van onze vereniging. 
De K.K. heeft er ditmaal speciaal naar gestreefd deze a-

. vond aantrekkelijk te maken voor jong ( vanaf de ;,-junio
ren )· en oud; dus ook de leden, di.e zaterdag 17 december 
worden gehuläigd met hun zilveren jubilemn. 
"Hoe loffelijk is het streven, maar zullen zij hierin 
slagen", gaat menig optimistisch LenS-1'1.evue-lezert zich 
nu natuurlijk afvragen. De K.K. meent dit - terecht, -
bevestigend te kunnen beantwoorden, want reeds hu kunnen 
wij U meedelen, dat op de.ze avond·''menig Lenshart zal ver
wilderen bij het aanschouwen van onze kersverse Leiuse 
import. Neen, beslist geen komijnekaas, zo wijs is de 
K.K. wel, maar wij kunnen U iets. veel pittie;ers. bieçlen en 
wel de Leidse· ';Rousers t:r·.D." · · .. 
Dit is een groepje: bnvervalste, lichtechte· GC-GO-GIHLS, 
dat reeds met veel sukses. is· opgetreden voor (Hadio) ·T.V., 
het Scheveningse Casino en het Mekka van de Leidse: beat:. 
de ?op-Movement skl ub. • · · · · · · 
"Ouderen" (met bruisende en. dikwijls nog piep-pop-jonge 
harten)· onder U, diè zich la'l;;eJ'.l afschrikken, kunnen wij 
geruststellen. Want _nogmaals·, en wij herinneren U ons 
streven, het ligt in dé bedoeling, dat deze avond onder 
het motto staat van ••• voor Elck Wat Wils. · · · 
W:Lj "l'vi.jzen U er wel-op; dat wij ·genoodzaakt zijn, mede 
door de enorme loonstijgingen en vermakelijkheidsbelasting
verhoging, ·entree te heffen in.cl~ vorm van 1 (één) gulden. 
Maar hier stelt de K.K. buiten een veelbelovende en attrak
tieve avond bij betaling va:n Uw entreegeld .een waardevol 
presentje ( en dat blijft natuurlijk weer een verrassing) 
tegenover. 
Tot tweede Kerstdag, 

K.K. 
-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-

=========-=-=-=-======-------====-=-----
g. coomans S:2NICH.ErJ-Sl~NIC.tü~N-SENIC .. :.I~N-SEN1CllliH 
wéimarstraat 218 ====================-========= ----
tel: 392720 
'T' ~..,.,.,GLC SC!-I' 'r.1"'!' L'<'l•'7'Y1' ZCN:' n 18 ,.,,,C,.-J·"·' 1966 \\.aLi~.tt..1.· 1 j - c.q. ü.:.1_0_\..,1. L:J ~-.,.l!.!_1. .1, lü'-l .iJ1!J 1-l_ir,.:JJ.!J.t1. • 

1,: .. -- u. Lens 1 - D::üfia 1 
Lens 2 - . vrij 

12.-- u. C.D.D. 2 - Lens 3 

:Veld 1,Geb, 1,Lok,6/4 

:,lbarllastraat ( achter 
St. Janscollege). 
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1? :-- u; Lens •'.- - Quick 7 Veld 1; Geb. 1, Lok,5/3 
Vredenburchweg 14;00 u; Vredenburch 6 - Lens 5 

14;00 u~ Lens 6 - G,n.~. 6 
12;00 u; Lens 7 - :,,D.C. 10 
13.15 u, n.H.n.:1.K. 5 - Lens 8 

DE C ~lTi~LL TrGE!'. : 

Veld 2, Geb. 1, Lok,5/3 
Veld 2, Geb.·2, Lok.5/3 
Sportterrein Cckenburg 

LEi'JS 1: r: de waart, r.rooc1bol, w.hansen, h.smitskarnp, 
h,haket, h,clietE, l,riémen, w.ven(1.erbos, j.eng-
lebert; j.v.d,knaap, g,verhaar, · 
::ES: a. verharenr\se, a. rooduyn, h. rooduyn. . 

1:0:NS 5: g.halleen, f,straathof, h,kemper, p.burg-,. 
houwt, j.verhaar, j;meier,. g,lóoyestein, f. 
mesker, f,wubben, j,v.kleef,· j.botter. 
;ES: p,s<;:houten_, j.v.dijk. · 

LEUS 1,: th. suykerbuyk, m.davis, h. ub ben, c .me ere, 
a,nieuwenhuizen, c.peéters, j.witting, r,èy
-kelhof, f.veelbehr; n.koot, r,brandenburg. 
;'/,ES: w.eykelhof, h.v.welzen. 

LENS 5: g;j,c.rama, r.de groot, c.veldink, a:v.d,beek, 
a ;v. egmond, j ,riemeri, h.d e stèrke, j. de boer, 

, j.de hilster, a.v.d,meyden; ·1.janssen •. 

LENS G: n;v;domliurg, j.veldink, m.heerséhop, g.jehee, 
e,a,v,d,e.cker', m.v.eysbergen, j.bróchard, r. 
rave stéijn, w. veelbehr, · a .nawee, n, drab be. 
llES: c. nieuwenhuiz en, a .klein bretel er. 

i0 .S. van de reclaktie: Die reserve-beurt van 
Cor Nieuwenhuizen heeft toch zeker niets te maken met 
de "vervelendè." opmerkingen, die hij enkele weken ge
lec\en ()nder h.et p_séud,onieri1 "Uw _Q_orres.ponclent •~ i_n .de 
LcnSrevuc. ::,laatste ? . · 

LENS 7: m.suykerbuyk, c,j,den brábander, a:póels, a;v. 
J.èeuwen, j .g. v .dissel, _t ,keèt, j .p. v .dissel, 
a.v.schie, l.brandènburg, w,eggers, r.geJ.auff. 
;:ES: p.sch,!lten, w.v,d,laan, d.v.lieshout. 

LEJrn ;;: a.blok, j.v.westj_ng, h.helmich,.h.-leenclert·s, 
a,hop:'.lem1orouwers, c_.k:ras, a,v,dui_n, m.oom~, j_._ 
,Jager: . r ~ 1.•lÜSt ef eld ' a' V r ]_ uxembui ... [~" . 
itES: f~bierhof, w~v~tl~laan~ 
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,\FSC}I,_[IJVIiJGEN: Uiterlijk vrij:'.agavond 9 uur bij Dhr. 
G.Coomans, 'l'leimarstraat 218, tel. 39.27 .20" 

Op zondag 25 dècember en maandag 26 /december 
elftallen vrij. · •· · 

zijn alle ./ 

-------------------------------- :----------.~---------.,:--
' Vorming - Misvorming in de sport ' 

De N .K .S. organiseerde zondagmor_g_en een bijeGnkomst" vcor 
jeugdleiders in de voetbalsport uit Tlen--H,,,1_~g.·: en Dm streken. 
Na een H.Mis en gezamenlijk ontbijt hj_eld dG Heer. Ton 
Smits, K .,L r. spm:tmedewerker en redacte1.1r van Sport.parade, 

. een zeer interessante lezing over hét. and e:rwerp Vo.rriiing 
en hïsvorming in 0.e Sport. . ---
Nadat de heer Smits zi.ch afgevraagd had of '.(:e sport :l.n,;er
daad wel zo opvoedend '.is als··beweerd. w.ordt, qf de spórti'. 
inderdaad verbroederen'd werkt en, kç;1.rnëi;aadscl1ap; kweekt,. 
kwam hij via de houding van çle spelers op·-het veld tegen 
over elkaar zowel als teg~no:v:~.r i:l~ .. sc;he;Hl§rechter.s., .. tot · 
cle conclusie, dat er in zoveel e0uwen van spor.tbeoe'fening, 
van de ou•.le Grieken af tot nu toe, in het opzJ.:·cht van de 
sportiviteit niet veel veranderd was. · ~: . : . 
Vroeger hoorde men er niet ZOV<!el over, doch tetenwuordig 
met al c!e publiciteitsmedia wordt het publiek er met de 
neus op gedrukt. Een zit, vooral bij. de ',t'. V., op de eerstè 
rij en als er iets gebeurt,.onderling bij de spelers of 
door het optreden van het aanwezige publ:i,ek, ziet men 
alles Vfe8l • beter dan de scheidsrechter. 
Dat de publiciteitsmedia veel de nadruk leg_r;:en op de on-• 
sportiviteit in de sport is volgens de heer Sidts helemaal 

. niet erg, r-1cn moet er van overtuigd raken, :dat men z6 niet 
kan blijven doorgaan.· Dit kan· alleen gebeuren· als men 
steeds maar blijft wijzen op de wantoestanden, 
De vraag is echter, volgens de heer Smits of er nog iets 
aan te .doen is? .Volgens hem moet de eerste stap in cle goede 
rj chting gegeven worden door de jeugdleiders zel-i • en door 
de be sturen vän de vereriigingën, clie door hun voorbeeld·
moeten trachten de mentaliteit van de sportbeoefenaren te 
verbeteren, Een goede sfeer in de vereniging is een eerste 
vereiste voor een goede sportieve geest in de elftallen, 
S21eciaal bij de junioren dient men er van overtuigd te 
raken, dat, hoewel het behalen van een kampioenschap na
tuurlijk mooi is, dit nooit ten koste van alles mag 
gebeuren. Er zal gestreefd moeten worden naar éen even
wicht tussen ";)e wil: om te winnen" en "Het er eens 
lekker tég enaan gaari." 
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Terugkomend op ZJ.Jn eerste 
vraag was de H. Gr Smits er 
van overtuigd, dat dG sport 
niet opvoeclencl is maar wel 
vormend ~oet zijn,-als 
ie~lëreeri daaraan medewerkt. 
~ot·zover dit beknopt over
zicht van het nogal zwart
wit betoog van. de Hcc,r Snits, 
waarin nog veel problemen · 
onbPsproken moesten blijven. 

Dit kón ook niet an-~M.· ' . dkt ~ c,ers gozien e or e 
t( tijd, welke hiervoor 
] tot zijn beschikking 

f: :' :t st. ond . 
-~;,._~~.:.J.~.....1::::::::=::::L..liet was ,jamr,,er 1 dat 

er "slechts'; 1b,5 
leic1ers aanwezig 
waren. 

Voor m:1.j kan een r1ergel:1.jke bijeenkomst 
ook voor cle spelers zijn nut hebben, 

mits men het niet alleen bij ja.:.knikken tijdens en luid 
applaudiseren na het betoog laat. 
Het overbekende lied, dat dikwijls op c1.e voetbal velc'en klinkt, 
"Geen wu,:rden maar dadenn kan met een kleine variant van "Niet 
allaen woorden maar ook daden" hier zer,r zeker van toepassing 
zijn. · · 
Laat·ons allemaal, sportbeoefenaren, leiders maar ook suppor
ters, hiervan doordrongen worden, zodat wij eindelijk eens 
verschoond blijven van die nare wildwest-tonelen op en om c1e 
sportvelden. 

G.D. v.rl. Steen. 

-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-
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~. . .. :·v-, .• ;1 i1 I ;, • 

Niet alleen ·.v:i..eI?t ·<~l}S_ais. vereniging feest, ook enkele 
leden voegen.,hli.er nog"'eèn, privé-festiviteit aan toe.· 
Allereerst is qat Albin van Gastel. Op 19 december 
treedt hij ··in het huwelijlç-met r-:ej. Hanny Kamperdijk. 
De voltrekking vindt plaats in de Parochiekerk van de 
H. Dominicus,,.Häpdel_§traat, Utrecht, om 10,45, 
Receptie van 1'4'-'16 uur. in .. D.estaÜjrant Noord-Brabant, 
Vredenburch ·· :f, Utrecht., ,G. •. ·' \ · '· . 
Toekomstig adres: Ocàrinalaan -288, ll.ijswijk. · 
Onze harteli'jke gelukwen'sen,en. ve·e1.. voorspoed •. :··· 

1 ,;, · ;. ' • • • Î • • • 

/ 

- Rob en<,.'.n,s de Waard zijn·al enkele staJ)pen verder. Zij 
zorgden er.,. op 28 noveml:ier•·vocir, dat i'alirick· gezelschap 
kreeg van. èen zusje, Fabienne. Co!f "hier onze 'gelukwensen. 
: . . . . "'. ' . . './ . . .. ~ 

- _De heer F: :Me.ske.~· i,s wé~r. van zijri kortstondig _bezoek 
·aan' het ziekenhuis .. t-eruggekeerd. Houden zo ! · . ·· . ,. :_ ' . . 

-· Broèder Theo1<iciis · is-- v.oorlop:j,g •-äan het ziekbed gekluis
terd., Wij w_ens en hem een . ( vo~r-) spoedig herstel t.oe. 

- In verbané·iriet de jaa~'-afreken:Lng worde·n de debi.t'.~uren 
va:n ol'.}ze cantine-beheerder verzocht hun achtersta/llige 
beo.ragen te voldoen.,' Bij voorbaat.: dank. ·• 

- Hi - Ha - Li':erp~~l ,Czïe- achteryagina) 
,· . 

. 
r· 

. ' 

·, i ,, 
' ' '• 

·, 
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• 
SEK :-·ET.:LRI.:~JlT 
h,va~-c' r kleij 
frru,1]:> enstraat, t,.5 
tel· 3388t,g . 

Ju"'Jir<·E'' -Jn,rtr"· :;n-JU\\!IC ··r,m -JT''1I-C"E"" -JU·'•.•rc·,,w !J:. -.. _l, l'\ U.1. _ ., ____ ._ 1 _ ,.C.d~ Ul _ .. J.'11 1' _ .. , . .uh 

--------~- • -•-•-a---=-================-=--•------• -

· 1'"'C"~- "'"'' VC'C''1 ~ c·•rn. G 1 8 n.,,,c· E".;..,R ·, 1 9 6 6 1 ~~ \.-!;,.ul•,.• .. ·.1.1 , ... U I..,;~ .. J:. - _._,b "_ L.w _,. • 

.12;-- u; Lens 1 -·Dlauw Zuart 1 
-14.-- u.·Duindorp S.V. - Lens 2 

13,1.5 u. yalke~iers 1 : Lens 3 

}";E crstÈLLINGEN: 

V.3,G,2,L.6/4 
·terrein Lens. 

terrein "Ho:ornpark". 

LENS.J: .r.bruggeJJ1.ans, m,v,veen, ·h.verheugc1, -h.rothkrans, r.fortr.1an, 
f.v.bohéemen, j.cobl,_en, th,brocl:.ard, f.de ziyart.,. d,brande,n
hurg, á.kort·eka:as. · · · 
"'E· S • 1· cl e J' on ~h Lli: ,.·, ,,... · dhr ·1 hu; s .!.1. • .__ • • -b • .:::.i-1..~,i!I!". •• • . _._ • 

LENS 2: c,vaassen, j,welling, a,duym, j.egberts, t.heerschop, th. 
hoefnagel, n.janssen, j.webbers, c,vervaart, c.v.velzen, 
w.voge1.· ' · · 
!,ES: g. v .cl ,·toe:t, j. blok. LE~D,E,?_: ,'l-r. g. v.d. velde • 

LENS 'i: a,vervaart, w.geurens, h,suikerbuyk, j,verbarenc'.se, j.v,cl.zalm, 
j,holt; f,herremans, c.knippenbei·g, f.v.niel, r.blok, h,crama. 
HES: b,.,cpskamp; LEIDK,: c'.hr.h.van: c'.er klei•j. . 
S '. '1i'JIT•I'CFST • , ·2 ·1 .5 IJ "" '~ · ' .,-, C• t " JlJ:_.i.;.tJ.\I .\. .•• • f • uur iÜ,-.'.(1,_ng)ang it •;.Je •- erreln. 

, . ------------------· -·----------------------------------------------------
''"-c,G,"' '~F" •. no0'0 z:-TE'"')' G 17 1)1i'C1i''•'"'"'1i''-' 1966 .1 .. , .!. .. ~1 '-' li V ". i., .l ,,t,_ .11,. J,J.:J "J.:.· •• l"J-~ • 

B-klasser's: 'zie ·,eserv_epr_ograrr,ma. 

Lens :5 - vrij 
V.1,G.1,L.6/4 1 .5. . L 6 ·,. V' 3 . -- u. cns - .!.~JL ;1. 

1.5· . L 7 "''V' ' V.2,G.2,L.6/4 . -- u. ens - ,,.11. Jl .,.. 

15.-- u. c.s.c • .5 - Lens 8 Groenendaal, W•naar. 
. T ,,..., Y\C'.'. 0 _ '\"TV"; ; 



LJ~K'S 1 i~: 

LE!;S 15: 

LENS 16: 

.j,,:,.,.r .. ...,;,; 
' - 20'7 -

[;.v.ardenne. ~1ES:.x·.c~e ·wolf,h.pechler. LEIJEil: (hr.w.stapel. 

fr.teunissen; l.v.d,meèr, e
0

.verschoor, c,abspoel, p,heynen, 
j,keetman, r,r2eershoek, j,helvenstein, th.v.d.aardweg, g. 
lutte1'1:1an, r,wouters. 2.ES: f,guit, h,janmaat. LEIDE:: 
clhr.g"kemperman. · 
·a,castenrniller, · j.raeyers, w,v,d;ha~1, b,hoefnar.•el, p,demeyer, 
c.v.deelen, r.k.f. straatman, w.du:i_vesteyn, c,v.hulst, r.as
sèlman, e.bor. ;-;ES: j;asseLran, p.steffen. LETIER: dhr.c.kras. 
b,.de haas, r:i,dèlsasso, m.:;i.janssen, c,groen, r.v.nunspeet, 
g,englebert, h,swanenburg, j,de vries, r,feenstra, e,v,è.,hoe
ven wijsard; 1·.stre.atrnan, ::;:ES: l.verspàandonk, j,w,mulcler. 
LE TDE' ,. . ·tt· -~·-L~~--: r _(!X:- • ..J.._Wl - 2.n,i:::. 

~::tca:~·~rrr.:·i. rtJi'ILLEttJ[ç_r_;1 z.;_ri;rt'lG 1 7 DECEiDE2 1.2.66 • 
1 ;-- uur D .H.C. P 1· - LGns ~., 1 
1,-- uur Coievaars ·p î - Lens P 2 

P 3 - vrij 
1 : --- uur Lr~11 s 0 4 - G. n .s .. ;" L~ 

1 - ,.,..,s··,3 L •,r . -- uur ·t.;. Lt. • 1 - ens 1. · ;; 

1 L ., 6 .., •r • V V " 5 . -- uur ons ,. - ..... h. .• ll• •• 1 

7E ('~STELLINGEN: 

Drasserskade 
Zuiderpark, 2e gedeelte, 

V .1 ,.G.1 ,L,$/4 
Noor.dweg 
V ,2,G,2 ,L,5/3 ZIE 2.ES.;',lCG?... 

LE,,'S I' 1: -r;v,c\,steen, p.v.wijk, c.lustenhóuwer, g.colpa, f;,trommelen, 
f: ".eer.;g, . a. ba v1;n , _a. wint~r/ ,,.'~ '. v; ~.horst I e •. hóe fnagel, j. v. 
r1Jn. ~ .. J.:IS. b.ruiterinan. LJ.:JJJ_1.L:J .. ~. ,.J.lr.g.v.a.steen. 
"""'l<'.ll"rcv"'l' 12 15 . , I t . . 0JL.:.•.J:!.il-, •·L ..... l..) _ : · ... uur ini?'ang ..1G!1 s- errein. 

LENS l' 2: p;verschoor, f ,wouters, è.raacco,. j .v.rossum, m.v.baggum, 
a.v.bor.1mel, p,de wolf, r,Bicka, w.de hilster, c.v.d ,aardweg, 
r. goedhuys. IrnS: p. berkelaar. LEI;1E,:: c:hr. thsuykerhuyk. 
S,~r.'ENKC:'.ST: 12. 30 uur Hangelolaan hoek Illl:svesteinlaan. 

LENS l' 3: vrij . 

Lm.:s ï' 4: f.v.os, f,de vries, j,post, a.hilc1erink, p.booms, c,b·akker, 
f.snoeyers, f.willeyns, j.wüstefeld, e,booms, r;c\e vroe_c;:e, 

'-



.1.~~i'.:::>: a . .loelcter. L.E;.iJJJ!;~L: ~'.hr . .L, branctenburg. 
LENS -P 5: j,kouwenhoven, a,v.d.aar, r,bom, j,jann1aat, w.v.d,lin,clen, w.v:.d,lans, · J.valkenburg, h.veerka.mp, a,janssen, c,ernst, g, schneider. ':.'ES: p.al~>erse. LEIDE,:: dhr .n. koot, 

S ''""'"'('e''"'T 1 2 15 · H 1 1 h k. L .. ,.,.;.." ,, ,..o : . • . u •. enge o aan oe eyweg • LENS ;:, 6: a;kleywegt, r,v.d.meer, e.reesink, "f,jonker, th;heemskerk, p;koper, th.tijssen, a,burcksen, l,winkelman,- j,oosterveer, "·'ES h L''TnE···, 1h ' h ' g. gomo s. ··" : g, v. osc . i!., ..... ~.• 1 "i. : a _ r. a. nre\IW en uiz en ~ 
'TT"'NTIE JU"Tc··,E" E'·" '"'U"'ILT =" ' ll. .r:!.i , J."., ;.,, • r,• 1 :.1; ,l" J. •• .._:~fJ • 

;,FSCH2.J:JVTNGEN: vé6r vrijdagavond 7,30 uur aan dhr.H.v.an der Kloi;j, Frambczenstraat .,1.5, tel, 33,0C.42 (telefonisch alleen vri ic1a,ç,avond tussen 6. 30 en 7. 30 uur), r-1::rr:;:1r;.,\LUITGIFTE": dhr ~G. V.d. VeE1.e. 
TR..\INH-TG: woensdag· 1 4 december, zoals reeds gemeld, geen E-klàsse-training. De .C-klasse-traininc begint om half zeven. Vànàf woensdag 21 december wordt de training voor alle D + C-;,;roepen i.v. m, de kerstvakantie·, onderbroken tot 6 januari volgend jaar-,·· De ,",-groep traint op clon,èerdag 22 cl ecember normaal. Hierna wordt voor deze groep de training tot donderdag 12 januari stopge·zet, 
ï>UPILLENT:'1.I,INING: ook deze training is deze week voor het laatst. 

De eerstvolgende training voor de pupillen is weer 
op woensdag 11 januari. ------------------------- -------------.------- ~-------. --------------·--·~-n ··mc-E··nr]i'T1''(''"''"' -,r,c• ' bl d ' 'd ,voor ~-i..l~d L.'" .u.1. iî.. ;,"-71-1.~d_..!i•.:.t·J. zie a zi J e no. 208. 

, \ ,J î-+. 
.J\ 



------ " ·- u 

13;45 u; V.C.S.9 - Lens 11 D0demsvaartweg. · 

13;45 u. Coievaars 4 - Lens 12 Zv.iderpark, 2e gedeeltè.. 

13"'5 L 13 n-•m5 V.1,G.1,L.t>/4 
• Lf- u. -ens - :...; . L" 1. .. 

13~45 u: Lens 14·- G.D.S.12 V.2,G.1, L.5/3 
13 '5 u· Lans 15 uv S u 5- V.3,G.2;L;6/4 

..... •. ~ - ....... 1.,.~ .... 1. 

15.-- u. Lens 16 - LQakkwartier 13 V.3,G.2,L.5/3 

DE Oi'STELL TNCEl'l: 

LENS 6: r.v.berlo, j,schouw., p.cle vries, e,v.bronkhorst, h.bijsteT

veld, g.de hoogd; b.hoo,::eveen, h.v.hulst, g.bruinsrna, p.v.d. 

aar, 1; v .d • velde. · · 
RES: f. jehee. LEIDfül.: dhr .g. hall een. 

LEJ:11S 7: b.v.d.lans, ,a.tinncnbroek, l,de jongh, b.lustenhouwer, g.è.uy

vestein, h. ep·gers, r. v. wassem, f. v. baggum, th. janssen, a. 

bilderbeek, c.grimberr;en. 
B.ES: p.klein.brsteler; LEDE:-;.: dhr,a,blok. 

LfüJS '8: p;miltenburg, p,mánders, h.dankers, a.-i,resthof, a.v.essen, 

j.casten,niller, è..de vries, f.v.d.berg, r.peters, g.ver-vaart, 

h.v.d.snrong. · 
RES :. r. hogisch. LZJD ER: c1hr. j .de hil ster. s;,;.:::m:,r KCEST: 

1 3. 45 uur Hc:n:igelolaan hoek Loevesteinlaan. 

LENS 11 :p.de )1aan, p.-hop, c.schrover, fr.raaff, m.bloks, h.c:1e jongh, 

a.hoek, tr.resodihardjo, fr.cobben, j.disseldorp, g.v.d.velde. 

;":ES .. : .. r,hoefnageJ.. L'..è.DîE:'l: dhr.r.wachman. 
s:,l'.'.EX-: KCKST : 1 3. 2 0 (cur Kl ubgeb ouw. 

Lens 11: Z:i.e ook: G.D.:,-.-zaalvoetpaltoernooi. 

LEFR 12:1,egberts, h,v.berlo, th.v.rijn, fr.disseldorp, f,de kleyn, 

c.stapel, p.verheesen, w.ene;lebert, th.booms, k.v.d.voort, 

n.v.doeveren. 
'"~s . hl " T-.,r•·m·c, 'h . 1 k 
üJ!J : é1. JUllf:SC ... afer. +'b _L,.,2.n: .. : Ct r. J •V.o .• ,.naap. 

S """'"'C"'ST 1 3 15 H f". . 'l C 
~ ü.1.-'J!.d.~ ü.. • • : • uur oo ..... in pang . . q .• .t. • •• 

LENS 13:r.bos, c,blom, p.v.d.steen, j.v.d.encie, j.v.d.heiden, h.v,dan:, 

b,ravcstein, r.cazander, h,rir,1!i,elzwaan, b.klein breteler, 
z.o.z. 

,~ -
Il. [ 



r 
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kJ~sE· )VE?itCGiL.\J\r'-:1: 

Gok voor cle Il-klasse worden nu reseryepror,:ramma 1 s vast.ç;estelc1 • 

:.lJ.een, indien de bel an-:,:stellin:'i hiervoor groot p;enoeg blj_ jkt, 
blijven we hiermee doorgaan. Het reservepro{".ramma gaat alleen door, 
:i.ndien ook onze eigen velden zijn afgekeu •0 c:. 
Zaal lfo,"scheJ.straat: 

1,; .• -- uur: Lens 8 + 

15.30 uur: Lens 5 + 

C.Grimbergen, : •• D:U.è.erbeek, ;"t,v,Wasse!:1, T,J.Lus
tenhouwer, ;J.v.d,Lans. Leider: Dh:c.J.c,e Hilster. 
J .Schou:vr, ~~41 v .J~: .. lo, G .Druinsna, E .Hoogeveen, 
E.v.Dronkhorst~ Lr;icler: Dhr.G.v.d.Velde. 

'.',aal è1.arterrarle: ~u.Dillen: __ .._ ___ ..,._ 

1.1. -- uur. Lens n \Jt + w V d L~ns J v· ~1 1,en'')''r"' H v,.,., ... ,,,,1-,p C Ern~t ~,-• _ • .J. H • • •• c .• , .. ' • l":l. _ _, .. • ~ 1... '.~;, • -.,\;.~ l\.L.<.lÀ ' • _J..>.') ) 

G.Sèhne:7.,'.er, i'.:.J.berse, J.Janmaat. Leider: 
:lhr ;;~ ~N:~cuwenhuizen" 

15.30 uur: G.W.Dloks, J.v;d.Dur1st, W.L.Cnrabain, J.de Hilster, 
~") •. ~ - ._,..,_ 1\T ~ t ,.. 1 j\'+ r. 7 • ri 1T 
.1. ,.J.0rreyn, .t..,V.1\c~or ., u •. ec.eman, .''.t,V,!. .. -Jn, ~ .• v,11een, 
E.de Wit, E,·+ R.IJperlaan, C.Schenkels, :,.itcesink, J,r:;u.1-
der, J .Koper, .~. v ,Kleef, ':! .Gomes. 

G .D .:, .-zaal voetbal toernooi. 
Voor Lens 11 ontvingen wij een uitnodiging om zaterdag a.s. deel te 
nemen aan een door G.D.,L georganiseerd: toernooi, te spelen in de Ve:L
linphal te Loosduinen. î~r wordt gespeeld met twee zes-tallen in een 
kompetitie, over twee weken verdeeld, met 4 ande1oe vereniginp-en; Dit 
,;aat alleen doór, als het gehele juniorenprogramma is afgekeurd • 
S2.:-·onkomst: 13, 1 O uur in{?ang Lens-terrein.· Gy:nschoenen en eventueel 
trainingspak meenemen. Leider: :Jhr ,B.. '.'J'achman, 





.. 
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0 0 
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J) E LENS HE VU E. 
klubblad van de opgericht 
rkvv lenig en snel 1 S · december 1920 
SEIG,ET ,'..:ii.L,:,T 
f. b. mesker 
plantenoord 126 
telefoon: 676153 

REDjiKTIE 
g.halleen 
amandelstraat 103 
telefoon: 361160 

====================-=============---==----==----=---== 
40ste jaargang no: 17 21 december 1966 
========================-=====-=-==-====---==---=------

vr: 23 dec: 
za: 2•!- dec: 

ma: 26 dec:. 

lÜubavond. 
Jun: 2, 5; 6 j 12 tegen V!est~r~artier ( vr. 

sch. ! . Lens 11: G.J.,. .-zaalvoetbal
toernooi. 

Jun: 1 tegen H.D .s. (vr. sch.). 
] ,. •••. 0 'r1'.'Is - · \. .1.J .-. a f;O,:io. 

=====-==-=============================== ·================ 

DE NACHT 
VlJl 
HC'UICES 

T E L E - L E N S 
================= 

De nacht van Haukes moet erg kort ziJn geweest, 
maar niet minder gelukkig. De voorzitter van het 46-ja
rige Lenig en Snel moet met de vele leden na "die Cude
jaarsavond11 (en Nieuwjaarsmorgen) bijzonder lekker heb
ben geslapen. Lens• verjaardag kreeg bovendien nog een 
zeer 1reluklçig vervolg, want het eerste boekte haar eer
ste overwinning van het seizoen. N0 89 minuten in nat-
te spannin/~ afwachten scoor.de Jan Englebert de beslissen
de treffer, 

i'":<1.ar om op de C•ud:ejaarsavond terug te komen, 
daar is zo het een en ander 7ebeurd, waarop we beslist 
teru:~ moeten komen. Hoogte0,1unt van de feestelijkheden 
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was ongetwijfeld. de huldiging van de LenS-jubilad:ssèn, 
die_ hun sporen llebben gezet, achtergelaten en verdiend. 
De voorzitter overhandigd·e mevrouw Greet Janssen een her
innering aan 35" jaar Lens .• !-fot was een posthume hulde 
aan Henk Janssen, die in het begin van vorig jaar plot se
ling uit ons midden werd weggerukt~ En in hem wilde hij 
allen gedenken, die van ons zijn heengegaan. 

El:\.erna volgde de huldiging van degenen,· die 
40 jaar of langer lid van Lens zijn: Koos Haket, Wim van 
roheemen, I'iet Juffermans, Koos van der Kleij en Henk van 
Rijn. De lijst van leden, die 25 jaar,of langer aan Lens 
zijn verbonden bevatt.e de namen van: I,.Dlok, î,.Dogisch, 
J,Ilo::1, H,v/d Doogaárdt, A.Hoefnagel, ,LHoppenbrouwers, 
;,.v.Luxemburg, J.J. v. Luxemburg; L.Nicssen, G.v/d Steen, 

.J.van Vcnrooy, i'l.Verheggen, ,\.Walhain, J.van Wassem, ·· 
L.de Weert en J,van Westing, Allen ontvingen een blijvend 
aandenken, dat met een· luid applaus van ·de aanwe_zigen 
werd_ onder streept. · 

_ _ Een verslag van de feestelijkhedm zult U el
ders. in deze revue vinden, zodat wij ons kunnen beperken 
tot de "officiële gedeelten", In zijn Nieuwjaarstoespraak 
keek voorzitter Houkes, die ook deze avond beslist niet 
met een mond vol tanden stond, terug en herinnerde de aan
wezigen nog eens aan de"ups en downs. Ilij het beoordelen 
van de vraag: "wat heeft .Lens eigenl:i.jk bereikt?" was hij 
van mening, dat we orts · e(;lrder moe sten afvragen: "wat heb
ben de oprichters beoogd?" W:1.lè.en zij inderdaad een ldub, 
die voetbaltechnisch gezien, in de kortst mogelijke tijd 
de top zou bereiken? Die gedachte zal zeker wel hebben 
meegespeeld. En de voorzitter was van mening, dat. zij het 
wat dit doel betreft zeer ver hebben gebracht. I=érs 
voor 1940 was het hoogst bereikbare in de voormalige R.K.

·Voetbalbond - de 1e klas H.,K,F. En de_ analen wijzen uit, 
dat dezè positie reeds in het seizoen 1938-39 werd be-

. reikt. Jammer, aldus dé voorzitter, dat deze positie niet 
·· kon_ worden gehandhaafd, Tien jaa:r;: la-J;;er SJ?eelde het ee_r

ste elftal in de 3e klas van de D.H.V.B. {te ·vergelijk01 
iiiet de 3e klas Afdeling). De topploE!gen uit de 1e. klas· 
H,K.F, konden zich met .moeite handhaven in de 2e klas 
K.N.V.D. 
En in het álgemeen was de 3e klas ·K,i'LV.Il. het hoogst 
bereikbare. Dovendien moeten we, aldus voorzitter Houkes, 
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n;i.et·verreteri,- clat in de voormalige }t.K.F. de· speltech:
nische kwaliteiten nimr,1er de. boventoon konden voeren • 

. T"eyaalde weerstanden tegen·voetballen naakten dit prak
tisch onmop;elijk. Het gevolg W!j._S, dat· vele goede voet-

. ballers. uit T-1.,IC.-kringen in die tijrt lid werden of over:.. 
gingen naar neutrale verenigingen. In dit licht bezien 
behoeven we ons voor onzè huidige indeling in de 4e klas 
K,N.V.D, niet te schamen, r,raar wel was hij ervan over
tuigd,·. clat Lens in d.e _toekomst naar· verbetering van spel-

_ technische k;1aliteiten moet blijven streven. 

rnze Yoorzitter sprak ook over het karakter 
V(l.n de veren:ï-ging. Tot voor kort wàren we in dit opzicht 
aan bepaalde vaste rep.els gebonden. De• normen, waarop de 
levensbeschouwing en, het rnaatschaDpel;i.jke leven waren . 
gegrondvest, zi,jn thans voortdurend onderwerp van diskus
sie, En hierbij .:.. nog steeds volgens de heer Houkes - is 
ook ons.f'eloof nauw betrokken. Een en ander zal zeker vàn 
invloed ~zijn op het voortbestaan van de specifiek katho-
1ieke verenigingen. De nieuwe bisschopr,ielijke richtlijnen 
legr·en een grote verantwoordelijkheid op de schouders. van 
de veren:i,gingsbesturen; !Iet zal daaror.1 onze. taak. zijn 

· ons voortdur·end óy het karakter van onze vereniging te 
. blijven bezinnen; · 

Zo kwam de voorzitter OD de "naaste toekomst" 
van onze .vereniging: De rep;lementswijzigings-kommissie is 

. naarstig stan het werk om de. statuten en het huishoudelijk 
reglement aan deze tijd aan te ,;iassen. Binnen· afzienbare 
tijd zullèn de leden hierover diepgaan9e beslissingen moe
ten nemen. Wat betreft de praktische problemen, achtte de 
voorzitter het opvoeren van.het spelpeil een eerste ver
eiste. Hij was zeer gelukkig met een· .suksesvólle training 
vah onze hoogste elftallen. De·trainingsmogelijkheden die-

'nén echter te worden verbeterd. Het speet de heer Houkes, 
dat de verlichte trainin,':'sstrbok zo dikwijls onbruikbaar 
is. Cverleg met de gemeente is raande om tot een verhard 
trainingsveld te kome,n; C:ok de verlichting· zal worden ver
beterc1., De licht-technü1che !l-cl.visèur van ~'hilips heeft 
inmiddels een aantal' adviezen gegeven. î-Iet een installa
teur worden reeds besprekingen gevoerd om tot uitvoering 
hiervan ·te komen. Cok èen verfraaiing van het klubgeoouw 
staat op het, y.iroq;rarnrna. . . , 

. Tot slot hoGJpte ·cte voorzitter, dat,· als het 
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gouden · jubileUI1l wordt gevierd. Lens in de .2e klas zal 
spelen, waarna alle aanwezigen het klublied uit Tolle 
borst door de zaal lieten galmen. 

Lens gaat een gouden toekomst tegemoet •. 

:tedaktie. 
----- ------------------==-==============================-= 
EEN ONVERGETELIJK FEEST. 

Wij geloven wel te mogen schrijven·, dat de LenS 1 Oude
jaarsavond· een onvergetelijk feest is geworden.• Het is 
niet onze taak op deze avond nader in te gaan; elders in 
de Lensrevue zal de redaktie U. wel verslag uitbrengen. 
Wij zillen hier slechts een opmerking citeren, die.we 
zondag, daags na het feest, uit de mond van een··betrekke
lijk jonge seni·or opvingen: "Het1was zo gezellig, ofildat 
er ditmaal .ook zoveel o.uderen waren! ... Daardoor. had. de a. - . 
vond veel meer weg van een klubfeest ! Je voelde je met 
vrienden oncl er elkaar! " 

Te hopen is nu rnaar, dat ook die "ouderen" het op hun 
beurt hebben geapprecieerd, samen met de nieuwe generatie 
LenS 1 zesenveertigste verjaardag te hebben kunnen vieren, 
We geloven, dat dat wel het geval is. 
l'le. hopen tevens, dat zulke "familiereünies•,. in de. toekomst 
veelvuldiger mop,elijk zullen zijn. He begrijpen best, dat 
de veteranen van een beatavond niet veel moeten hebben 
en dat zu.hun neus op Tweede Kerstdag niet zullen laten 

.. zien. ~fuar als we dan eens afspraken voor het LenS' rrar
naval? Dat lijkt ons dé gelegenheid om het nog eens dun
netjes over te doen, De vermoedelijke datum kunnen wij U 
al mededelen: zaterdag· 21 januari a.s. 
We zullen U er no,?; wel aan herinneren 

K.K. 

KEF{STe./,.L • 

Cndertus sen staat ons· voor dit jaar nog· één: "uit spatting". 
te wachten: het Kerstbal (nou ja•, bal!!) op de avond 
van Tl'reecle Kerstdag! Stellig zal dit feest, wat de muziek 
betreft, wat ruip;er van opzet zijn. U weet het zo lang-· 
zamerhand wel: er komt een heuse beatband en er komen nog 

-· heûseré· bë atgir Is. 1Jie 1 ust ·dat·· niét ? 



-214-
'T' h · 11 . . 1 U 1 • k 1 1 . t . d ,oc WJ. ,.,~n wiJ, zoa s ce vori["e wee. a as, nie e 
hele avonél cle beat laten knallen, riet moet "Voor elck 
wat wils blijven", anders· voelt de .IC,K, zich zo OLrl ! 
l,.'e hopen,dan ook, dat niet alleen de tieners (ook .~-juni
oren ·hebben toe 0:ang), maar ook de twens en wat daarna 
kmrt;, acte de présence zal geven ! 
Tot Uu r;erust stelling: voor mistletoe wordt gezorr;d ! ! 

Tenslotte nog twee mededelingen, 

In verband met de hoge kosten van deze av,ond ziJn we 
gedwongen een entreeprijs te vragen van een guldén. 
1"':e nemen aan, dat U daar begrip voor zult hebben. 
Introducées mag U natuurlijk meenemen, maar hourt het 
aantal wel binnen de perken, He willen de Go-go-girls 
r,raar voov ons zelf houden! · 

.• 
IC. K. 

--~------~------ ·------------- ·---------------------------
;JE ICCNT:cKTICO.f ISSIE 1:!ENST ;,LL" IJ;;1.mJS 

~LisZI1~1UGE FEESTD,\GEN 

Er NCDIGT TEVENS IEDEIIEKi'J UIT VC'C'.t: 

HET KE"tSTFl,L ( 11ou;· ja, nal ! ) 

-------·--------------- -----------------------------------
KLUil,~ VC'trn. 

,'.fgelopen vrijdag is de laatste ronde van de 
klaverjasdrive uitgestreden, Eelaas. ontbreken ons de gege
vens om U de juiste uitsla:;,: te kunnen mededelen. Naar de 
prijzentafel te oordelen had iedereen gewönnen ! In ieder 
geval willen we vanaf deze plaats de heer r-~esker nog eens 
heel hartelijk danken voor de goede organisatie. Het was 
weer dik in orc1e ( soJ.Tuïlipe klaverjassers vroegen zondag al 
om een herhaling!) . 

r:orgen draait de klubavond weer "gewoon": kaar
ten, gokken, sjoelen, tafèltennissen, 13ewoon kletsen! 
Wie er zin jr, heeft, kor,it. De kerstboon zorgt voor "roman
tiek"! 

K.K. 
-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-o-
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l,CG r.;;,:,J..,'3 
TO, CF FLOî' 

In Len3revue no:14 van 30 november werd een 
artikel opr;enomen van "Cnzè Korrespondent", wiens iden
titeit bij insiders bekend is. Een passage uit dit arti
kel heeft nogal wat kritiek opgeleverd; met name ook van· 
de Elftalkommissie. Voor dEl duidelijkheid laten we nu 
eerst de gewraakte passage volgen: 

"•·•· dat de vergadering akkoord is gegaan met 
het be stuursvoorstel een verplichte training tè. 
houden voor cle hoo,:;~te elftallen. Wie niet werkt,. 
zal niet eten. Wj_e niet traint, · zal niet in 1 of 2 
spel en. En wat is er uit de bus gekomen ? Cm het 
heel voorzichtig te stellen, ik geloof niet-;. dat • 
er veel van terecht is gekomen. Er zijn diverse · 
spelers, die w~l in 1 en 2 worden opgesteld, maar, 
niet trainen, . Top cf flop? Flop." 

De Elftalkommissie zond ons naar aanleiding hiervan het vol
gende schrijven: 

"In bovengenoemd schrijven wordt het bèstuur 
"aangevallen'•' over de opstelling van spelers,. dië 
niet aa:1 de verplichte training zouden deelaemen, 
Daar dit stukje vooral de Eco raakt, zal men. het ons 
niet kwalijk nemen, dat wij en niet het bestuur 
hierop reageren. · 
Wij vinden het een beetje naom" van "Uw Korrespon
dent", dat hij zich niet eerst zekerheid heeft veri
schaft omtrent het door hem ·gekontateerde feit. 
Voorts zouden wij g:r.aag hebben gezien, dat hij na
men had genoerad, dit zou ons schrijven aanmerke
lijk hebben bekort. Uit bovenstaande hebt U reeds . 
kunnen bemerken, dat de Eco het niet met de schrij-: 
ver van het artikel eens is en dat het gelijk aan · 
onze kant is, zullen wij met cijfers aantonen: 

:.antal: trainingsavond en was 1 8, 
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naam aanwezig niet aanwezig reden 
met afschrijving 

-.------------ -------- ---------------- -------------
R.de Waard 17 1 gezinsuit-

W,Verbarendse 18 
breiding 

W,Hansen 1 8 
H.S!'Jitskam 17 1 ziek 
fl.Haket 17 1 werk 

-H,Dietz Hl 
L. R:t c1~1en 1.5 3 blessure 
W. Vend er'l-' os 16 2 blessure v. 
J .En:,:leqert 13 werk 

J,v/d Ki'iaap 11 7 studie 
G,Verhaar 17 1 werk 
:, • Verbarend se t, eerst later in groep 
;~ ,Dlok 13 .5 huise- opgenomen 

' lijke omstandic;heden lLltc,odbÓl 1 7 1 vakantie 
G.Kemperman 13 .5 blessure 
?,Schouten 16 2 werk 
A.Rooduyn ... 17 1 vakantie 
H. F..ooduYJ: .5 13 mil.dienst 
R .'.'Ïnchmap. 18 
G.Looyestein 13 .5 studie 
J,v.Dijk 12 6 blessure 
J ,J:otter 1 3 .5 blessure 

Vele s;)elers kwamen nor- een ._extra avond trainen ( som
..-.Ji[!,en op zaterdarynorgen). W7.j zijn dan ook van mening, 
dat de vcr-;:ilichte training een TC'~' is. 
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i'S: De t rainin.r: van de :,-groe;J junioren verloopt zeer 
i;:oer!_: Van de. 13 uitg_enodigde sp,ele_rs waren_ er: op 
elke t_rai_ningsavo_nd 18 aanwezi_g. 

tee •. 
-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

V ;\ ïl I A. 
=====-==::::::-= 

- Tijdens het feestgedruis op LenS '· Cuclejaarsavond heeft 
een "flan de aanwezige dames •haar broche· ,verloren. Het 
heeft het model va·n een kroontje, -Heeft U •he-t misschien 
gevonden? i,ls dat zo is, dan gaarne een telefoontje 
aan Tevro.uw Ha,lleen, f,r.1anc\elstra1l;t 1_03, te_l.36.) 1 .60 •. 

- .U _wist .het· na-tuurlijk allang, maar toch nog even de 
-uitsla,,,; •van d.e 'wedstrijd van LénS 1 - Delf-ia- 1, dat 
was 1-0 en tevens de eerste overwinning- van het· seizoen. 

=====-=-=====-=-==:=====--==-=============================== 
SEK~-~ET:l His:'i.i~T ==========================:============= 
·h.van der k-leij 
frambozenstraat 45 
tel: 338842 

_JUN_rc:rrnr:-Jl[NIO_r;EN-JUNIC/EN-JUNIGüEN 

::::::-==· =~====~========o=================== 

Lens 1 : zie maandag 26 december ! ! ! ! 

Lens 2.: zie. zaterdag 24 'december.!!!! 

Voor het Kerstweek.end en het wee"lrnnd van Oud en Nietw 
ZJ.Jn er ge_en ~ompetitiewedstrijclen vastgesteld. Toch 
blijven niet voor alle spelers de voetbalschoenen ··(als·· 
het weer tenminste meewerkt) in het vet: enkele vriend
schappelijke wedstrijdan ·sta-an op het programma voq:r_ . 
zat·erdag 2.:, dec-emher a.s.: 

15;-- u., Westerkwartier 1 - LenS 2 Duinlaan 
14;--_ u, Westerkwart'ier 3 - Le·ns 5 ll 

15;-- u.. Westerkwartier 4 - Lens 6 " 1,~;'-- .u; Wèsterkwartier ·7 . . - LenS 12 " 
1 3 .--· u. ·LènS 11 : G ,;J.: •• -zaal voetbaltoernooi. 
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c ~ S T E.L LINGE N: 
LENS 2: c.vaassen; j.vrelling:, a.duym, j.egberts, t. 

hèerschop, th.hoefnagel, a.janssen, j.webbers, 
c.v.velzen, c.vervaart, w.a.vogel, · · 

------

iiES: j.<le jongn. LEIDER: dhr.H.v.d.Kleij, 
SiJ-;El".JCCVS'.[': 1/i-. 3Q uur 'rhorbeckela,,m_ hPels: .. La.il-!). 

van lJ:eerdervoort. · 

w.ko1J.T,ienhoven; j'_overbeek, j.colpa, l.huis, 
r;v.d.mull, d.holt, a:hop, p.de jongh (2x), 
e_.bakkérs, j.-fretz; w.keetman. 
HES: f.v.baggu.m, l,de jongh; LEIDE;t: dhr.• 
G. v.d. Volde. S.~I-'.ENKCI-'!3 T: 1 3, 30 üur Thorbecke
laan hoek Laa·n van l":eerdervoort, 

LENS- Gi- r .-v. berlo, j. schouw, · g ,de -hoofd,• e.v. bronck
------ _hórst, j. bi jste rveld, p. de vries, b; hóogeveen, 

j. v.hulst., g. bruinsma, p. v.d. aar, 1, v.d. velde. 
- ,èES: a.tinnenbroek, r.v.wassem •. LETIJKt: dhr.

G,Halleen; 
s:,r•;;-~NICO'.:3T: 1 ,;. 30 uur T:10rbeckelaan hoek Laan 

van I,'.;eerdervoort. 

LENS 12:1:egberts, r,hoefnap;el, th.v.rijn, f,disseldorp, 
-------,,- f,de kleyn, h.v.berlo, w.englèbert, a.jungschlä

ger, th.booms, j;v/d voort, p.v.doeveren. 
TIES: b.ravesteyn, f,gu.it. L:;JDKt: (i.hr.J,v,d.Knaap, 
S."J•'ENJCCI-;ST: 13,30 uur Thorbeckelaan hoek Haagi,reg. 

l>,formeren naar het doorgaan van deze wedstrijden 
zaterda.o:rr.orr:en uitsl11itencl tussen 11. 30 en 12, 30 uur, 

bij dh:r,I-I.van der KJ.e:i.,j, tel.33,88,42, 

r~aandag 26 d eceï.1ber speelt Lens 1 teg"en H .!3 ,S .1 vriend-
schäppel ijk op Houtrust om 12. ~-. uur.< 

De_o2st8llin°,: r.bruggemans; m.v,veen, j.verheugcl, h; 
rothkrans, ·r. fortman,. f. v. boheemen; j. 
cobben, th;brocharcl, f:de zwart, d. brah
denbur.<'.1:, a.kortekaàs; 
HES: p.de jongh (2x). LBIDE::: D1:~r·.?.Hu:i.s. 

Informeren naar eventuele afkeuring zondaf111orren: uit~-
slui:.; enc1 tussen elf uur en half twaalf. bij dhr,H.v,cl. 
Xleij, t~l~33,88.42. - . . . 
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AFSCHRIJVINGEN: voor ·vrijdagavond 7 ,30 uur aan dhr. 
H,van der Kleij, F-;r-ambozenstraat· 45, 

tel, 33.88,42 (telefonisch alleen 
vri jclaga vond tussen 6. 3 O en 7 • 3 O .uur) • 

G.D.;,. - zaalvoetbaltoernooi. 
=========--==-=======-======= 
LEN[i 11 : 

Ti'l.:.INING. 

speelt zaterdag het tweede gedeelte van dit 
toernooi, Dezelfde spelers, die afgelopen 
zaterdag speelden, moeten verzamelen om 12,30 
uur bij de inf:ang van het Lens-terrein, 

Doze week, zrals in de vorige Lensrevue reeds gellfeld, 
geen pupillen- en juniorentraining op woensdag en vrij
dals. 
Donderdag a.s. gaat de training voor de ;,-Klasse 
nor normaal door. Hierna staat voor alle groepen de 
training stil tot. en met 6 januari. 

• . 1 . 

-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 

Wat mal geval 
Met "die ronde bal 
Wat rare grappen, grollen! 
Dat hij 't vertikte 
- Hoc Lens vaak mikte -
In het goede net te rollen, 

Wat maken 
Die zaken 
Een club heel van streek 
Sombere geluiden, 
Die er op duiden, 
Dat de toekomst donker leek. 

Lens onderaan! 
Geen veteraan 
Kon zo iets verwerken. 
Zij dachten zo: 
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Een Lal cadeau! 
C'r; het elftal te versterken !' 

Cns aller i~ppie · 
Dood onder een r.rappie 
Een wcmlerbal in het rood 
Die Jan En ·lebert ·; 
;,is een joli1.s hert_ 
Naar de overwinnin;-:, ·schoot. 

Fiet mal 
Die bal 
Gozet -, 
I_n 1 t net. 
?e s,c~re .,7 , · ,_ 
. oet J0 horen:. 
1-0 voor LenS !!! 

... ·,:-- -
Veteraan, 



1.J-1t-1ft 
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)) E L E !l S " E V U E. 

klubblad van de 
rkvv lenig en snel 

opr,;èricht 
1B december 1920 ,_ . . ..... 

SEKi:1.ET~l.TiI;.'.~•Lrr ,\ED;;KTIE 
f.b. mesker _ 
plantenoord 126 '·- · 
telefoon: -676153 

.g.ha:).J.een; , . 
amandel'atraat 103, ·
telefoon: 361160 

. ·. ·~ .,. 
40ste js1argang. no.,; 10 20 rlecer.1ber_:_196G ·.,,- · -· .. 

====::: '=========. =-., ... __ .. ! .,_=====·~ · __ "'7"==· =~ --~~=====, =========== 

T p LE L ~ r• ~ J!i- .: - JJ ·,: 1) • 

-- i• ---------------

G r: L u K K I G-. rr ·,I E ·u lJ J ,'i ;, ;, t 
. ' ' 

dat wens jk r à11·en, leden, donateurs(trices) r,n ver·.1ere 
· meé',ewe,·kers ve.n hait,;; toe. '.:, , , 
· Ik. hoop, cl<lt het 11ieilwe jaar, voor· u· persoonli jl~, in Uw 
zaken, Uw werkllaamheden, bij Uw:-studie 'of in welk opzicht 

· ook, een f!'O d jaar mag worrlen •. - : : · · __ .: ·, 
r.:aar U weet, het gel uk komt in ·,het. algeniocn · niet zo maar 
aanwaaien •. Je zult er iets vooi. rndet-en· ,~oen, ' : ·_ 
Je kunt door d.e wi'jze waarop je andêrèn tegemoet treeçlt, 
nj_et alleen jezelf rnaár _ ook an:'•eren"'.f,'elu' ... kig ·rr:aken_. · Je 
kunt dooT de n:anier i>raàrop 'j:<i· zaken ·~eet, je ;werkzaam:.. 
hPClen verr:icht of je sturlie :·-~',g,,'1.:;ia){t, ,hierin een grot.e 
voldoening; vinden; En is oök dit'_'feen\ onderc:eel vàn h_et 
"[!elukkig · zijn· ? ', \ __ . . , . . 
Vanz,,J.fspreke:qd ,m;i.1?-kt hierop h,et_,.ir.,erenivinFsl• ven. gçen, 
uitzonr'el"'jn11:. fok '<laar korr:t het..1<:t\.9p_aan hoe we-met • 
elkaar or,waan. Cf -~le j_f,ts voor -'~lkàar._ov,•rhebben -én iets 
van elkaar kur.nèn 'v-i·,clrap;en. ,· _ \ \ 
Dat re sul teert iri r~ e pcec:e "sfeer'' waarop we alle.n .. zo 
_ae steV1 zj_ jn ~ rok in het nieuwe 'jaar zullen vrlë"werk-
zaamheden ·on.'z\-; aandacht vragen. ·- ·-. · 
Hoe f:aan we dat r'oen? Iecjer veer zichzelf ó:f, tri,et. ieder 
o;J zijn e{gen )ile.ats, samen werken aan de harmonische 
uitbouw van onze verenj_ginp? . 
::-Je ervar:l.n,-:,-en van h, t af,ç,- lopen jaar h,2bben r.nJ ::elèr·rd, 
dat velen r2cds bereid z,'. jn er naar te streven or., dit 
laatste ·'oel te bereiken, 
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Meerderen zullen zich de komende tijd nog beschikbaar 
moeten stellen. 
Er is irmners nog zo veel tè doen. Bedenk daarbij wel, 
dat ook het werk in de vereniging voldoening kan schenken. 
Natuurlijk blijft een groot aantal leden alleen maar 
voetballen. · 
Daar is geen enkel bezwaar tegen. Het kan zelfs niet 
anders. · · ·• 
De wijze waarop zij zich evenwel bij training en 
wedstrijden voor on LgNs zullen inzetten, is mede 

, bepalend· voor de harmonische uitbouw. 
Een· organisatorisch perfect geheel zonder goede 
technische prestaties is beslist niet datgene wat 
we beogen •. Daarom_ ligt er voor ons allen, van pupil 
tot en met veteraan,, een belangrijke taak. · 
Bij het vervullen hiervan· wens ik U a11·en veel geluk. 

H. Houkes, voorzitter •. 
====-==--================================================== .•, . 

. 
VERGEET KOMENDE WEEK NIET UW TOTO-FORMULIER IN TE LEVEREN, 

-============-==========================================-=-
.Th.=JANSSEN=-=20=JAAR. 

Lens' verjaringsfeest:..·. zo luisterrijk gevierd- is een 
gerede aanleiding tot meditatie van het verleden. 
Bij het overwegen van·het voorbije passeren personen 
en situaties·de revue. : 
Er waren immers zoveel echte vrienden in de klub en 
er waren immers zo·va;9.k moeilijke problemen die om 
een oplossing vroegen en wij vierden zo dikwijls 
uitbundig feest. 
Kortom,. Lens leefde. vol),edig, zesenveertig jaren lang. 
Lens herbergde in diê tijd le·den en donateurs van alle 
leeftijden;·vooral-veel jeugd; in een enkel geval van 
slechts weinige dagen oud •. 
i1aar ook in het verleden en nu: vijftig-, zestig-, 
zeventig- en tachtigjarigen, op de een of andere wijze· 
met de club·. verbonden, elke week gretig grijpend naar_ 
de Lensrevue. 
En thans, over enige dagen, hebben we een negentigjarige 
in ons· midden, 

•op 1 januari 1967 viert onze trouwe donateur, de heer 
Th, Janssen, zijn 90 ste verjaardag. 
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Voor de ouderen vormt de heér Janssen eeri begrip, 
hij en zijn overleden vrouw •. Pa, en Ma Janssen pretentie;.. 
loos midden in de club van _hun vier zoons, van hun peide 
schoonzoons en van de kinderen van hun kinderen, van hun 
achterkleinzoon. Pa en Ma Janssen, ongewild èn.ongezocht 
door iedereen hoog geëerd om hun eenvoud en hun voor
beeldige levenswandel en om hun· vanzelfsprekende belang
stelling voor all es wat hun kindere.n interesseerde. 
Dat was in niet geringe mate de vereniging Lenig en Snel. 
Zij toonden óok waardering voór wat de club aan hun 
jongens deed. · . 
Zo vormden zij jaar na jaar.:. tot het niet meer ging- een 
spiegel voor ied~re vader 'en moeder, omd.at zij- zonder. · 
kennis uit pedagogische boeken- .een heerlijk begrip beza
terr van het goede voorbeeld. 
Al heb ik hier niet de opdracht te spreken uit naam van 
anderen, ik weet niettemin dat iedereen uit de dagen van 
weleer er van harte mee instemt,. dat Lenig en Snel bij 
gelegenheid van deze 90 ste verjaardag grote dank zegt 
vDor.alles waartoe twee trouwe menseharten zich hebben 
laten inspireren te doen·voor onze vereniging. 
Het is ons bekend, dat de huidige-gezondsheidtoestand · 
vim de aanstaande jarige tot matiging van de feest-
vreugde dwingt. ·• . • ·. . 
De vreugde van de kinderen en de kleinkinderen zal 
echter niet minder sereen. zijn: de1rn Vader is een 
vreugde l · Cpa Janssen, proficiat! · · 

Namens heel Lens, 

? • Juffermans. 

=======-=-===-=====-============-============-=========== 
JUNIOREN-PUPILLEN-JUN!OREN-PUPILLEN-JUNIOREN-PUPIL~EN~ 

---------------------.-----------------------.-----------
WAT DEDEN WE •••••••• · 

Uiteraard kijkt ook de Juco terug op hetge~n, na.de 
eerste helft van de competitie, doór onze Junioren en 
pupillen gepresteerd is en daarbij komen we·tot dé con
clusie, dat we niet geheel ontevreden kunnen zijn. 
In de competitie zijn onze juniorenelftallen tot redelijke 
resultaten gekomen, waarbij voor sommige elftallen nog 
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goede kampioenskansen in het vat zitten.Cf ze eruit 
zullen komen zal het komend jaar leren. 
Hoewel de resultaten van de pupillenelftallen die 
van vorige jaren niet ·evenaren, komt hierin· ook, mede 
dank zij de medewerking van de diverse (junioren)
trainers een merkbare vooruitgang in; 
Dit jaar is er ook een zeer ruime trainingsmogeli.ikheid 
geweest voor bijna alle spelers, waarvan door de meesten 
een goed gebruik werd gemaakt, hoewel er toch nog 
sommigen zijn, die denken dat training voor hen. niet 
nodig is. Ok van hen verwachten we wat meer enthousiasme 
in het komende jaar. 
De reserveprogramma's werden vooral door de jongere 
junioren en de.pupillen goed bezocht. 

WAT DOEN WE •••••••• 
Voor 1967 staan er natuurlijk·ook·weer verschilènde 
aktiviteiten op het programma. . 
Buiten de gewone kompetitiewedstrijden, training en 
reserve-programma's,. starten we volgende week weer. 
met spelmiddagen voor pupillen en·o~klassers, waarmee 
vorig jaar een begin werd gemaakt, · · 
Verder staan op het programma Lens·-toernooien voor 

}1-, D en C-klasse en pupillen en uiteraard ook ·de · 
kampen, waarover spoedig madere gegevens zullen volgen. 

' 

. ,. 

Tot slot onthullen we de plannen om te komen tot een 
juniorenadviesraad, tevens juniorenredactie, welke 
zal bestaan uit vertegenwoordigers·van A-, B-, en C-klasse. 
De taak van deze raad zullen wij t.z.t. nader uiteen
zetten. 
Wij hopen dat al onze junioren en pupillen zich 
volledig zullen inzetten om ook 1967 tot een goed 
jaar te maken. 
Hen allen wensen wij een v9orspoedig en sportief 1967, 

JUCO, 

LENS 1 - H,D,S, 1. 

Lens junioren 1 kon eindelijk de voetbalsohoenen weer 
eens aantrekken in een vriendschappelijke wedstrijd 
tegen het gastvrije HBS. 
Na een wat rommelige wedstrijd werden de punten 
broederlijk gedeeld. 
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HBS nam na qngeveer een kwartier -- van beide kanten 
onwennig spelend- door te laconiek ingrijpen in de 
defensie van Lens een 1-0.voorsprong, even later 
maakte echter Th: Drochard uit·een corner via een 
f?ut van de HBS-doelman gelijk. Na rust wist Lens 
de stand tot 3-1 op te voeren, maar verslapte daarna 
zo, dat HBS toëh nog een geli.jkspel uit het vuur 
wist te slepen, · · ' 
Al met al was deze wedstrijd een prettige onder
breking van het voetballoze tijdperk. Jammer dat 
2 spelers meend.en zomaar te moeten wegblijven en 
de rest van het elftal"in de kou" lieten staan. 
Bedankt! 

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

GD,'i.- Zfl!,LVCETP;'.LTCERNCOI. ------.------------------
Lens 11 heeft het GD,l-toernooi, gespeeld in de., .. 
veilinghal te Loosduinen na een minder goede stlart 
de eerste Zaterdag, toch··tot een góed einde gebracht, 

• Beide zestallen eindigden- bovenaan. · . · · 
Chiel, Kees en Peter wisten zich het b,•ste ·aan te _ 
passen aan de zaal voetbalrêgels, en wisten tezamen " 

•met de anderen GDil, Celeritas en Quick-Step_s goed de 
voet dwars te zetten. Zaterdag jl •. werden alle wed
strijden gewonnen, zodat de eerste prijs in de wacht 
werd ge sleep"t:. 

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

5?0RTTOTO. 

Voor a.s. zaterdag is Formulier No; 26-aan de beurt, 
geoaseerd.op de (êngelse kompetitie. Op 7 januari gaan 
we dan weer verder Op de gebruikelijke nederlandse 
wedstrijden, indien het weer niet als spelbreker zal 
optreden. We hebben even in de glazen bol gekeken en 
vastgesteld datï967 voor vele Lens-poolers een goed 
jaar zal worden. Om er uit te hal en wat -er· inzit- _nioet · j· 
U wel wekelijks Uw.formuliertje inleveren. 
Namens alle medewerkers: . 

GELUKKIG en VCCHS~'OEDIG 1967 

Töt o-Sekretariaat 
J,J.F. Jager, 
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,. 1r 
;_'... • 1. • 

· ,nkcl kruime lno"ti ties van ... de--k-ontaktkorr1mi s sie : 
·-, '\, -... _· ... 

!-Iet Kerstbal was inderdaad vat\ een gc•h,J.Ü aric:ere. aard 
· dan de Cw'.ejaarsavonc' .• Corverdoyend lawaai en zo, 
f Daarom minder ge s;taagd? Dat geloven we niet, iJ1aar nu 

/ :w~ren, het·•~coora}'' de jon2;ererl"·'(héfl·-~uni.oren :,t,. was er._!) 
.. ; i;i·e·-~ich -ainuseérclen. Cver cie Go-Co-girls· lh,pÈl.h de ., 

mehinr,en :. ·uiteraard! - uiteen! ·· ~ .. ,," ....... 

. Tot èarhàva.l (21 januari) staan ons nu gccm bijzoml~re 
evenementen:'meer te wachten. 
'.fol draait áe clubavond iedere vrijdag gewóón door,· een 
tref1;)unt vqor allen c:ie zich in -c:eze voetballoze 
periode vet.velen! :Je toeloop mag nog wc;l wat groter · 
worden. Wáátr- blijft het eerste elftal ??? · .. _· 

De K.K. wen~t alle lezers en lezeressen een genoegelijke i 
óudejaarsavónd en alvast de beste wensen voor 1967, .. 

' 

,. K. . 
.r,. • • 

,'. 
/ 

........ 

-.. . . ., __ - . 

' ' ; ', i 

I ' .' 

, , . . ! 

.. .... --~ . .,. . 
J 

. • 
, ~·' ' ' ' . ·.·-.. . '-._ .\, . 
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DE LENS REVUE. 

klubblad van de 
rkvv lenig en snel 

SEKHETA Rilu\ T 
r·. b. me sker 
plantenoord 126 
tèlefoon: 676153 

opgericht 
18 december 1920 

REDAKTIE 
g,halleen 

famandelstraat 103 
telefoÓn: 361160 

=-=-------------- .------------=------------------. ---=----
40ste jaargang no: 19 4 januari 1967 
~===-=================-=-==-=--=====-====-=========-==-=== 

vr: 6 
za: 7 
zo: 8 
di :10 
do:12 
za :21 

LENS 1 Z,\JU1GEND,1. 

jan:· Klubavond; Seniorentraining. 
jan: Jun.G t/m 9-,.. 11 t/m 16; ?up. 1 t/m 6. 
jan: · Sen. 1 t/m ö; Jun. 1,2,3, 
ja~: Training Senioren. ~ 
jan: Training Junioren A en B-klasse. 
jan: Carnaval. 

•• 
TEL E - LENS, 

Hebt U dat ook gemerkt? Dat er van al onze goede voorne
me·ns bij' de vorige jaarwisseling nog zo 1 n hoop zijn .over
gebleven? Zodat we t·ot onze 'schande bij de nieuwe nog een 
paar oude voornemens moesten doen. De jaarwisseling is 
dus wat betreft onze. onvolkomenheden behoorlijk• verhelde-
rend, · . 
Een goed. voornemen _Viffi de redaktie was ook het verslag 
van de enquete-kommissie in zijn geheel te plaatsen, 
Maar het verslag - dat twee maanden geleden gereed kwam 
en waarvan wij reeds èen gedeelte publiceerden - is van· 
een derge;l.ijke "lijvïgheid", dat dit, onmogelijk bleek. 
We zijn dus "uit technische overwegingen" genoodzaakt 
publikatie in gedeelten voort te zetten. 

Voor de goede orde wijst de redaktie er op, dat deze pu
. blikatie niet door de redaktie zèlf verzorgd wordt, daar 
Uw redàkteur zitting had in de en·qüètê:.-kommissie, maar 
door een onpàrtijdig persoon, voor wiens kormnentaren de 
redaktie.dan ook geen verantwoordelijkheid neemt. 

Deze onpartijdige persoon, ook wel Cor Nieuwenhuj_zen 
genoemd, laat dan hier een nieuw deel. van het verslag 
volgen. Dit keer zonder kommentaar, Dat houdt U dan nog 
tegoed! 
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V?.:,J,G 8: VERPLICHT STELLEN TR,',INING: 

17 19 jr 
20 24 jr 
25 29 jr 
30 39 jr 
40 - etc. 

totaal. 

voor 
22 
19 
15 
12 
20 

82 

tegen 
8 
8 
5 
1 
2 

24 

Men achtte een verplichte 
training voor de elftallen 

· 1 t/m 3 het meest noodzake
lijk (44); 32 wilden slechts 
Toor 1 en 2 verolichte trai
ning; 6 voor alie elftallen 
en 5 voor 1 t/m 5. Zeven voor
standers zeggen een verplich
ting zelf niet nà te (kunnen 

. of willen) komen. Drie tegen-
standefs zullen een eventuele verplichting. toch nakom.en. 
Het grote aantal voor.standers geeft goe~e hoop_, . dat ct·e 
inmiddels genomen maatregel met_ sukses zal worden be
kroond. 

' . V7i.:!3 9 : PEZQEK KLUD,\VC'fll]) : 

reg~lma~ig 
af-en toe · 
nooit 

19 Degenen, die de klubàv6nèl. NIET tegelina-
23 · tig bezoekên geTèn hièrvoor··•a:1s redenen 
70 op: niet gezellig (15); studie of 

werkzaamheden ( :~3. - Opvallend. hoog aan
tal); geen:·helangstelling ( 10); niet.· voor junioren ( 7); 
gezin ( 2) ; geen reden opgegeven ·( 16). Wil de klubavond 
aantrekkelijk zijn, dan zal er wel het een en ander moé
ten veranderen. Het voornaarnste breekpunt lij]5:t ons en 
gezien de beantwoording van enkele andere vragen, ook ve
le leden, de kantine. Zowel aankleding als outillage 
dienen te worden verbeterd. De kindercrèche belerrmiert 
het !clubleven en de plannen van het bestuur om dit kon
takt te verbreken, kunnen wij toejuichen, mits de finan
ciële nadelen niet al te zwaar wegen. Cok aan dekon
sumptie-voorziening kan nog wel het een .en:ander worden 
verbeterd (eetwaren!), 

VlL'.G 1 0: r,:EE;;. FEEST,\VOFJEN: 

~ .. voor tegen .o;een mening· · Vooral de jonge-
17 -

0 19.jr 19 8 3 ren.blijken (be-
20 - 2,~- jr : 16 ,'r 8 grijpelijk) grote 
25 - 29. jr. 9 7 ,1 ., voorstanders. We 
30 - 39 jr 3 9 2 ku.rmen de kontakt-
L1,C - etc. 6 10 4 kom,Pi s si e slechts 

advise1°en hie.raan 
totaal 55 36 2°1 de nodige aandacht 

te besteden. 
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G F F IC IE EL, 

H1 B:,LLCT,",GE: ------------
No,59/1 

60/1 
61 /1 
62/ 1 
63/1 

F .C .::.Hendriks 
W. J ,I'. Hendriks 
Th.I' .I .r:urkes 
:~. ?eek 
1,:.G u-,.. v .\!assem 

Nieuwe Leden: ------------

1;...8.:-'56 de Gaarde 125 
23-1-54 de Gaarde 125 
12-3-57 Drapeniersgaarde 46 

2-5-58 de Rade 45 
29-12-56 Chopinstraat 21 

No.•~97 J.J.G.:,.v/d Voort 4-9-53 :.zaleastraat 126 
-0-0-0- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 0-0- o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-. . . 

Ja heus, we gaan er nu al iets over schri j
ven, Vastenavond.valt bijzonder vroeg dit jaar (begin fe
bruari) én omdat wij ons via een zeker Lenslid, die enige 
jaren geleden naar Ilrabant "emi,,reercle", weer vari ·de nie
C:ewerking van een aantal rasechte vastenavondvierders· 
hèbben verzekerd, moest de datur.i voor het Lens' Carnaval 
zelfs al op 21 januari worden gesteld. Het duurt dus niet 
eens drie weken meer! ! 

l-lisschien herinnert U zich, hoe wij on
langs na de zo geslaagde Cudejaarsavond als onze ver
wachting uit spraken; dat ook het carnaval een "ouclerwet s 
p;ezellig" Lens feest zou worden. Een feest, waarop niet 
c2e ouderen al na een uur hoofdschuddend weglopen omdat 
de "sound" hun te machtig is .,-,eworclen, een feest, waarop 
de jon,'?'eren nauwelijks om die "sound" zullen kikken, om
dat ·z:tj zièh ·naar het voorbeeld van prins Lenser:i.aan en 
zijn :'.aad van }~lf kostelijk amuseren. Een feest dus voor 
jon~: en oud, voor allen; die zich r.1et onze klub voelen 
verbonden. t.re kunnen ons niet v0orstellen, dat zo'n ex
plosie van vriendschap en pezelligheid rcaar éénmaal in 
het jaar mof!;elijk zou zijn! 

En nu allemaal even Joed lu:i.steren: het 
wordt dus een carnavalsfeest! Jnist! Jan weet U wat dat 
wil zeg,gen ! Cp een carnavalsfeest ·pleegt men· anders dan 
anCers te kc~,:en, verklééd dus! i'Jeen, nu niet .beclenkelijk 
kijken: als·U even Uw fantasie laat werken, weet U al 
iets, en ••• U hebt nop;. drie weken de tijd or,, al Uw ori
ginele ideeën uit te werken! 
Faar of U nu van •Jlan bent vermomd te komen of niet, als 
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U in ie,1.er veval maar komt • _ ••• 

K.K. 
-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-~-

SEIC'rrr~·l ·~·:I ~~~\T 
g.coomans 
11reimarstraàt 218 
tel: 39.27.20 

SE!-;Jc .:EF-SENIC'i,fül-SENICJEN-SENIC:ë:EN 
======================;=============== 

i'l:CGn:J~ ... :, vcrrt 7,crm:;G 8 J:,illUX,èI 1967 
1 ,, , ., i;-.-- u. 
12;-- u. 
12 ;-- u. 
14;-- u. 
12;-- u; 
12;-- .. u. 
1 L;. • -- u; 
1 3 .,15 u. 

Lens 1 - Vredenburch 1 · Veld· 1 , Ge~). 1 , Lok .-6/ 4 
Lens 2 - ::' ,J.K.2 veld 1,Geb .1 ,Lok.,5/3 
:,.D.C·.,5 - Lens 3 ,'.il1iderpark 
Lens L', - Celer:i.tas 6 Veld 2,Geb.1,Lok.,5/3 
Gona 3 - Lens ,5 !'.:elis Stokel.inr.:. Vrede-
Lens 6 - Duimiorn 4 Veld 2,C!eb.2,Lok.,5/3(fustl. 
r .iJ.r.6- Leris 7 -
D ,., ,., ,, " " Lens · 8 : 1lla!Ja~~1.l'..1_,1- · 

DENK er ;JE LEGITir:.TIES ! 

Cckenburgh (einde L.v. 
-Tè,,r,'.ervoort) 

DE C:'STELLiîJr"Jff: 

LENS 1 : 

LENS 2: ------

r; de waart, w. verbarend se, w. hans en, h. smit skam, 
h.hakèt; h.dietz, l.rie,11en, w.venderbos, j.engle
bert, j.v.d.knaap; g.verhaar. 
'èES: a.verbaremlse, n,schouten, j.v,dijk. 

a.verbarendsé, r.blok, r.rocdbol, j.v.dijk,~. 
kfmperman, a;rooduyn, g,looyestein, r.wachman, 
h.rooduyn, p.sohouten, h.brandenburg; 
HES: g.j.crama (2x), a.nieuwenhuizen (2x), o.mee
re.(2x). LEI'lE:': Dhr.L.te l-'ey. 

tö.. suykerbuyk, f. stràathcf, h. Remper, j. verbaar, 
j.rnesker, j,meier, j.botter, f.mèsker, f.wubben, 
p.burr-houwt, j,v.kleef. · · 
~1ES: ~i. witting, f. b1.,1rghcn.u.vt, n.de boer. 

g,j.crarr,a (2x), r,1.rlavis, h.übben, c.meere (2x),a. 
nieuwenhuizen, o.,)eeter:', r.eykelhof, n,koot, f. 
v:;el behr, w. eykelhof, r, branclenbur--;. _ · 
--~~S: V-T~burr,<hcuwt, h. v.welzen. · · 
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L'•i""" !=,1 .5 . Dl.... • ------

LENS 6: 

LENS 7: ------

LENS 8: 

n,v:domburr,.r,de groot, d.v.d,steen, a,v.diöeek, 
l "i h' tl " 1 b .. a. v .egmona, J ,r emen, .o.e s er ce, J ,ce oer, 

j.de hilster, a.v.d.meyden, l.janssen. · 
"'-' 0 • ld . ,u,0: . a ,nawee, • J .groeneve • 

m.suykerbuyk, c.veldink, c,nieuwenhuizen, c.den 
brabancler, e,a,v.d,acker, m,v,eysbergen, g,jehee, 
j.veldink, r.ravesteijn, w,veelbehr, n.drabbe. 
LES: j. brochard, m.heerschop, . 
cl.v,lj.eshout, p.schulten, a.;,oels, a.v.leeuwen, 
j.g.v.dissel, t,keet, j,p.v.clissel, a.v.schie, 
1, brandenburf;, w. egge rs, a. klein bretel er. . 
''"

0 d 1 1 ff iLl~o: w.v ..• aan, r.ge a11 . 

a.blok, j,v.westinp·, h.helmich, h,leenderts, a, 
hoppenbrouwers, c. kras, f .bierhof, m. ooms; j. jager, 
r. wüst ef eld, a. v .1 uxembu1°f~, 
HES: a.buys, e.lëwenstein. 

l,FSC~LI JVHJGEN: Uiterlijk vri jdatavond 9 uur bij Dhr ,, 
G,Coomans, Weimarstraat 218, te1:39,27,20. 

VCCl:LCPIG /i,CGil:,n·~•, SENIC.:Erl VÎ Cl 6CJ;J"G 1.5 J;.KU.'.1:I 1967 

1~.30 u,;ostduiven 1-Lcns 1 12.- u,Vics 6 - Lens .5 
12;-- u.H.D,S.,;. - Lens 2 12.--u,Lens 6-C.D,D . .5 
12,-- u,Lens 3-Voorburg 2 12.- u,Laakkwartier 9-Lens 7 
1·L-- u.Lens ,t-Çoievaars 3 14.- u.Lens 8-H:1.t Blauw ,'l,IC.5 

_Je_navolpende spelc..r:s dien:n bij c~l: h:er G,Coornans, .. 
,Teimarstraat 218, een keur1ngsbew1JS in te leveren:: 

,'.,llooduyn, H.Smitskam, D.Steyn, 'iJ,;._verba.renc,lse,' 
D,Groenendijk, W.Hansen, J.C.Hcins,. F.y.l)ijk, 
N .de Grû.yter, H .Halr,et, W. v .d, Laan. 

l'asfoto moet worden ingeleverd· door: 

.~.Hooduyn, H.Smitskam, D.Steyn, W,;'..Verbarendse, 
Tl,Groel'lendijk, W.Hansen, J;C;Heins, ;.,H.~'.Limbeek,. .. 

. ,; .Blok, H;Lülj_nfl'; F;v .Dijk, J,Groenendijk, 
H,Haket, W.v~d.Laan, · 

Senioren attentie: 

Van 1 O. januari af, tot nacjer. order, ts c1 e training voor 
seni9ren uitsluitend op di~sdagavond. 
Indien veld afgekeurd, is de .training in _de ·duinen. Verza-
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melen :· Laàn van :·oct ( ,",thletiekveld). Bij Dhr ,-,-n11èms 
inforneren, of trainin:, op veld doorp.-aat (tel. 
33. 42. 11 ) • Donéèerdar:avond voorlopip: alleen voor ·junioren. 

- Het restuur ontving-Nieuwjaarswensen van de navolgende 
Lens-leden, donateurs en belanfstellenc\ en; 

"le heer·_en 1-evr.Disseldorp-le Griep 
Fam.it.Noweè 
De heren l'.ï''.ecrshoek Sr,en·Jr.(vanuit·::iweden) 
Far1. Eg1Je rts 
de heer J .L.Hoppenbrouwers (vanuit Curaçao) 
r;:cv:ç.en .aul riltenburg 
IL V. V ;De Hollandiaan - Vlaard:i.n;,:en 
Far;1. i'. Juffermans . 
de heûr G;r-.Verhaar en Verloofde 
rl.e heer J. ~J:U_lems en familie 

C'nze clal'lk voor Uw goede wensen en: van11utzellefde ! 
============-==================-=================-====-= 
S~K~;_ETi ... ~11.:L;•,.rr 
h.van c:er kleij 
framboz eristraat ,~.5 
tel.: 33,88.42 

==·===·============================:;:= 
JUNIC· .·BN-JUNIC.'..Etl-JUI'!IO:'.Ei".-JUNIC:Eil 

==....1============:::===== ·=============·:.: ... 

P'lCG''./JIT'..\ VCC1 .ZCN"l.~G 8 Jf,i'JUi,RI 1967 • 

. _ )., ZIE T'':,narç;. 
12:-- u. 
12;-- u. 
1 2. -- u. 

LEI\1S 1 : 

LEt'S 2: 

H.n.S.1-Lens 1 
D.I-'..n.;i.K.1-Lens 
Lens 3 - D,t'. .I:,. 3 

·Houtrust ZIB T;l,~H'.Itm · 
2 r clrenhu~"'h ?:I'<' r,,-· .• Il1 PIG .. .. :i.. L, 1. 9 "J 1:J .... 1....... ' __ J._'! 

V.3,G,?,L.b/4 · 

r.brup;gemans; m.v,veen, h,V(!rheup:d, h,rothl:,rans, 
r;fort:,,an, f.v.boheemen, j.cobben, th.broçhard, 
f,de zwart, cl..brandenbur", a.kort~kaas. 
"'ES: p,de jorn"h. L:~Ii1Elt: dhr.p,hu.is. 
s:~!:3NKCr.is'r: 11 . 40 u. inpang H .L .s .. -terrein .... 

c,vaassen, j.welling, a,duyn, j_,egberts, t.heer
schop, th,hcefnat:;el, n. janssen, j.webbers, j.de 
jcngh, c.v.velzen, w,vo~el. 
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RES: c,v~!,:;'.a~r~l c:knippenber9, LE:CDi;;t: dhr.g.v.d. 
velde. S"k,,N ,1.Çl'',~T: 11 • 40 uur ingang Sportpark 
"C ckenburoh" • · , f · 

C:; - ·. . ... 

LE}lS 3 : a. vervaart, w. geur ens, h. suikerbuyk, j. verbarend se, 
------ j,v.çl.zalm, j.µ9lt, -f.h~rr~man::,, r.blok, :f.v.niel, 

g. v. d • top-t, . h. èrama. . · _ · . . . · 
iillS: b,.epskav,p, f!.rpoduyn, LEE)EH: dhr.f,herremans. 

,rccG.::,r,: ;~ :voo:a z,~TER!J.;,G 7 J:J·:u;,,J· 1967 

.";LLE 1:LFT:.LIErJ: ZIE '.l',t,,Ii'-'ING. , : , 

· Lens 5 - vrij ZIE TH:,IN~(NG ! ! 
15.15"u.Lens 6·- i1.',V,', 3 ·V.1,G,1,L-.6/4-·,zrE Ti't.~nn:rm !! 
15.15 u.Lens 7 - !1.,\V:, ,~ V.2,G,2,L.6/c, . ···. . · 
15;15 u,C.S.C,5-'Lens·B Groenendaa1; Wassenaar 
15;15 u.VICS g~Lens 9 ilfolis Stokelàan 

• 14; :;.~ ··u.Y·. Ç.S. 9-Lens 11 Dedemsvaartweg 
14,-- .u.Coievaars (,-tens 12 Z~\i~lerpark./., 2e gedeelte .. -·· 
1 ,~. -- u. Lens 1 3 - D ·". T. 5 V. 1 , G. 1 , L.;, /'.3 • 
14,.-- u~Lens 14 - G,ll,S.12 V.2,G.1,L.6/4 
14·.-- u.Lens 15 - H.l;,S.H.5 V.3,(;.2;L.5/3 
15.15 u.Lens 16 - Lièakkwartier 13 ,V.3,G.2,L.5/3 

DE c1·s 1l1ELLir;GEN: 

~'§_~~-z: p.de jo~gh: zie zondag;. 

f!~~~-~.: ;r.;.berlo,· j._scp.qµw, l.de jol')gh, e.v.brohckhorst, 
h,.bijsteryeld, p.de vr_ies" b.ho_og,eveen, p.v.cl.aar, 

. g,de hoogd, g. bruin_srn,a, 1. v.d. velde. 

LENS 8: 

lmS: h.v.hulst. LEIDE'.t: dhr.g.halleen. 

b.v.d.láns, a,tinnenbroek, f.-jehee, b.lustenhouwer, 
g,di.,ivesteyn, h.eggers, r,v;wasset.1, f.v.ba!sgum; · 
th, janssen, .a.bilderbeek, c.·[;rimbérgen. 
B.ES·: p.manders. LEEJEH: dhr,a.blok. 

~ ..• . . ' .. " .. 
p.miltenburg, g.vervaart, b.de vries, h.dankers, 
a;v.essen, P,kle:!.n breteler,d;qe vries, f.v.d.berg, 
r.pet·ers, a,westhof, b.v.d.sprong. 
HES: j,castemailler, LEIDEJ: dhr. j.de hilster. 
Sf,MisNKC!ST: 14.10 uur Loevestèinlaan hoek Hen-
12:elolaan. •. · · · . .. :, 

~~~~-2: a,v/d broek, r. jacobson, p.f .de haan, h.v.dornburg, 
· r.bogisch, c.v.deelen, c.groen, a.feitz, h,rient-
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• 1 1·k t-· Jes, c.0 o, g.raves ein; . 
',ES: p.brer.1r1er. L;tITJi!;.: dhr.a.leenderts. 
S,",; '.~i!K(TST: 14. 45 uur Hengel ol-aan hoek 

.Dedemsvaar:tweg. 
' . 

~~~~-11:p.de haan, p.hop, c .• ~cl:irover,· fr .• raaff, 
m.bloks, h.,}e jongh, a.:hoek, tr.resodihar-djo, 
fr.cobben, j.,1iss-eldorp, ,g.v.d.velèe, : 

··:,ES: r;hoefnar:ël. · LElJJE.~: dhr.r:waèlimäri. 
;hf'ENKCi ST: 1 ·3. 30 uv.r klubgebouw Lens;-~- . 

r~;r,;s 12:1.egberts, h.v.berlo, th.v.rijn, fr.dissel
------- dorp, f.de kJ.eyn, c.stäpel, p.ve_rheesen, w. 

en[;lebert, th_.b_oor,is, .a.ju.t1r,;schlär:er, p.v.doe-
Veren.· _ 
;ms: k.v.d.vo·ort.· L1n'JE : dhr.j.v.d.knaaD. 
S;\) EEK<TST: 1 3. 30 uur Hoofclinrmng .'. .D. C. · · - · · e . . • 

LENS 13:r.bos, c.blo,'l, D.v.cLsteen, ;j.v/d ende, j.v/cr-'·· 
------- he id en, h. v-. da.1:1·; b. rave st ein, 1. èa za~c1. er, h. 

rimrielzwaan, b.klèin bretele·r,- g;v.arcterme·. 
;'.ES: r. de wolf·, h. janmaat.- LC:T'lE • : dhr. w. stapel. 

!:e-2~~-l:!•:fr.tec1nissen, l.v/d i-,,eër, f.p;uit, c.abspoe:1, . : 
p.heynen, j.keetrJlán, p.meershoek, j..helvenstein, 
th.v.d;aarélweg, r:.lutterman, e.versèhoor. 
HES: e.bor, h.pechler.L'.,IJE.: dhr,[~;kèlnpe~an; 

LE~:S 15 :a:castenmiller, j.meyers; w.v.,i.ham, j.a·sselman, 
-.------ p.dem:eyer, r.assel!:1an,- r.k.f.-straatman, •r.V.nun:-... 

spGet, c.v.hulst, b;l:ioefnaFe-1, p.steffen. 
;rn;s: w. duyve steyn, ·c. v.deeJ.en. LBIDE l: dbr. 
c.kras. · · : 

LEl'-:S 16 :11:cle_ haas, c.p;rcen, m.p.jansen, l.verspaandonk, 
------- j.rle,' vries, g,englebert, h.s'wanenburg,- j.mulder, ... 

ï•.f.eenstra, e._v/c1 boeven wij_sard, r.str:a'ätman. 
RES: p.yrilmer,: ~.1.de_lsasso. LEI~E.t: _dhr.j.witting. 

? ·CG' ;,;r:. l'U,.'ILLEY ver~: z;,TK'D;,G 7 J.'J,lJ;, ;r 1967 •' 

zi·e ook: pupill~
0

ntr:ai_nin,, woensdagr,1ic1dag. 

Voor r1e ou,,ille-n worc1en tot ha·lf februari eèen kom;:ieti
tieweclstrijr:en vastgesteld. ,:Tel staan er verschillende 
vrienàschappGlijke wedstrijc'.en · op het pro0--rm0TI11a voor de 
ko;;:ende weken. Voor zate1·clar: a.s.: . . . •·· ' ~ 
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1 ;-- · u, Westerkwartier I' 1-1ens I' 1 Duinlaan 
1 ;-- u; '''esterkwartier ï' 2-Lens ? 2 · Duinlaan 
1.-- u, Lens i' 3- Westerkwartier ~'.3, V;1,G.1,L.6/L, 

. i1 4 t /m. 6 : zie pupillenmiddar: in kl ubgeb 0uw • 

C :?STELLD:GEH : . 
•• • "'I .• 

LENS l' 1 : 

LEHS P 2: 

r.v.d,steen, p.v.wijk, c.lustenl:iouwer, g.colpa, 
g.trornmelen, f.veeren, a;baven, a,de .winter, 
m.v.d,hor·st, e,hoefna::;:el, j.v;rijn •. • 
,ms: j. valkenburt,. 1EIDEH: dhr .g. v .d .steen. 
Si,i:~1 l~Cï~ST: 12. 20 uur Hcme;elolaan hoek Leywe[;. 

h,jocherns, f,wouters, e.r.1acco, a:v.bommel, 
m. v. baggum, j. v. rossum, p. de wolf, r.micka, 

' 'h. J t . ' ' dh w.r,e 1 .. s er; c,v.c.aarnweg, r.goe uys. 
··~tES: r.de vries, p.boonis. LEI!)ïr .. _: clhr.th.suy
kerbuyk. S,'.l,'.iLNKCl5'i': _ 12. 20 uur Henc;elola.9.11 
hoek Leywe;;:. 

p.verschoor, p.berkelaar, a.borst, h.str:aver, 
g,willeïase, j,keetrnan, e,speicher, j.boin, 
g,lelieveld, b,ruiterman, r.v.d,lely. 
::I'.S: j.slabbers, p.le brur:i, Lë;I;J~.:: dhr.j.cobben, 

I' 1 t /n, 3, indien slechts een gedeelte van het prograrm,,a 
is afgekeurd, clan kan je telefonisch infar-meren tussen 
half twaalf en twaalf uur: No. 33,88.42. 

··T 1'E"TI'i' JUYF 'llii' EF ~'Ui'ILLEI•JT . . a ~ 1·,. J:J 2 ... ~ \. "- ·• '-

;,FSCIIHIJVUJG:CN: vóór vrijdagavond 7 ,30 uur aan dhr. 
H.van :).er Kleij, _F,·ambozenstraat 45, tel. 
33.88',!12" (telefonisch alleen vrijda:;;
avond tussen 6,30 en 7,30 uur). 

:.r,'i'K;L,;,L UITGIFTE : Dhr. G. v, d • Velde. 

:mSL;KVEl'I:CG:'u,1•~•;·,: alleen indien het !)'.ehele programma 
is afge_keurd: 

;,·'arterracle: ook hier een verolicht punt van samenkomst: 
wie'rèchtstreeks.naar ,:·è zaal kon;t;, wordt 
niet toetelaten. 

2.-- uur: ? 1 + ;:,:.willemsen, p.le brun, j,boin, p,ver
schoor, j.slabbers, p,berkela2r. 
Samenkomst: 1,45 uur ing:ang Lens-terrein. 
L,üd er : clhr". 'rJ,. Suykerbuyk. 
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3.30 uur: :•·2 + e.speicher; g.;t.elievelc'., b.ruit;eman, 

h.st~aver, r.v.d.lelr.. 
Her schel straat : 

2.-- uu;': L,'ns 11 + r:hoéfnage],, l.egberts, k.v.è.voort, 
c.stan<ü, p.verheesen, h.v.herlo, 
Leiè er: c1hr. ·:. Ué\chman. 

3 30 · L 1 3 ~ · ~ ' . 1 1 · · f ' 1 1 · th . . . uur: ens + rr .. :1sse c.orD, .c.e c eyn, .-v.r1:Jn, 
th 1'l .· • 1 . t t . hl " . 

• i_ ocm, p. v. ei.. s een, . Junçsc ~-a~er. 
Lc5.c1.~r: 'clhr.J.v.c!.I:.naap. 

Tijè.ens deze 'maand~n, · waarin het vóetballe.n zó váak uorc!t 
afg_ekeur·-1, worden evenals vori,; · jäar, qp zat ei\'.af,)11iddag 
weer spelmiclélageri :,;èorc;ani seerd ·in· het kl ub gebouw. 
Er worc1pn 'c'an we-::stri,1,1en gedraaid in ta:f'elvoetbal, sjoe
len etc •. ':iaterdac; a.s. is dit rl.e eerste uaal voor 
Ï' 3 t/,,i 6. · 
Dit ::,;aat natuurlijk .alleen c'oor, als het r:ehele vo~tb_a:l,-::_ 
orof>::rar:•;_,a is afi:,;ela ~t, .het: een je. op .de afkèur,ingslijsten · 
kan zien. f,anwezi.'-: zi.in om 2.-- u.ur.! L,::c1 ers: Tlhr • 
... ·l.Linheek en J .Cob1.1en. 

T.,;'.Il'ING: Te 1-,er.·innen maam'a2: 9 januari begint de trai
ni.nn- weer voor alle groepen:·• 

maan,' a,:avond 7 uur: ·c-!nazse. In verband met binnen,;-,;e
k01:!en !dachten over wanp:wlra~- van sorrm1;i,p-e ,jonçen:ci, die _ 
meew'en zich voor .de zaal l•'arterracle te-moeten mis::ragen, 
is het 'voortaan vérplicht samen te komen bi .i c'.e in_zanr;· 
van oris veld o:n !<wart :-véör zeven. Wie toch rechtstreeks 
naar <::e zaal r;aat, wordt absolutrc niet ·toe1:rnJaten. 
lus voortaàn altijd om 1 '.f:45 uur samenkomen bj_j c'.e inr-:ang 
van het vele! en vanèaar o .1. v. ,f'. e trainer naar c' e zaal. 

clinscla~·avonè: (:e 'G-1:,:Ja sse rroe;_:i gaat tot -nader_ orè.er _ O!:J .. 

. ·,..- .. 

donderc'.a,,avoncl trainen!! Zie aldaar. 

7 uur C-klasse p-roep 
B uur r-k).a sse ~-roep 
(tel.informeren naa"r 
haJ.f zes en zes uur 

:,Cel. 6 6. 07 ; 1 ~,) • 

o .1. v. dhr; ;:. ?!;;tchman 
o, 1. v. c'chr. J. C oms. 
veldafkeurinr tussen 
b .. " ,;l k i ,7 _, .... ,evrouw ,., o -. 
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donderdagavond: B-klasse g:roep om 7 uur, dus tijd als 
voorheen 

vri.iclap;avond: 

!,-klasse groep cm 8.30 uur. 

Beide groepen bij veldafkeuring in de zaal 
,farterrade. 

7 uur C-kla5se groep o.l.v. dhr.Th.Suyker
buyk (tel. informeren naar veld afkeuring 
tussen half zes en zes uur bij i,!evr,Blok, 
tel,66.07,14), 

i1 upillen woensdagmiddag: 

woensdag 11 januari begint ook voor jullie de training 
weer. ;",ls voorheen informeren ne.ar velclafkeuring tussen 
één uur en half twee bij lievrouw T:lok, tel,66,07,14, 
Voor de eerste r:roep, die in de zaal traint bij veld.if
keuring, geldt nu ook: verplicht punt van samenkomst om 
twee uur bij de inga:ng van ons veld, vanwaar we dan met de 
leider naar de zaal gaan. Wie toch rechtstreeks naar, de 
zaal komt, wordt niet toegelaten. 

De tweede r,roei) · komt rechtstreeks naar de zaal, waar je 
niet v66r drie uur aanwezig moet zijn. 
-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-





DE LENS REVUE. 

klubblad van de·~ 
rkvv_lenig en snël 

SEKRETf,RIAJ,T 
f.b. mesker 
plantenoord 126 
telefoon: 676153 

opgericht 
1 8 decèinber · 192 O 

REDAKTIE 
g.halleen . 
amandelstraat 103 
telefoon: 36.11.60 

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

40ste jaargang 
. . . . - -- .. ~ . no: 20 11 januari 1967 

===-==-==-=================· ======· =·=··· =~ .. ··-···· ==·· ... ·=~===== 

vr: 1 3 jan: 

za: 14 jan: 
zo: 15 jan: 
di: 17 jan: 
wo: 1 8 jan: 
do: 19 jan: 
za: 21 jan: 

LENS 1 ·z,\KAGENDA. 

Klubavond met klaverjassen; training C-klas-. 
se; Sen. Zaal training. · · ·. . . 

Jun: 5,·6, 8, 12 t/m 1-6; Velo-zaal voetl:Jal. 
'Sen: 1 t/m 8; Jun-: -1 t/m 3 ..... · 
Training Senioren-. ... · 
Il~ C-klasse training. 
A + D-klasse training. 
Lens• Carnaval. 

DRCEDEH THECTICUS 
IS NIET 1"1EE'l 

M:;,.and~g.3.vond is Broeder Theoticus plo1.~ 

seling overleden. Cn 8 ui,lr, .het tijdstip, waarop hij ·in 

ons klubgebouw aanwezig.placht te zijn voor het bijwonen. 

van de vergad!3ring van de Junioren-Koinmissie, vernamen···. 

wij het ontstellende bericht. . · · . , ..... 

Zijn heengaan betekent een groot ver~:: __ · 

lies, niet alleen voor Lenig en Snel, maar vooral ook _v_oör 

zijn school. Broeder Theoticus had zijn hart, nee, zijn 

hele leven, aan de jeugd verpand. In 1959 kwam hij 'vanuit 

:,msterdam naar Dón Héiag. Hij werd onderwijzer .aan <fe H_._H. 

Enge'l::bewaarders-school. En hij·kwam naar Lenig en Snel, 

_Eerst als leidgr, maar spoedig als lid van de ·Junioren

Kommissie. De laatste jaren verzorgde hij ook het stencil

werk voor dE) LenSrevue. Depaald niet het prettigste werk, 

dat bovertdien week in '.wE;ek uit moe~t gebeuren. · . : ... ~ . ·· .. 

Droede·r Theoticus wa::, E)eJ1 gr~ot' dienaar, 

Wij zull&n zijn opgewekte verschijning 



-242-

node missen. 

Vrijdagmorgen om half 11 zal in de St.Agnes-kerk aan de 
Beeklaan de uitvaartdienst worden gehouden. De teraarde
bestelling vindt plaats in A,·.1ersfoort op het kerkhof 
bij het Ï'ensionaat St.Louis. · 

Droedér Theoticus, rust in vrede. U heeft de hemel ver
diend. 

Redaktie. 

0 F F I C I E E L. 

IN D,'-.LLOTI,GE: 

No.59/2 
60/2 
61/2 
62/2 
63/2 

F .c .r: .Hendriks 
W. J .F. Hendriks 
Th. ::.0. I ,l':urke s 

I-J. G .~i. v, ~'!assem 

1-8-56 de Gaarde.125 
28-1-54 de Gàarde:125 
12-3-57 Drapèniersgaardé 46 

2-5-58 de Rade 45 . . 
29-12-56 Chouinstraat 21 

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

SEK :.ill T:, TII '~; .. T 
g.coomans 
weimarstraat 218 
tel: 39,27,20 

=========================~======-====== 
SENIClîEN-SENICREN-SENICRElli -SENICREN 

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

PHOGBJ,i','!rJ:;', VC(R zmrn:.G 15 Ji"NUt.m: 1967 

14.30 u. Postduiven 1-Lens 1 "!V:adestein"/fonsterseweg, 
12;-- u. H.D.S.4 -Lens 2 "Houtrust" \Loosduinen t/o lfo.1C 
12;-- u·. Lens 3-Voorburg 2 Veld 1,Geb.1,Lok.6/t, 
14;-- u. Lens 4-Coievaars 3 Veld 1,Geb.1,Lok.5/3 
12;-- u. Vios 6-Lens 5 rfolis Stokeln,hk.Dedemsv2.artweg 
12;-- u; Lens 6-C.D.D.5 Veld 2,Geb.2,Lok,5/3 . 
12.-- u. Laakkwartier 9-Lcns 7 Jansoniusstraat 
14.-- u. Ltms 8-Wit Dlauw R.IC.5 Veld 2,Geb.2,Lok'.5/3 

DENK CM DE LEGITnr.~ TIES ! 

DE Cï>STELLINGEN : 

LENS 1: ------ r,c1e waart; w.verbarendse, w.hansen, h,smitskam, 
h.haket; h.dietz; ·1,riemen, w.venderbos, j.engle
Qert, j.v.d.knaap, g.verhaar. 
l'l.ES: a.verbarendse, p.schouten, j.v.dijk. , . 
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LENS 2: a,verbarendser r,blok, .r,roodbol, j,v.dijk, g. 
kémperman 1 a._roóquyn, g,looyestein, r,wachman, 
h,rooduyn, p. schouten, .h.brandenburg. · . • 
RES: g,j.crama (2x), a.nieuwenhuizen (2x), c.mee-
re (2x). LEIDER: Dhr'.L,te ii-ley. · 

~~~§_2: th.suykerbuyk, r:straathof, h.kemper, j.verhaar, 
j,mesker, j.meier, j.botter, f,ï.1esker, f.wubben, 
p.burghouwt, .j~v.kleef •. 
RES: .j.witting, f,burghouwt, n,de .bde:r;-. 

~11!~~-±: g.j.crama (2x),m.davis, h.ubberi, c,r.1eere· (2:x:Ï,-----· 
. _a.nieuwenhuizen, c.peeters, r.eykelhof, n.koot, f. 

veelbehr, w.eykelhof, r,brandenburg. 
·;_~ES: w.burghouwt, h.v.welzen. 

LENS 5: __ n.v;domburg, r,de groot, d.v.cl.steen, a.v.d.beek, 
------ a.v.egmqnd, j.riemen, h.de sterke; j.de boer, _ 

_ j.de hilster, a.v.d.meyden, l.janssen, 
HES: a._nowee, j.groeneyeld. 

~~]'.!§_§: m. suykerbuyk, c. vel dink, c. nieuwenhuiz en, c .den 
· · . __ .. 12r:a.,~a,ris~E)r 1 ~ ~ ~ a .•. "'.. d. acker, rn. v. eys bergen, g. j ehe e, 

j.veldink, r.ravesteijn, w;veelbehr, n,drabbe, · ·· 
TIES: j. brochard, m. he er schop. . . -- . . ...... . 

~l!'.~§_1.: d.v.lieshout, p.ec_hulten,·· ~.poels, a.v.leeuwen, 
· j.g.-v.dissel, t.k_eet, j.p.v.dissel, a.v.schie, · 

.. l,brandenburg, w.eggers, a,klein breteler. 
TIES: w; v.d. laan; r. gelauff. · · 

~~~§~Q: a,blok, _j.~•:,_:we.~ting, h,he],faich, h,leenderts, a. 
hoppenbrouwers, è ,kras·, f. bie":r'·hóf";· I:i. ooms, j. ja
ger, r.wüstefeld, a"v.luxemburg, 
RES : a. buys • . 

AFSCHRIJVINGEN: Uiterlijk vrijc1agavonc1 9 uur bij Dhr. 
· G.toomani, 1:/eir.iarstraat 218, tel,39.27.20, 

VCXRLCPIG PRCGRfJir.',i, SENICREN VCCl~ 2,(Ni).~G 22 J;".I~u:,ïn 1767 

·1enS 1 - vrij 
12.-- u.LenS 2 - Scheveningen 2 
12;-- u.LenS 3-Laakkwartier 6 
14.-- u.D.H.L.5-Lens 4 .. 

14,- u.Lens 5-V.V.~.5 
12.-- u.H.D.V.4-L,ms b 
14.-- u.Lens 7-~.0.C.10 
12.-- u,Felicitas 3-Lens 8 

De navolgende s2elers dienen bij de heer G.Coomans, 
Weimarstraat 218, een keuringsbewijs in te leveren: . 

. . ...... ' . . . ... . . . . . ".· 
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A .Rooduyn, · H.Sr.iitskam, · El ;Steyn,. W .A. Verbarends?, 
D;Groenendijk, W .Hans én, : J ~C; He ins,. F. v. Dijk, 
N ,d~ Gruyter, H. Hak et, W •• v .d ,Laan. . 

Thans is de tijd gunstig voor·keuring (Bierkade!) 

Pasfoto moet worden ingeleverd door: 

A.Roodu'yn, H. Sr.:itskam, D.Steyn, W.h.Vcrbarendse;· 
D;Grcenendijk, W,Hansèn, J,C.Heins, ·:c.H,l'.Limb:eek, 
r.blok, H.Lüling, F.v.Dijk, H.Haket, W.v.p..Laan. 

WEER ·OF GEEN W'EER. 

Lens 1 verzamelèn · om 1 uur in het Klubgebouw. Ook ·bij 
afkeuring! Voor vervoer naar Postduiven wordt gezorgd. 
Dij niet-doorgaan van cje wedstrijd tegen Postduiven 
bestaat de mogelijkheid, da~ we naar een andere ver-· 
eniging gaan of op eigen.veld oefenen; 
Indien alles wordt afgekèurd, màkèn ·we· er een gezel
life middag van, inklusief echtgenotes·of verloofdes. 
Dus om 1 uur Klubgebouw n · 

EGO. -----~-------------------------------------------------
VORST OF GEEN VCRST. 

Voor· degenen, die. niet .zij~ uitgeruidü;d voor de selek
tiegroep bestaat de gelegenheid om vrijdagavond· te tr_ai.-. 
nen en wat zaalvoetbal t~ beoefenen· in· de gymzaál van de 
school aan de Weimarstraat, hoek Herschc:,l str4at. 
Dit alle.s onder de regie van Dhr .• Lou Jan·ss·en. · 

· .EGO. 

V A Il I :~. 
Wij ontvingen nog een aantal nieuwjaarswens.en, .die juist 
te laat kwamen om in de vorige Lensrevue opgenomen.te 
worden. De goede wensen kwamen van: 

- /:ad Eogi sch 
Mevrouw Plarina en haar dochter· 

- Kap, ·Kéropen, onze·geestelijk adviseur 
- en v.it; De],gië van Richard Hahieu 

Onze kantine-beheerder vraagt zijn debiteuren zo spoe-·· 
dig mogelijk hun achterstand te betalen. Dit in verband· 
roet de 1riemaandelijkse áfrekening. Dij voorbaat hartelijk 
dank_voor_de_medewerking. ___________ · ____ ._· ___ · _________ _ 
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Kfi-K,\-KL.'cVE1JI.SSEN 

~.s. vrijdag is er weer een losse kaartavond, waarbij 
iedere enthousiaste beoefenaar van deze edele bezig-
heid weer terecht kan. . ' · · • · . 

·wij rekenen dan ook op een gezellige volle bak en doen 
speciaal een beroep op de spelers van de hoogste elf
tallen om ook eens hun neus te laten•zien. 

Vrijdag 10 februari begint de grote ï-'I,:,S-Klaverjf3:S
dr.ive.. Deze drive zal worden ·gespeeld over 6 avonàen. · 
De hoogste score totaal behaald over 5 avonden komt 
clan weer, zoals oo!~ .hij de Kerst-drive, voor een van 
de prijzen in aanmerking. Cck met de p;,,\S-Dr:1-ve zullen 
er weer schitterel')de prijzen bij elkaar te kaarten zijn. 

Zorg nu al voo~.een partner!!! 

De kalender van de K.K. ziet er··v·crder als volp:.t uit: 
Vrij 20 jan: GEEN KLUD:,VCWJ. 
Vrij 27 jan: Lens' Te:ach:-in ! Hierover meer in de vol-

. gende LenS-Revue. 
Vrij 3 febr: Norr.iale klubavond met wat tafeltennis, 

kaartje, polcertje, sjoeltje .enz. · 
Vrij 10 febr: zoals eerder geschreven; de start van 

de PA"'~S-KL/,.VEHJi'i.SDHIVE. 

;\!,N ,\LLE ZC'TTEY EN ZOTTINNEN 

Lieve zotten en zottinnen, 

K,IC. 

Een dezer dagen ontving ik van Uw Kontaktkonm1issie de 
· uitnodiging om op zaterdag 21 .januari ri1et mijn gevolg 
aanwezig te zijn op het LcmS 1 Carnaval. Nn moeten jullie 
weten,.dat ik voor die dag ook al een invitatie had lopen 

- van de carnavalsvereniging "De Dlauw Sèhute•; in Nijmegen. 
Dat werd even een heel moeilijk ogenblik voor Ler.seriaan 
en zijn• R.::;ad van Elf! 

Toen kwamen e·chter bij Uvr opperzot alle herinneringe·n · voor 
de geest aan vroegere vastenavondvieringen in de Lenskring. 
Wat een jqol was dat ! In gedachten snnven wé · de bier- en 

·k:r:ok?ttenlucht J, we .sm~kten met .~e lippérf ·en •., we hakten 
de bierworst door, i°rJ.ns Lenseriaan komt! Het moet een da
verend feèst worden, waaraan heel Uw kiub - .jong en ·ci'ud ! -

deelneemt, De grondvesten van Ut·t klubgebóuW hebben het in 
vorige jaren niet begeven; we.zullen ze aan een nieuwe test 
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ond erwerpen ! 

.\ propos, weet U al, dat wij hier in Ceteldonk-binnenkort 
het sterkste voetbalelftal zullen hebben van heel lfo.dex-
land ? Het bestuur van de F.G~ Den Hosch heeft het hele .c.......:.···. 
huidige_ team bp de transfer geztt; gaa:t aan eigen kweek · - · 
beginnen; we hebben de moeder van Gruyff gekocht ! 
Stunt, he ? 

Zaterdag c'e Genentwinti,r:stc p,og véél méér stunts, leut.e 
van he.t begin tot het einde ! f.ls jullie maar niet hoe-
ven te voetballen de volgende dag . • • . • . . · · 

.Alaaf ! ., 
. Prin.s Lenseriaan. X 

-o-o :.o-o-o~o-o:.. 0-0-0:..0-0-0~ o- o-o-;- o·-_o-o-o-o-0-0 7 0- o~·o-o-o-

SEIGlE?,:~ ·.)IJ·i.ti.T 
h.van d.er' .. kl~ij 
frambozènstraat 45 
tel: 33.88.42 

-=========== ~====·-==== ~====~=======. 
· JUNIC::tEN :-~UNIC2EN-JUNIC:'.E}J-JUNIC~:El1 

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

Vil.C'G:{,"jlflf;, VC:C't: zc,r.r1);\G 15 Ji',NUL1I 1967. 

12;- u.D.H.C.1-Lens·.1 · 
12;- u:Lc:-is ?-Dl.Z,uart 2 · 
14.- u.Lens 3-R.K.n.E.0.2 

Brasserskade) zic:zaalvoetbal 
V.2,G.2,L.6/4} VELC.zaterdag. 
V.2,G.2,L.6/4 

DE C'PSTELLINGEi" :· 

LENS 1 : ------

. LENS 2: 

r:bruggeLmns; m.v,veen, h.y~rheugd, h.rothkrans, 
r;fortr.:an, f.v.boheer.1en, j,cöbben,· th.brochard, 
f.dé z.-"mrt, d.branclenburg, a,kortekaas. ·· · 
~'.ES: p.de -jongh (2x), LEIDC:,{: dhr.?.H,_1is, 
S}J'-'.ENICCEST : 11 . uur'·' ingang -L::m s-t erre~.n • 

c.vaassen, h,suykerbuyk, a;duyJ11, j,egberts, t. 
héerschop, th;hoefnagel, n.janssen, j,webbers, 
j,de jóngh, c,v,velzen, w.vog:el. 
RES: è.verváart, c,knippenberg. LEIDE.1: 'dhr·. 
G.v.d.Steen. 
a.verYaart, w;geurens; f,d•e winter;· j.1rèr}Ja.rendse, 
j;v;d :zalm, j ,holt, f ,.herremans:, r.blok, f .v.niel, 
g,v,d.togt, h;crama. ' · ·-
RES: b. e.pskarn:,; c. roöduyn. · LEI.Plt=î.: dlir. Herre!l'.ans. 

, ' ~. . ,. -: . 

" ~ '/ . ·, •' 
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PRCGRM,J]\1';_ VOOR Z;\TEi~D;',G 14 J,~NUf,Il.I 1967. 

14.15 u: Leri;.5..:r/;1{.L • .5 Zie zaalvoetbal VELO 
14.15 u. ,~.D;S.2-Lerts ·6 Zie zaalvoetbal VELO · 

Lens 7 .:. vrij Zie Resel"vepr·ogramma 
14.15 u. A.D.C;18-Lens 8·Zie·Reserveprogramma 

Lens 9.:.vrij 
Lens 11:.,.:vrij Zie zool7ootbal<l[EL0. 

14;15 u. -Lens· 12~Rijswijk-7·Ziè zaalvoetb~l VELO 
15; 30 u, Lèns 13-die Haghe 8 · 
14; 15 u. · Lens 14-W .I .K ,3. · · Zie ·-ueserveprogramma 
15,30 u. LGns 15-i,.D.0.27 · Zie-H.eserveprograrrnna 
15. 30 u .. Lens 16- Spoorwi jk 5 
DE ( ~'STELLINGEil : 

LENS 6: -------

w.kouwenhoven, j.overbèek, j.colpa, l,11Uis; r·.v.d.
mull, d,holt .. , a •. hop,: p.de jongh (2x), e~bakkers, 
j .fretz, w .keetman. LEIDER: dhr .G. v ,d. Velde. · 

r:v.berlo, j,schç,uw, l,de jori.gh, e.v.bronkhors.t, 
h;bijsterveld, p.de vries, -b.h:oogeve.en,, p.v..d .aar, 
g.de hoogd, g.bruinsma;- l.v.d.velde . .- · · ·- · 
RES: h.v. hulst. LEIDER: dhr. .G vHalleen ,.SAMENKOMST: 
1"3. 30 Uur' ingang L,msterrein. 
ZIE RESEHVEPROGR,\MMi'.. . 

LENS '8: p.miltènburg,·g.vervaart, b,de vries, h,dankers, 
------ ~a;v.essen, p.klein breteler, tl.de vries, f.v.d·.-berg, 

r,peters, a.westhof, b.v,d.sprong. · 
HES: j.castenmiller. LEIDER: dhr.J,cle,Hilster. 
Sf,I,::ENKC!l'ST: 13;45 u.Hengelolaan hk.Loevesteinlaan, 

LENS 11 : als bekend · . . ----7-- alleen voor VELO-toernooi. 
HES : r, hoefnagel ; . LEIDER: Dhr. r. Wa.chman ; ..... . 

LENS 12:1.egberts, h.y.]Jer:).o, th.v •. rijn; fr.disseldorp,f. 
------- de kleyn, c.stapel, p.verheèsen; w.engl.ebert, th. 

booms, k.v.d.voort, p.v.doeveren. LEIDEH: dhr. 
. J; v .tl .Knaap. · · · 

LENS 13:r.bos, c.blom, p.v.-d.steen, j.v,d.eride,· j.v.d.hei
------- den, h.v.dam, b.ravestein, a.jungschläger, h.ri1ï1"ael

zwaan, b,klein _breteler, .l.cazander.· · 
H.ES: r.de wolf, .h.janmaat. LEIDER: dhr.w.stapel •. . . 

LENS 14:fr.teunissen, l.v,d.rt1eer, f.guit·, r,wouters, p. · 
------- heynen, j.keetman, r.meershoek, j.helvenstein, th. 

v.d.aardweg, g.luttern1an; g.v.ardenne, 
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LENS 16: 

RES: h,pechler, e;bor,LEIDER~ ·cthr,G,Kerilperman,. 
a.castënmiller; j:meyers, w,v:,d .• h.am, j,asse.1-
mán; p,demeyèr, ·e~verschoor,. r.k.f.,s.tr.aa_tna.n,: 
r.v.nunspeet, c.v.hulst, b;höefnafel, p,stef
fen; RES: w.dµyvesteijn, c.v.deelen-. LJH.DER: 
dhr ,C,Kras. · · 
b;de has1-s, c-.groen, m.p-,-jari.sen, l • .verspaàndonk, 
j ,de -vri·ês ,-:' g. englebert; .h. swanenburg, p. wi_lmer:,. 
j,mulder, r.feenstra, e.v.d.hoe'v-en wijsard, - . 
:il.ES: r.str_ç1atman, m,delsasso. 

"":V'GP ", '"01- ,.._ npu•1·1 TLLE-i1,; VC(" 7. '· TEr'D' G 1 '· J.' l:i1U" ''I. 19 6- 7 - - . 
.l. L,,.\ .._t.,i..l'' lJ. '•, ,.i.\. .. JJI. .:.L! • . 11 <,- Ji lU"L • 

1.30 u:Westerkwartier P1-Lens P1 
1 ; 30 u,llesterkw11rtier P2-Lens 1"'2 
1 , '30 u.Lcns ï'3-~•/e:<3terkwartier l'~ 

Zie zaalvo_etbal VELC 
Zie zaal vóet"bàl VELO ··--·· · ·· 
V·.1,G, 1,L.6/4 .:. 

DE (?STELLINGEN:. ·, .. -

LENS I' 1 : r.v.d,steep, p;v.wi_jk;. c;lust.enhoû.wer,. g.co_lpa, 
,g.tror.1JTielen, .f;v_eeren, a,)Javen, a.de win:ter, · 
m. v ,d ,horst,. e.,h.oèfnagel, j .. v, r_ijn. . 
RES:. j.slabb.er,s. 11-~IDER: !Jh;r.G,v.~._Steen, 
S;lMENKCr·:ST: 1.2.20-uur Hengelolaan hoek ;L·eyweg 

h. jochems; f. wouters, e .macco, a.v. born.rnel, :m. v. __ 
baggum, j,v.ro_ssum, p,de w_olf, r,rnicka, :w,d:e 

. hilster, c,.v.d,aardweg, r,goe.dhuys. . . 
l1ES: r,c1e vr_ies., _j,valkenbû.rg,, LE_IDEi·'.: dhr.Th, 
Suyke rb.uyk. · S.~l-1!ENKCI .ST.: 1 2. 2 O uur H_eng-el olaan 
:hóek Lc.yweg. · . · , _ · 
p;verschoor, ·p,berkelaar, a,borst, h,strav:er, 
g,willems, j,keetman,. e.speicher, j.boin, g. 
lelieveld; h,ruiterman, r.v.d-.lely, · : 
RES: p.le brun. LIU'.1K~: dhr·.j.Cobben, 

Indien het gehele j.~iorenpr_ograr.JP.a is .a.fge~eu;rd, gaan 
deze wedstrijden ook niet door. l,ls het prograpun_a .van de 
junior.en. gedeeltelijk _is ç1fgela.st., .hetgeen je eers;t pp-
de afke:uringslijst moet_ ga_an zien,. kun je telefonisch in'-· 
forneren zaterdagochtend tussen half twaalf en twaqlf 
uur klubgeb.ouw tel-.66.13.1,1 .• 

ATTENTIE, JUNIC'REN EN PUPILLEN !· · · 

;\FSCHRIJVIFGEN: ook voor zaalvoetbal :VELC, v66r vrij-
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dagavond 7,30 uur aan dbr,H.van der Kleij, ·Frambozenstraat 
45, tel.33,88.42 (telefonisch alleen vrijdagavond tussen 

6.30 en 7.30 uur). 

I1',TI':rU;_.\LUITGIFTE: Dhr,H,van der Kleij. 

~~ESK(V'G~':KG;t;,i;,.:·;,: alleen indien het gehele programma is 
afgekeurd: 

zaal I-'art errad e : 

14.- uur: Lens 14 + Lens 15: Samenkomst: 13,40 uur in
gang Lensterrein. Leid er; m-:r .G .ICemperman. 

15.30 uur :Lens 7 + Lens·B 
Leid er: :ûhr. J. de Hil ster. 

z;,;,Lv, ETL'.L VELG. . Zaterdag gaan we met diverse elftallen 

=========-====== bij Velo op bezoek, waartegen we in de 
Veilinghallen van Wateringen zullen spelen; dit gaat natuur

lijk alleen door, indien het normale kot'lpetitieprograrµ:w. 
geheel is af5ekeurd. · 
Hot pro;zrarnna: 

1 3. - uur: 

1 Ij., - uur: 

15.- uur: 

16.- uur: 

Lens l' 1 en i' 2. Leiders: dhr,G.v.d.Steen en 
:lhr. Th. Snykerbuyk. Sa.'11enkomst : 12 , .. 20 uur ingang 
L,ns-terrein. 
Lèns 11 en 1 2. Leid ers: Db.r. R. WachmEIIl en Dhr. J. 
v.d.Knaap,Sai:1enkomst: 13.20 uur ingang Lensterrein. 
Lens 5 en 6. Luiders: Dhr,G.v.d.Velde en Dhr,G. 
Halleen. Sar.1enk01;ist: 14. 20 uur ingang Lensterrein. 
Lens 1 en 2. Leiders: Dhr.,.·.Huis.en Dhr.G·.v.d. 
Velde.Sar.1enkoi;,st: 15.40 uur ingang Lens-terrein: 

"leze elftallen spelen in c\e opstelling als vermeld bij het· 
norr:iale konpetitieprogramr.1a. Afschrijvingen ook hiervoor 
vrijdag tussen half zE:ven en half acht (tel.33.88.42). 

T:~,\INING: Woensdagavond 19. - uur: C-kla sse 
- . 20.- uur: D-klasse 
Donderda~avond: 19,- uur: D-klasse 
------------:-- 20,30 uur: A-klasse 
Vrijdagavond: 19.-- uur: C-klasse 

Maandagavond : 19. -- uur: C-klasse. Samenkomst: 
18.45 uur ingang Lensterrein. 

-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-o-
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ier,iand wil een groter doel 

r.'if,,\TI. SCHIET HIJ ze ZIJN 

DOEL NIET VOCRBIJ ????? 

~======-=============== 
In het·klubblad van Sparta 

( "De Spartaan") schrijft ier.iand, dat hij orn het maken 
van doelpunten wàt makkelijl\:er te maken het doel zou 
willen vergroten. Dit scoren wordt de laatste tijd 
nogal bemoeilijkt, doordat ·vele klubs·er een verdèdi
fende taktiek op na houden. Hij vindt, dat het .voetbal
spel aantrekkelijker ,-i"ordt als er meér doelpunten worden 
1.ser.aakt. En daar heeft hij gelijk in. Maar zou er geen 
betere nethocle zijn on dat doel te bereiken? Boter 
spelen of zo? Dit lijkt teveel op de weg van de minste 
weerstand. In deze trant doordenkend zou men een spe
ler voor elke overtreding, die hij r.iaakt uit net veld. 
kunnen zenden, mp daarnee. het maken van overtreding·en · 
te .voorkorc1en. · · ; 

Een andere suggestie van de schrijver lijkt on veel 
aantrekkelijker. Hi·j wil ih e,:m_bepaald gebied buiten 
het strafschopgebied, in• geva.l_ van een yri je ,schop 
voor· de aanvallende· partij, de·.r.tagl;l;L invoeren, dat, 
i:le verdedigers zich niet véór cle pal 1,nogen bevinden 
op het h1oinent, waarop de vrije schqp wordt genomen. Een 
soort lange afstand penalty dus. Dit voors_t.el is zeker 
het nader bestuderen waard, want dan zijn we eindelijk 
af van het getrek en geduw door spelers en scheids
recht.er als het. beruchte "muurtje" te ver opdringt. 
Het uitmeten yan de geoorloofde afstand van 9 meter 1.5 
was altijd al een onbevredigende zaak, die meestal 
voor de aanvallende partij ongunstig uitviel; vooral 
als de scheidsrechter korte beentjes heE.ft. 

Redaktie. 

-o-o-o-ó-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-0-ó-o-o-o-o-o-o-



DE LENS REVUE. 

klubblad van de opgericht 
rkvv lenig en snel_ 

SEKRETi,HL',AT 
f. b .meske:;:-
plantenoord 126 
telefoon: 676153 

18 december 1920 

HED,~KTIE 
g,halleen 
amandelstraat 103 
telefoon: 361160 

----~--=================================================== 
t,0ste jaargang no: 21 18 januari 1967 
-------------============================================= 

TELE-LEtIS 

yervolg_verslag_Enguete-Kornrnis~ie, 
. .. 

V~t:,f.G 11 : VASTE KL~ VERJ;,s;~ VCND: 

voor 
tegen 
geen mening 
andere avond 

"65 
12 
25 
10 

Groot aantal voorstanders; de sugges
tie van de vrijdagavond stuit - uitge~ 
zonderd de toto-kommissie 0 - op weinig 
tegenstand.' Bij het opsteilen van de
ze enquete waren de gewijzigde trai

ningsavonden niet bekend. î-'locht het ,inderdaad.vrijdag wor
den, dan wensen wij de kantine-beheerder alle sterkte toe, 
want dan zal hij elke dag - behalve.woensdag - voor Lens 
in touw zijn, Wellicht wordt hiervoor een oplossing ge
vonden. 
vn,·,;,G 1 2 : Sl'C'RTTCTO: 

regelmatig 54· Van de leeftijdsgroep 17 t/m 24 jaar 
af en toe 17 (5$) blijken 18 studerenden niet mee te 
nooit 40 doen, 

VR!',GEN 13 en 14: FUNKTIE IN DE VERENIGING: 
.. 

Van degenen, die nog nooit een funktie hebben bekleed en 
ook op dit moment niet bekleden is een aantal van 23 be
reid een- bepaalde funktie uit te oefenen; het merendeel 
wil elftalleider worden, Een verheugend aantal, dat "iets" 
wil doen. Hopelijk rnaken (maakten) de funktionarissen-in-

. -spé zich bekend. 
Elftalleider (10); kontakt-komissie (4); administratief 
(1); Eco (1); klusjes (1); ?????? (7). 

VR:,:,G 15: KLUBGEl:OUW CPEN BIJ f,FGEKEUHD VELD: 
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voor 4-3 
tezen 52 
geen men inr, 4-
komt soms 11 

:st e elftal. Het 
stoppen. 

De meningen ziJn verdeeld. Hierhij c1oen 
zich dezelfde problemen voor als bij de 
klubavond (gezelligheid kantine). De 
belanr:stelling zal wellicht worden be
invloed do·or de prestaties van het eer:... 

i:s te proberen; bij ;:;üslukking direkt 

vn;.;,G 1 6: DEIIT U VC'(a HET DEC'EFENEN v;.r; :,lmE.IB S;:'C:.:tTEN 
n: LENS? zo ja, t-rélke? 

tegen 20 (17 % voor 80 (71 %l 
geen mm ing 12 ( 1 0 % · 

Dij de voorstanders worclen rle 
volgende sporten het moest ge.
ncemd : volleybal ( 46) ; honkbal 
(26); handbal (10); en tafel

tennis (8). Vooral volleybal blijkt in trek. Gezien het 
zeer vrote aantal voorstanders kan het bestuur hier niet 
zondèr neer aan voorbij,i:r,aan, Zie ook vraag 17-b (clames-

f -1 1 · ) a \~e ing . 

v2:.:,G 17-a: .HC'E DENKT U }IET ;JE )),\11,;s C? ers TEmrn:Ii' :,:,r-
. . Trl.fü(KELIJKE,1 TE KUNNEi•T ;.";JcEr? 

~ ... , 
Er werden vele en veelsoortige suggesties gedaan. De vol
gende .kwar.,en-het meest voor: aanleg,ten terras (22); betere 
en me er banken ( 1 9 ) ; kantine gezelliger · ( 11 ) ; . me er dans/ 
feest-avonden (6). Een terras is 1n veelgekoesterde-wens, 
De praktische uitvoering stuit echter op enkele moeilijk
heden, want c1e kantine ligt nogal ongunstig. De zijc'.e 
langs :het tweede velrl j_s erg· sr,ml en lig-t slechts een ge
deelte van de middag in de·zon, lle·korte zijde langs het 
eerste veld ligt one;unstig gezion het drukke supporters..: 
verkeer. Uitbreiding van het aantal banken langs de lijn 
is oók een wens. :So:-,1rügen willen zelfs een overdekte tri
bune. En het punt "kantine" kor:rt; ooJ.~ nu weer naar. voren. 

' , .. 
v,i.;,_·,G 17-b: . DENT u veen HET STICHTEN v:.N EEi-1 ;J;,ni;s-i.F-

DELIIG? .. 

:-: · 50 
38 

r-:een ,r:cning 2,'1-

VGOr-• 
tep:en 

Cpvallend is het grote aarital .voorstanrlE!rs. 
Een en ander houdt ten nauwste: verband:met 
c1 e toeko,.:sti_,;:e positie van d.e vereniging. 
"Wat raan we r.mt de vereniging ·c1oen ?" ~- •.Vol

leybal lijkt ons, r:ede. ~elet op de antwoorden op v.raag 16; de 
r.10 Gst aanr,ewezen sµort. · 
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CFFICIEEL 
=-=============== 

Nieuwe 
No.498 

499 
500 
501 
502 
503 

Leden: 
F .c.1:.Hendriks 
W,J.ïVI.Hendriks 
Th,l'h.I.Murkes 
R.~ 'eek 
J>I,G .:, • v ,Wassem 
J,H.W.Blok 

1-8-56 de Gaarde 125 
28-1-54 de Gaarde 125 
12-3-57 Drapeniersgaarde 46 

2-5-58 de Rade 45 
29-12-56 Chopinstraat 21 
10-1-67 . Noordweg 101, Uateringen. 

===-========--==============~~============================= 
ZATETIDAG 

--------------------------------------------------===------
VüIJD;,G;,vcND : GE:,N KLUBJJ!C]';l) . 

u·r T s LAGEN 

SENICT/EN 

postduiven 1 - lens 1 
hbs 4 - lens 2 
lens 3 - Yoorburg 2 · 
lens 4 - ooievaars 3 
vios 6 - lens 5 
lens 6 - odb 5 
lakwa 9 - lens 7 
lens 8- wit blauw rk 

1-0 
1-1 
1-0 
2-.5 
2-.5 
2-7 
1~3 

.5 2:...6 

JUNICHEN 

dhc 1 - lens 1 3-2 
lens 2 - hl.zwart 2 · 1-1 
lens 3 - rk deo 2 · · 3-0 
hvv - lens 3 (v,s.) 5-0 
ads 2 - lens 6 • 5-3 
ado 18 - lens 8 0-7· 
PUPILLEN 

W1 kwartier 1-Lens 1 
. W.' kwartier .2-Lens 2 

0-3 . 
0-5 

-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
Ki,-l(f, -ICHN!,V /,L 
K.t~-IC\ -K .. \.RN~·~VAL 
IG,-IC:, -lC.hNI,V:,L 
K~\-IC.r'i -IGütit\.V AL 

Het is dan weer zover; aap staande zaterdag 
zal met een daverende leute:icplosîè het jaarlijkse Lens
karnaval plaatsvinden. MGt plezier heb ik. de uitnodigir>..g 
van de Kontakt-kommissie aanvaard orn voor het vierde jaar 
de leiding van het "prinsdor.1 der zothèid" op mij te nemen. . . . . . 

. · In de loop der iaren zijn.wij wel iets ge~ 
wend geraakt wat. deze .feesten betreft. ~'rima hofkapellen . 
hebben reeds hun,muzik~le krachten aangewend teneinde-ons. 
Hagenezen mèer en meer· karnavals-minded tè maken. Er :ü jn. 
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koston noch moeiten res1Jaard om to bereiken, c:at dit jaar 
een r,randioos hoogtepunt wordt in de Lens-,karnavals-tra
ditie, 

Ik zal u ·kunnen voorstellen ·aan mijn 
trouwe ;raad van Elf, gestoken in prachtige uniformen • 
En tot mijn çrote vreugde zal de internationaal verr.iaar
de boerenka1Jel 11 De Dorst vlegels" uit het "dom aan de 
rivier" f,mmerzoclen mij als hofkaDel vergezellen. Dat 
"internationaal vermaard" is be·slist geen· bluf. De 
Dorstvlegels zi jli. reeds als zeer 1:,ewaardeerde r;asten 
op_<Zetrer.en in Duitsland, Delgië en zelfs in het toch 
als zeer nuchter bekend staande Zweden hebben zij in 
een overweldigern'.e toernee rond KaL:;ö de Scandinaviërs 
tot laaiend enthousiasme r;ebracht. Het optreden van de-
ze kapel is 01) zich al·een bezoek aan het klubgebouw waard, 
:;ls speciale attraktie zal op deze avond nog voor u optre
den het "Vur,,;hts Dierlantijns Koor". C'p hun prograrnma staan -
de nieuwste schla~ers en meezingers • 

• Het lijkt rno niet verstandig nog verder 
over de te ven-rachten glorie van de lrnmencle karnavalsavond 
uit te wijr1ep. Tenslotte is de plaat·sruimte in het klubge
bouw niet onbeperkt. Dus, vrienden, trek je leukste tab
bert aan, ·zet je vrolijkste masker .op, dan zal het Lens
Karnaval waarachtig wel faan. 

Ilierlantijn II 
prins van Eiberdonk. 

:·.s .. De i,-Klassers komen natuurlijk ook! (verkleed) 
-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-o-

SEICRET ,\FtL',l,T 
g.coomans 
weimarstraát 218 
tel: 39-27. 20 

Lens 1 -

=-=----=---===-====-=~-==-===-============ 
SENIC\Eli'-SENIC i':Ei\l-SEI1:rr.H EN-SENI('}lEN 

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

vr2J 
12;- u; Lens 2-Schevenin'·en 2 Veld 1,Geb.1, Lok.6/4 

Veld 2,C!eb.2, Lok,5/3 
Delft, i'lrasserskáde 
Veld 1,Geb.1, Lok.5/3 
Zuiclerpark, 2e gedeelte 
Veld 2,Geb.2, Lok,5/3 
Cckenburgh 

12:--u. Lens 3-Laakkwartier 6 
14:- u: D,H.L.5 - Lens l~ 

1.ct~ - u. Lens 5 - V.V,i.0 .5 
1 2 ;- u. H.D.V.4 - Lens 6 
1 ,;. ;- u: Lens 7 - ~\.D"C.10 
12.- u. Felicitas 3-Lens 8 
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DE (~'STELLINGEN: 

LENS 2: 

1-u:r;,j 4: 

a, verbareri.d se, r. blok, r ;rood bol, j. v. dijk, g. kem
perrnan, · a.roóduyn, g.looyestein, r.wachman, h,roo
d1:1yn, p.schouten, h.brandenburg. 
hES: j.v.d.knàap, w.verbarendse (2x). LEIDEH: 
Dhr,L.te iiieij. · 

th.suykerbuyk, f.stràat-hof, h.kemper, j,botter, 
j.mesker, ,j.!,lleier, f,mesker, j.verhaar, f.wubben, 
p.burghouwt, j.v .kleef. 
HES : w. verbarend se ( 2:x:) , h. de sterke. 

g, j.crama; th.v.kleef, h.ubben, · c.meere, a.nieuwen
huizen, c. peet ers, j .witting, n.koot, f. veel behr, 
w. eykelhof, r. brandenburg. 
,1ES: m.davis, r. eykelhof. 

n.v,domburg, h,van welzen, 1.hanssen, a.v.d.beek, 
a,v,eg,rooncl, j,riemen, h.de sterke, j,cle boer, j.de 
hilster, a.v.d,meyden, l,janssen. HES·: r.de groot. 

LENS 6: m,suykerbuyk, 11.veldink, c,nieuwen·huizen, m.heer
------ schop, e.a,v,,cl,acker, j,p._groenendijk-, r.ravesteyn, 

· g.jehee, a,riowee, n.drabbe, j,brochard. 
HES: m, v. èysbergen, j. grceneveld. 

~~~~-1: p. sèhulten, a,poels, j.g.v,dissel, a,v,leeuwen, j, 
p.v.dissel, c,den brabancler, a,klein breteler, n. 
de boer, l.brandenburg, w,eggers, r,gelauff. 
HES: t. keet, c1. van lie shout. 

LENS 8: a.blok, j.v.westing, h.helmich, h.leeriderts, a.hop
penbrom'lers,. _c.kràs, f.bierhof, m.ooms, a.v.schie, 
r.wii.stefeld, a.v.luxernburg. il.ES: a,löwenstein. 

De volgende spelérs worden wegens niet-opkomen afgelopen 
zondag voor 3 wedstrijden geschorst: f.burghouwt, w.burg
houwt, w.veelbehr, a.buys, w,v.d,laan. 

;~FSCI·IRI,JVIE'.!EN: Uiterlijk vrijdar~avond 9 uur bij ::îbr.G.Coo
mans, 1J'eimarst raat 218, Tel. 39. 27. 20. 

vc.c 1c;·rc i'RCGl;J.l.';iI,\ SEJl!I('ffJ.I:rJ VC{ i:t /JCNJ;,c; 29 J:,Nu;.,:n 196'7. 
1!},30 u.Duindorp 1-Lens 1 
12:~- u.Vredenburch ~-Lens 
12,-- u.Lens ]-H.K.S.H.3 
1 , L 4'"'•"T3 .:r, -- u. ens -r.:î .L.. • 

1•~.- u. Tedo 3-Lens 5 
2 12.- u.Il.E.C.5-Lens 6 

Lens 7-vrij (voorlopif~) 
12.- u.V.U.C,12- Lens 8 
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V Jl R I IL ' 

. .. 
===>====~= 

- rp 8 januari· kreer-: René van ;:eenen er een zusje bij, San
dra heet ze. Vader (Gerard) en moeder van I~eenen ontvan

[Ten onze hartelijke ·gelukwensen met deze gezins-.ditbreiding. 

- Jan Dlok, dat is c:e naam van ons jongste Lenslid. Hij werd 
ou 1 0 januari ,"eboren en is de eerste zoon van onze twee

de sekretaris Huucl Dlok. l"lij hopen, dat :.1uucl en zijn vrouw 
veel plez:ä.er van hun zoon zullen hebben. 
C-nder "officieel" staat te lezen, dat Jan Dlok is aange
wonnen als nieuw lid (no·:503), maar eh, is hij al voor de 
ballotap;e-komri1i ssie verschenen ? 
---------------------. -------~------------------------------

----==-------=---==-----------==---=-==-==-===----==------= 
- ' 

Lf,,\T STE C'i'Il(EP 

Elders in de Lensrevue·treft u opnieuw een 
bijdrage van Zijne Hoogheid ;rins Dierlantijn IV, prins van 

,eteldonk, groothertog van Zottalonië,.enz. enz., door ons 
de vorige week ~en onrechte uitr;ekreten.voor Lenseriaan X. 
Wanneer de woorden van Dierlantijn u niet zullen verleiden 
om naar de Henzelolaan ~e. tijgen, ·clan _zal het uw arme K.K.
Korrespondent zeker niet gelukken, Dë tekenen wijzen er 
echter 0°1, è.at het zaterçlag13.vond behoorli,jk druk zal worden 
in de klubtent · (we heb\1en er al stoelen· bij gehuurd!). 
We rekenen erop, dat het !carnavalsfeest minstens zo ee
slaagd zal zijn al·s de Cudejaarsavonc1 in. dece;-.iber. Zotten 
en zottinnen, lolbroeken en grapjassen, leg vlug de laat
ste hand aan uw vermomming (niet verplicht!), drink er al
vast één (één!) op onze gezondheid en ..•• tot zaterdag!! 

IL, K. 
TE:,CE-IN 

,ret verwondering zult u er de vorige week kennis 
van hebben e;enomen, c:at op de klubavond van 27 februari 
a.s. een "teach-in" zal worden georganiseer,!, Een ';teach
in" bij Lens? Misschien weet u niet eens, wat het is! 
Het leek het- bestuur wel wenselijk, eens een keer in in.:. 
tieme kring te praten over allerlei problemen die '·meer of 
mjnder" met onze vcetbalklub te makèn hebben (men herinnere 
zich de artikelen in•c1e Lensrevue over de bisschoppelijke 
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besluit;en ! ) • Zeker zullen er bij u wel eens problemen zijn, 
die u eens graag. zou doorpraten. Daar krijgt u op die 
"teach-in" dan de gelegenheid voor. We kozen de vorm v;m 
een "teach ina, maar dan in gematigde vorm, d.w.z. zonder 
een driftig hamerende voorzitter en zond·er onbeschaafd ge
krijs van de toehoorders. In de volgende Lensrevue zullen 
we u nogmaals aan deze gespreksavond herinnerén, 

. K.K. . 
==========================-"-=============================== , , 

v;_:IJ:Ji,G ;~. S. IS Elt GEEN KLUIJ;, VCN:J ! ! ! 
=======-======-=======--=-=======-=====---====-=-=======---. . ' 

SEIC..~E'r ~-ln.r.·1;,\'J.1 
h.van der· kleij 
frambozenstraat . 
tel: 33.88.42 

==============~==~=====-====~===-======--
JUT;HREN-JUNIC·tEN-JUNIC.i'.Et:-JUHICLEN 

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

1967 
12.-- u,Lens 1 - Schev€ningen 1 
1 ,~;-- u. :l.IC ,: VV 2-Len s 2 

V.3,G,2,L,6/4 
Heuvel weg, Leidschendam 
V,3,G,2,L,6/4 : 14.-- u.Lens 3~H.f.S,V,1 

DE C?,STELLI}:GEN: · 

LENS 1 : r,bruggemans, m,v.veen, j.cobben, r.~ortrnan, h.ver
heugd, th.brochard, f,v.boheemen, n,Janssen, f.de 
zwart, d,brandenburg, a.kortekaas. • 
rms: p.de jongh (2xJ..1 h.suykerbuyk. LEDEIL: dhr. 
SAEENKOifflT: 11.15 u.1Uubgebouw·. · . (,'.Huis. 

~~~_g: c,vaassen, j,welling, a.duym, c.vervaart, t.heer
,schop, th,hoefnagel, j_,v1ebbers, c.knippenberg, j. 
egberts, w. vogel, c_. v. velz en.. ,ms: r. blo).{, j .cJ-e Jongh. 
LEIDER: Dhr.G.v,d,Velcle.SAMENKCMST: 1.15 uur in-

. gang V.U.C.-terrein (b.ij Schenkviaduct). 

!:~~ê._.2: a.vervaart, w_.g_eurens, t.de winter, j.blok, j.v/cl 
zalm, c,rooduyn, h,crama, b,epska'1lp, t.v.niel, g;·· 
v/è. togt, j,holt. ~IBS: _f.herremans, j,verbarendse. 
LEJJJEH: Dbr.F .Her;rema_ns .• 

----------------------------------------------------------
15,30 u. Quick-5-Lens 5 Hanenburg 



,,.,. ~ 
-'t!..· .,--

Lens 6 - vrij 
15;30 u;Lens 7 - die Haghe 5 
11~.15 u.Lens Ü D.rI.T .3 

V;1,G.1 ;L.6/4 
V.1,G.1,L.6/4 
Duinlaan · 
V;2,G.1,L.5/3 
V.2,G,2,L.6/4 

1 .~.15 u;;:>;n.1c3..:.Lens 9 · 
1~;15 u.Lens 11-V.U.C,9 
15,30 u.Lens 12-C'ranje Blauw 4 

·Lens 1 3-vri j 
1 •L 15 u. L,ms 14-Laakkvmrtier 11 
15. 30 u. Lens .1 5.-Flamingo t s 5 

V;2,G.2,L;5/3 
V,2,G.2,L.5/3 

• 
'lE C'~'S'ra, LINCEN: 

LENS 8: ------

w:kouwenhoven; j.overlieek, j,colj'.la, p,v.d .aar, 
p.c1e jongh, d,holt; t.hop, r.v.d.:null, e.bak-
kers, w.keetrnan, j.fretz: '.:ES: l.huis, p.de 
vries. LEI,m·,:: dhr.G.v.d,Velr!.e. S.~r-'ENKC'IiST: 
15 • .;. uur Thörbeckelaan hk .L. v J'.èerdervoort. 

b.v.d.lans, a,tinnenbroék, f.jehee, b;l'usten
hóU1"er, g.duive:steyn, h;egr,,ers, r.v.wassem, f. 
v.baggur.1, th,janssen; a.bilderbeek, C,?;rirnber
r-en. /E$ : . g. v~rvaart • v,;I:;E~: : dhr.;,, Dl ale • 

. . 
p.niiltenburg, h.dankers, b.t:e vries, h.westhof,· 
a.v.essen, p.klein breteler, d,de vries, f~v.d. 
berp-, p.;:ianrlers, b,'v,d.sprong, r.peters. 
HES: j,castenmiller. LEJ:-:E·;: dhr,J,de.Hilster. 

[ê~ê-2: c;groen, r. jacob:;on, p.f~de haan, h.v.cl01i1burg, 
r.borisch, p.bremrner; g~ràvéste_in, c.v.deelen, 
a .fei'cz, h,r:J.ent jes. HES: c. blok, e. v ,d. broek. 
D.ES: c.blok, e,v.d.broäk. LE1DE:i: dhr.H.Leen
derts. S;',!-T,NKCLST: 1 3. 30 uur· Hengelolaan hoek 

. L$yweg. . . 
LENS.11:p.de haar:i, p.hop, -e,schrover, fr.raaff, n.bloks, 
-~~---: h:de jongh, a.hoek, tr.resocliharcljo, fr.cobben, 

j .di9seJ.dorp,. g·.v .(1. velde •. ;;~S: f .c,e kleyn. 
LEJDE. : dhr .11. Wachïi1an. 

L1è11'" 12 ·l · ·1 t- h f 7 th ' . f '"' . ld J.11• ... ) •• eg,Jer.Js, r" oe nage_, .v.r.L.Jn, . r., ... isse ·qrn, 
--:---~-- c,sta)el, h.v.berlo, p.verheesen, w,enr~lebert, ·th. 

boor,19 ; k.v.cl.voort, p.v.doeverén .. mTIS: h.rirm1el
zwaan. LEI;JK:.: dhr, J. v. r' .• Knaa;:i. 

LEi':EJ 1 <-:fr. teun:i.ssen, 1. v ;d ,mee·r; f. gui.t , c. ao s;:ioeÏ, p. 
------- heynen, j,keetriian, h,pechler, j,helvenstein, th,· · 

v !"cl. aa~ctlwerI, g & 1 utt erman, g. v. arcl enne . 
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HES : r, me er shoek, r, wout ers, LEID E.( : dhr. G, Kernpe naan. . . 
ä..castenmiller, j,meyers, e,bor, j,asselrrcan, g, 
nieuwbuurt, e,verschoor, r.k.f.straatn':an, e.v. 
hulst, b,hoefnagel, p,steffen, e,v.deelen, 
l:'.ES: r,v,nunspeet, w,v;d.ham. LEIDE,1: dhr,C,Kras • 

. ·,er•·,''"' . ·1u· 1ILL"" Veen z- • TE. "1' G 21 J 'J'U'' I 1967 .l. 'h ·1J.Î.W.1.1"::.!.··,JJ. l .t. l!tl~ ' .1.L .i~ ~ .1.i.;. i"L 1 ~ .t.dÎ. • 

LENS i.' 1 : zie zaal vcetbal toernooi Gouda, 
1,_:- u,H.::J.S, ;· 2-Lens ;, 2 Houtrust 
10,30 u,Lens i'' 3-Velo Zaalvoetbaltoernooi 
1; 30 u,Lens ,., 4-Westerkwartier G.1,L.6/4 
1 ;-- u,H.D.S, i.' 3-Lens ? 5 Hqutrust 
1,.:.- u,H.D.S. ,., !,-Lens l' 6 Houtrust 
12.- u,Lens 1Comb. Velo_ Zaalvoetbaltoernooi, 

:m C'STELLINGEN: 
LENS f' 1 : 

. 
De volgende spelers gaan zaterdag naar Gouda: 
a,baven, m;v,d,horst, j.v,rijn, r.v.d,steen,. 
g,tronrr.1elen, f.veeren, a.de winter, p:v.wijk. 
D~ ov:er_ip;e spelers komen 14 -februari a1:-n de beurt. 
S,iliENKCLST: 8, 45 uur Infang Lens-terrein. . .. 

LEKS ? 2:- h,jochems, e,lî'.acco, c.v,d.aarclweg, a,v,bommel, 
-------- m.v,baggum, j,v,rossum,- r,goedhuys, r,micka, 

w,de hilster, f,wouters, j,slabbers._ 

LENS ï' ,]. : 

HES: p, de wolf, LEID E;~: dhr, Th. Suyke rbuyk, 
S,'J,:ENKC-L'3T: 12, 20 uur Leyweg hoek Hengelolaan 

· · (Euro-cinema) 
p,verschoor, p.berkelaar, a,borst, r.de vries, 
g, willems, j, keetman, • e. speicher, j. boin, g.le
lieveld, b.ruicerman, r.vtd lely. 
;ms: p. feit z, r. verbarendse .LI.:LJE.t: dhr. J, Cobben. 
s;J,1ENKCTST: 9.4-5 u,ingang Lens-terrein. 
f,v.os, f.de vries, e,boom, h.straver, p.booms; 
j.post, p,le Drun, c.bakker, j.wüstefeld, 
j.valkènburg, a.v.ma.ris. 
~E' 0 • h. 1 ' . k . l . L"'L1 E · · 'hr L ,. 11. , . .). a. i CLerin, J9;c.ess1ng" i:.i . .,t;,H a .. r;ran-

·denburg, . 
!!!f!°!:~-~-z: f.snoeyers, a.v/c! aar, r.bom, j,jamr.aat, w,v/d 

linden, w._v/d ham, f.willeyns, h.veerkarnp, a.. 
jal'\ssen, c.emst, r,cle vroege. 
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m':S: ;,-.v.ösch. LEIDK:: Dhr.N.Koot. S,",MEN
. KCJv1ST: 12. 20 u.Leyweg. hoek Hengelolaan. 

!:~t~-~-~: a.kleywer;t, ·r.v/d meer, è.reesink, h,coomäns,·· ·· 
th.heer.1skerk; f,gor.ies, th.tijssen, a;l'mrck-
sen; ·a;lodder, p.àlbérse, g,scl:meider. 
: .. rns: j.oostervéer, ·1.winkelman. :LEIDE,:: Dhr ... 
A.Nieuwenhuizen. ,'.ll,MEl\lJCn:sT: 12.20 uur Ley
weg hoek. Hcmgelolaan. · 

LENS KC'MDH'.,",TIE: j,kouwenhoven; j.v/d bur~, r,yperlaan, 
r;de hoo~r1, g,bloks, a,de hoopd, a;v,noort, 
f.palstra, j,rle hilster, j.redeman, p. 
perreyn. 
,?.ES: j .mulder, r. schenkels. LEiiJEl: · 
Dhr.f,.Linheek. s.~l:P:lmKrKST: 11 .15 uur 
inrang Lens-terrein. 

;,FKEU11INGEI: :·ul'ILLEN: d·e · zaal voetbalwedstr:i,jden in Gouda 
0 en bij Velo paan altijd door.. · · 

Imti:èn slecht::; een gedeelte van het pro(',ramrna is a·fge- .. 
last, kun je alleen tussen half tw_aa_lf en twaalf uur 
informeren bij clhr. H. vah è1er·· Kleij_, t_el. 33. 80. ,;.2. 
;,T'PENTIE, JUNIG:EN EN i'U~'ILLEN ! 

:.FSCHlUJVINGEN: vóór vrijrlaravond 7-,30 uur aan dhr.H. 
· . van der Kleij, Frambozenstraat ,~5 tel. 

33.88. 1~2 (telefonisch alleen vrijdar,·à.vond tussep. G,30 · 
en 7 • "30 uur·) . . . 
NIET-C'PKC'l'.EN :· wegens niet-opkomen· in• het afge;I.open week-

. einde worden ?,èe Vries, R.Dlok, G,Vervaart,. 
J .Castenmiller en i' ,de Wolf tweemaal als reserve orige
steld. 
ï":i'rE,nA:,LUITGIFT1,:: dhr. H, v. cl. KleiJ, 
· ·ESE,{VE;_•:,,,cG;,l:,Icl';'. : alleen indien het c.:ehele progranca is 

afgE:keurd: 
; n c'e zaal .:.;arterrade: 

1 .. ~-.--

15,30 

In c1.e 

14. -~ 

uur: 

uur: 

zaal 

uur: 

LenS 1 <'.0 + LenS 15. · S.~.MJiN KG''ST: 1 3. 40 · uur .. 
ingang Lensterrein. LEillE:?.: Bhr~G.Kèmperman. 
Lens "' '1- + Lens î' 5. S.,Is'.c•:NKC'I':ST: 15. 1 O uur 
ingang Lensterrein, LEITJE'.[: Dhr,N.Koot. 

fü,rschel straat: 

LenS 7 + ,LenS 8 ,. L.EI:}EJ : Dhr. J. cl e Hil ster, 
• 
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15. 30 uur : LenS 5 + LenS 6. LEIDÈ'.:: dhr. G. v.d. Velrl e; 

Zaal voètbal toernooi Góuda. · 

Zaterdar i;ieemt ons eerste pupillenelftal deel aan dit 
door de K',N,V.D. georganiseerde-j;oernooi. Uiteraard gaat 
dit toernooi altijd door. · . · ·· 
In hun poule wordt met 6·andere zeventallen in wedztrijden 
van 2x 4 minuten uitgemaakt, wie als winnaar üit het strijd
perk zal komèn, · · · · · 
}:nige regels moeten in acht wordén'•ge.nomen: · 

•)e buitenspelregel wordt niet toegepast. 
Je doelverdediger -mag niet over"de miékl.ellijn komen. 
De bal wordt nie.t in~egooicl, maar onc:ershands in~erolcl. 

(ook bij doelschop/. · . 
De bal mag niet boven .manshoo,rte ~omen. 
========================================================== 
V,ül) DCEL TCT JCEL ( i'UI'ILLEN) • 
Cp 'een zeer zwaar terrein trad het tweède pupillènelftal 
van Len·s in het strijdperk tegen de tweede aflevering 
van Westerkwartier. Het was een zeer eenzijdige wedstrijd, 
wat ook wel uit de einduitslag blijkt. De ruststand werd 
3-0 door doel.punt-en van Goedhuys, è.e Hilster en I.'icka. 
In cle tweede helft voerden Goeic:huys en Wouters .de score 
op tot .5-0. l:\federom is het te danken aan het te individu
ele spel vari vele Lunsspelers, dat de uitslag maar tot 
;i-0 beperkt bleef.• 

- -~'uuillen 1 was--st-erke-r·dan het eerste van Westerkwartier; 
hoewel dit vóér rust niet zo duidelijk tot 

uitinp; kwam. De nieuwe opstelling moest nog even wennèn, 
maar zal toch wel een verbeterinr zijn. Na een goede kom
binatie van Jos van iüjn met v.d.Horst kon de eerste de 
score openen. Na rust was Lens veel sterker en de voc1•
hoede kombineerde beter en gevaarlijker. î·,. v, d. Horst kon 
twee keer scoren. Paven kopte een mooie voorzet van Jos van 
:lijn tegen de lat. le \.\festerkwartier-kéèper kon door goed 
ingrijpen verdere doelpunten voorkomen. 

v;,E DCEL TCT DCEL ( ,:iENICREt;) 

Lens 2 ontmoette H.r.S.4 en deelde de punten. Geen beste 
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. wedstrijd van beide partijen. Slechts een enkele maal 
was er een goede àanval, H,D,S~ bracht in de tweede 
helft leven in dé brohwerij door met een hard schot de 
leiding te nemen, Uit een vrije trap wist Hans van Dijk 
dat kleine gaatje te vinden, dat niet door de H,B.S.
muur werd afgeschermd, 1-1 dus, 
Lens 3.: deed het zeer goed door tegen Voorburg beide 

punten thuis te houden. Lens speelde een zeer 
goede eerste helft, die echter door vele gemiste kansen 
slechts een 1-0 voorsprong opleverde. Een treffer ge
scoord door Jos Witting. 
Na rust paktende Voorburgers de zaken energieker aan en 
kwam Lens onder druk, maar geluklcig stak.de Lens-verde
diging in uitstekende vorm. In een scrim"lage voor het 
doel van de gasten za~ Frans Wubben-zelfs nog kans de 
stand op 2-0 te brengen, :Cen prima"·resultaat, 
Lens 5: kwam bijzonder goed uit zijn winterslaap tevoor-

~chijn en wel met een royale overwinning op Vios. 
En wanneer èe Lens I vuurlinie niet zo ontelbaar veel kan
sen had laten ligpëfl, zouden de cijfers diep in het tien-
tal zijn "komen te liggen. . . 
In de eerste helft zag het er niet naar uit, want pas 
7 sec, voor rust wist·Lou Janssen gelijkmaker achter de 
Vios-keeper te koppen, 1-1, 
Na rust ovèrklaste Lens dé gastheren echter volkomen, 
Jan de Hilster 3x (en oh • , • wat een kansen liet hij on
bestraft} en de Boer zorgde voor een tot_aalstand van 5-2, 
-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-
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?-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-b 

~ . ! ! DELilNGRIJK ! ! · 9 
9 · IN HET VERVOLG ZAL ALLE 
9 KOPIJ VOCR DE LENSHEVUE 

i 
REEDS O? ZCNDAGAVCND BIJ 
DE T.ED,\KTIE MCETEN ZIJN. 

· DIT OM CVERI3ELilSTING V,"JJ 

i CNZE TYPISTE TE VOCRKCMEN. 
DE KCPIJ, DIE NIET TIJDIG· 
fl,\NWEZIG IS, WORDT EEN WEEK. 

9 LATER GE,'L,\;',TST. 
~ . 

6-o-o-o-o-o-.o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

T E L E - L E N S 

Ook deze week brengen wij een vervolg van het verslag 
van de enquete-kommissie .• De vragen worden zonder kom
mentaar weergegeven, In de volgende Lensrevue wordt aan
dacht besteed aan de laatste vra;;g en tevens wordt· een 
aantal interessante punten uit de enquete nog eens na
der onder de loep genomen. 

Vervolg verslag enguete-kommissie: 
VRJ;J,G 1 8: HCE ZOU U HET KAfu~KTER V,~N LENS CM.SCHRIJVEN ? 

Deze vraag bleek helaas voor tweeërlij uitleg vatbaar, 
De bedoeling was het "milieu"; een aantal inzenclers gaf 
echter hun mening over de mentaliteit. Samengevat zou 
men kunnen zeg~en, dat Lens een vereniging voor de mid-
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dengroepen is met uitzonderingen naar boven en naar be
neden. Dit wordt bevesti?d door deze antwoorden te verge
lijken met die op de vragen 22 (onderwijs) en 23 (beroep). 
V1V,./,G 19: MET WELKE i',NDEJE VERENIGINGEN KllN LENS WCRDEN 

VERGELEKEN ? 

Kennelijk een moeilijke vraag, want vele leden (44) gaven 
geen mening. 16 leden vonden Lens uniek, onvergelijkbaar, 
De overigen spralrnn zich als volgt uit: ( slechts de vere
nigingen, die meer da~ eens werden genoemd, volgen): 
Quick ( 20); HJ1S ( 9); Westerkwartier ( 8) ; Quick Steps ( .5); 
Graaf Willem II VAC ( 4) ; Leonida s ( 2) ; Wilhelmus ( 3) • Uit 
het feit, èat de overgrote meerderheid Quick noemt, zou 
men kunnen afleiden, dat men de voetbalstijl als maatstaf 
heeft genomen. Kijken we echter·naar het milieu, dan is 
Lens een middengroep-vereniging. 
In afwijking van het grote aantal, dat Quick als verge
lijkbare vereniging heeft genoemd, is de kom,11issie van me
ning, dat Westerkwartier meer overeenkomt. 

Vf.ll.;',_G 22: C'NDEil.WIJS 

Lager onderwijs 6 (.5,41,); LTS 1.5 (13,3"/o); Mulo, UTS en han
delsscholen 44 (39%); HDS, gymnasium·en kweekschool 40 (3.51.); 
universitair en hoger onderwijs 6 (.5,41,), 
v;-1;.,\G 2 3 : DERC'E ;_·, : 

Samen met de vra~en 18 (milieu) en 22 (onderwijs) geven de 
beroepen een bevestiging van het feit, dat Lens een vere
niging voor de middengroepen is (met uitzonderingen naar 
boven en naar beneden). 
-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-
U I T S L J G E N 
====-============ 
SENICil.EN: 
lens 2-schevening;en 2 
lens 3-lakwa 6 
dhl .5- lens 4 
lens .5-vvp .5 
hdv 4 - lens 6 
lens 7-ado 1 O 
felicitas 3-lens 8 

1-3 
0-1 
.5-3 
6-0 
3-2 
3-2 
2-3 

JUNIC'TIErJ: 

lens 1-scheven:i.ngen 1 
rkavv 1-lens 2 
lens 3-hpsv 1 
quick .5-lens .5 
lens 7-die haghe .5 
lens 8-bmt 3 
pdk 3-lens 9 

2-3 
0-3 
3-1 
2-4 
2-0 
1-1 
6-1 
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hbs 2-lens 2 
lens.4-w 1kwartîer 3 
hbs 3-lens ·.5 
hbs 4-lens · 6 

0~1 
L~-0 
1-2' 
1-0 

lens 11 -YUC 9 
lens 12-oranje blauw 4 
lens 1,~-lakwa 11 · 
lens 1.5-flamingo 1 s .5 

2-0 
0-9 

··2-0 
0-14 

=======================· ================================-' 

Het carnavalsfeest is naar ieders mening· wel 
een. sukses geworden. Lisschien had hc,t-aantal•bezoekcrs 

.Yan Lenszijde nog wel vrat groter r:iogen zijn, ma.ar da.ar 
sta.at tegenover, cla.t clG Dra.bant se ga.sten zoveel lawaai met 
zich mee brachten, dat het klubgebouw toch nof/ te klein 
leek. >'recies om half tien a.rriveerde-,riu?i Bierlantijn 
met zijn }laad van Elf, en niet te ver1::eten zijn hofkapel 
"D.e"Dor.svler,els'· .•. Nadat .zij door onze voorzitt\,lr waren 
verwelkomd, bliezen en zongen en dansten zij erop los 
tot ver na het middernachtelijk uur. De stemming zat er 
goed .in. '}aarom onze dank aan Koos van Zon, die vo9r het 
"blik;,el)lbezoek"'• had gezorgd, en ook natuurlijk aan de heer 
Van der Deek, die weer als vanouds voor de algehele muzi
kale presentatie zorgde,. · . · 
Na al die feesten (niet zo bevorderlijk voor de koncli tie! ) 
gaat de K.K. haar aandacht nu weer meer richten op de 
Klubavond, naar onze smaak nog altijd de sleutel voor een 
beter en gezelliger klubleven, Die wordt nog altijd door 
te weinig mensen bezocht. Voor onszelf zijn we de. rriening 
toegedaan, niet helemaal in ons kontaktwerk te zijn r;e-
slaagd, indien dit niet verandert. · 
:Jaarom staan er voor de komende weken weer bijzondere 
evenementen op het program. ïillereerst vrijdaf: a.s. de 
"teach in°, waarov'?r hieronder"meer. Dan op vrijdag: 3 fe
bruari een "gewone" kiubavond, en een week later begint 
vervolgens, onder leiding van de heer F,l.esker, de tr:3-di-
tionele LenS 1 _Klaverjas-paasdrive. · 

K .t:. 

;,1 dragen de schrijvers dezes het haar clan niet op c'.e 
schouc:ers, al hebben zij geen witte fiets in hun schuurtje 
:etaan en al houden zij per~oonlijk helemaal niet van kren
ten, kortom, al ontbreekt er een en anc'er aan J::iun ··•image", 
toch hebben zij het op verzoek van het bestuur aangedurfd, 

• 
• 
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voor vrijc1_a,,. a.s. ee~ s·ëJ\lÇiale r1iskussieavond te or,:i;ani- _ 
seren, Tle bedoelinr,:_ is, _c'.1,,t -iedereen, die daar belangstel
ling v_çor heeft, .:'an onr:'.er leiding van onze voorzitt.èr · 
zijn hart kan uitstorten over interessante kwesties :die· 
;:;in of meer in verband staan met onze vereniging. Cf je · 
,'at nu een "teach in" noe1:1t of een .ijforum", c'at c:oet er .. _ 
niet zoveel toe (han;:,t trouwens van het aa'ltal deelnemers 
af). _ 
t:atuurlijk is. het niét de bedoeling, c:at we gaan c'iskus
siëren over r1.: vraar-'., waaror,, l"ietje wol in het eerste 
staat· en Jantje niet, of ,'.at ue. eJkaar - en lief·st c1 e af- , . 
wezigen ! - eens gezellig gaan zitten afkraken. I-Iet r.1oet 
een vruchtbare en toch_ genoeglijke avonr1 worden.! 
Ie(1er, die r:aar i_.ets voor voelt, is van harte w_elko:.: •. 

TT TT 
ü. • .1\.. 

----------------------------------------------------------
KET LENS N.: ... ;~:l 
IJ~\Il rrr.::-~STEIN ! ! y 

I,nip-e tij,l n·eledèn berichtte de K.K. U 
al, r1at·zi,i voornemens had een buitenlandse trip te órp;a-
niseren. -' · · _ 
t/a op hoog niveau ( via buit;cmlandse zaken) met onze vrien
den in Iclar Cberstein kontakt te hebben opgenomen-, ontving 
c:e K.K. het volgenc~e schrijven: 

S;)ort-Club. "Eintracht 09" 

Cberstein. 22, Januari 1967 

Sehr P.eehrte Eerren ! Viertc) l-!ol1änclische Sr)ortfreundé ! 

,:echt herzlj_chen Dank für Euere f.bsicht uns in Deutsch
land wie'7er einmal besuchen zu wollen. 
W:l.r sine: 0:erne bereit r::uch l""fingsten 1967 in Iclar-C'ber
stein- zu eEFifan,o:en. 1Iir freuen uns jetzt schon. a1:1f __ unser'en 
Gegenbesuch in schöne:·,1 1Jen Haap.· nächste.s Jahr. 
Wir c'.anken l~t,ch recht herzlichst fiir Euere Gli_ickwünsche 
fi;r c',as Jahr 196'7, uml ;:1öchten hier;;1it die C'.li;ckwi.\nsche 
auf das Herzl:i.chste erwi·:ern un'l Euêh recht vielen .r::rfol::; 
im Jahre 1967 wi1nschen. 
l'~i't freundl:Lchen SportzrüssLn ! 

El .c; TI;intracht 09 Cberstein. 
w. <;. ·walt er Flei schmann. 
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(m ons bezoek aan Idar Çberstein tijdig· en i:;oecl te kunnen 
voorbereiden, volisen hier_ enkele belangrijke punten: 

1. ;)e trip vindt plaats van 13 t/m 16 mei (c:enk aan hét 
opnemen vai:i een ~nipre rdag). . 

2. :)e reis wordt per bus gemaakt en zal• naar voorlopige 
schatting± Fl.60,-:.. p.p. bedrazen, 

3, Cm tijdig voor onderdak te zorgen (ind.eling) is r1 e aan-· 
meldingstijcl gesteld tot maandap; 6 februari a.s. 
Duidelijk opgeven of de reis alleen of per paar·wordt 
gemaakt.. · 

4, Dij het tegenbezoek van Eintracht in 1968 zal, voor zo
ver mogelijk, docr degenen, die de trip meemaken, van
zelfsprekend, onderdak dienen te worC:en ;;;eb oden aan· 
onze Duit.se vrienden. · . • 

5. ,',anmelding ( liefst schriftelijk) bij 

a. ;,.v/tl Beek-; b. G,Jehee 
Thorbeckelaan 1 85 llegentesselaan 106 
t~l: 689586' '. tel~ 33,75,25 

C. F. van ll:i. jk 
E11.,·derwi jkstraat 5 
tel: 398537 

f;adere gegevens, in çte volgende· Lens:..a~ vue. : 
. ·.•" !CIC 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-ö-6-o-o-
~ . , . . 

su.,;··eriTEH.s 
.//ririNTIE ! ! 

. !,an staande zondac,: speelt Lens 5 (Sen. ) een zeer 
belangrijke · .. itv1edstrijd.tegen TEDC 3,'De·top van'de rang--•·· 
lijst is hier in h'et geding. Cnze jongehs' klmnt;in.de aan
moedigingskreten van· de supporters wel' eei;-is' hard nodig 
hebben. Het terrein van 'fEJC ligt aan· het be/;;ih van (le 
Van ·vredenbur'chweg, vlak voer Cvervoorde .• ;,anvang 1 ,~. 00 uur: .. 
-o-o-o- o-o-o-o-u-0,--0-d~ö-o-o-o.-o-o-o-o,..o:..o'--o--.o-o-o- o- o- o-o-

SEKJEi~-1.lJ:~.·l.;J. T 
g. ••om.an s 
weirnarstraat 218 
tel: 39 ,.27. 20· 

·.·• ... 
• • • • , / G • ==============================----------

~==================~===========---------
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PRCGrt.),Wë,\ VOCR ZONn:,G 29 JANUi~RI 196?, 

14: 30 u; Duindorp 1-Lens 1 
12;-- u; Vredenburch 2-Lens 
12:-- u; Lens 3-ll.M.S,H,3 
14:-- u, Lens 4-D .M.T. 3 
14;-- u; Tèdo 3-Lens 5 
12.-- u. D.E.C.5-Lens 6 

Lens ? - vrij 
i 2 .. -- u. Y.!J.C.12-Lens 8 

Albardastr.13ijeenkolilst half 
2 v.Vredenburèhvrng(1 b.R.de Waart) 
. Veld 1,Geb.1,Lok.6/4 

Veld 1 ,Geb.1 ,Lok,5/3 
v. Vredenburchvrng, naast Cvervoorcle 
Gem.Sportpark,Drasserskade 

Schenkkade. 

DENK rn~ DE LEGITirL\TIES ! 

DE <:i'STELLINGEN: 

!c,~!'!ê_l: r,cle waart,w,verbàrenc\se, w;hansen, h.smitskam, h. 
hàket, h,dietz, l,riemen, w.venderbos, f,de zwart, 
r.wachman, g,verhaár. 
RES: a. verbàrendse, j. englebert. VEitZ,,MELEN: · 
half één bij R.dé Waart, Yogelkerssträat 52 •. 

~~!'.!ê_g.: a,verbarendse, r.blok, r.roodböl, j.v.dijk, g.kem
perman, ä, rooduyn, j.. botter, g.looyestein; j. v.d. 
knaap, h,rooduyn, h,brandenburg. 
RES: f.rnesker. · 

LEI!S 3: th, suykerbuyk, f. straáthof, h ,ke!llper, P• burghouwt, 
------ j;mësker, j,meier, th,v,kleéf, j.verhaär, f.wubben, 

j.v.kleef, h.jacobs. RES: c.peeters, n.koot (2x). 

LENS 4:--g.j,c.r,arnä-, m.davis;-a;nieuwenhuizen, c,meere, -r.de 
------ groot, n.koot (2x); j.witting, f.veelbehr, r,eykel

hof, w. eykelhof, r. bràndenburg. · 
RES: l.brandenburg, a.v.leeuwen. 

~~gê_21 n,v.dombu.rg; l,hansen; d.v.d,steen; j.riemen, a.v. 
egmond, a,v.d.beek, h.de: sterke; j,de boer, j.de 
hilster, ·a.v.d,meyden, l.janssen. 

_RES: h.v.uelzen, n.de boer. 

1~!:I~-~: m. suykerbuyk, · c. veldink, m,heèrschop ,·j.p .groei:en-
. 'dijk, e.a.v.d.acker, m,v.eysbergen, r.ravestein, 

LENS 8: ------

g:jehee, à.riowee, j,broèhàrd, ·n.drabhè." 
RES: c,nieuwenbuizen, n,de gruyter, chr.jehee. 

r;gelauff, j,v,westing, "h,helmich, ·h,leenderts,•• 
e.löwenstein,· c.kras, f.bierhof, m,ooms, j.jager, 
a. v, schie, a, v .luxemburg. · · · · 
RES: a.poels, p,schulten, d.v,lieshout. 
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i\FSCHRIJVINGEN: Ileslist tot uiterlijk vrijdagavond 9 ··· 
.uur•bij Dhr. ·G.Coomans, 'li'leimarstraat· 2,18, 
tel·,39.27,20, 

VOGRLC'PIG PRCGR:,Ml'li SENICREN VCCR 3C'r!DAG 5 FEDRU:,ii:I 1967· 

J,ens 1 t/m 5 - voo_rlopïg vrij 

12.-- :uur Lens 6 - Laakkwartier. 8 
. Lens 7 voorlopig vrij 

12.-- uur Lens 8 - D.H.B.H.I<.5 
==-=----=--=-=-----=-=================================== 

#V.ARI;\_ 

- ·cnze oud-sekretaris de hee·r i,,H.J.' vah den Doogaardt, 
is op 1'8 januari Jongstleden in' het· huwelijk getreden 
met mevrouw rLG. Koreman·. Wij wen'sen beiden. veel ge-
luk met· deze belangrijke é'".;ap. · · 

- Een Engel·se voetbal-official is van rnÉming, dat ~-e· kee= 
pers te weinig .door de spelregels en äe spelers wor
den beschermd. Hij' vindt, dat keepers een wel zeer bij
zondere positie innemen en hij k.onstateert,·dat er ver
schillende s·oorten keepers zijn: bange, alles-durvers, 
rustige en roekeloze keepers. Nu wil hij de, veiligh_e;i.d 
van de keepers yorhogon door hen een.helm op het hoofd 
te. zetten •. Nu vinden. wij dat niet de ideale oplossing. 
De spelregels geven. de keepers voldoende bescherming en 

... bovendien· lijkt het ons beter d-e spelers gelegenheid 
te goven tot sportief gedrag. De keepers kunnen daar
aan zelf trouwens ook het een· en ander doen door de 
spelers geàn aanleiding te geven tot onsportief op
treden,. Wij vrezen, dat de helm ·de spelers uitnodigt 
er extra hard tegen aan te gaan. · 

-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~ 

SEKRETAilL',,\T 
h.van der kleij 
frambozénstraàt 45 
tel: 33,88,42, 

---===--=--==----=----------==--==--.=== 
JUNICREN-JUNIC'REN-JUNIOREN-,JUNICë;.ÊN· . . . 

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

PROGRAMTJïA VQ(',R ZONDAG 29 Ji\NUAHI 1967, 

Lens 1 en 2 zie zaterdag 

12_:-:--:: 1.1ut t.eri;, 1.:.v .c .s .1. 
14.-- uur Q.Steps 3-Lens 

VELO-Zi,AL VOETBAL. 

. . .. i.2,G,2,L-6/4 .·. 
2 Terrein Lens: V.3,G,2,L,6/4 
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12;-- u; Steeds Voorwaarts 1-Lens 3 Schipluidén . 
14. -- u. Lens 6-Westerkwartier V. 3, G. 2, L. 6/ 4 

DE f'ï'STELLINGEN: 

LENS 1 : ------ r.bruggenians, ·m.v.veen, h.rothkrans~ j.cobbén, 
h.verhéugd, p.de jongh (2x), a.kortekaas, n.jans~ 
sen, r.fortman, d.brán9enburg, th.brochard. · 
RES:,r.v.d.mull (2x) .LEIDER: dhr,"'.Huis. 

ZIE Z,\TERD,,G· VELO-Z,,t;LVCETDAL. 

LENS 2: ZIE VELC-ZftALVCETB:,L ZilTE2.D:,G. 

c ;vaassen, j. well.ing, c. vervaart, h. suykerbû.yk, 
t :he.er schop, th .hoefnagel, j .-webbers, h. egberts, 
j.de jongh, w.vogel, c_.v.velzen_. · · 
RES: h. crama, a .dµym.· LEID ER: dhr. G. v.d. Velde. 

a. vervaart, w. geurens, a .de_ winter, j. verbarend-: 
se, j.v.d.zalm, c.rooduyn, f.herremans, c.knip-
penberg, f;v,niel, b.epskamp; j.h,olt. ·. 
RES:. g. v.d. togt. LEIDER: dhr, Herremans .S,\MEN
KCMST: 11,- uur. infang.Lensterrein. 

LENS 6: r.v.berlol j.schouw, f.jeheé, j.bronkhorst, p,de 
------ vries (2x, l.de jongh, h.v.hulst, p.v/d aar(2x), 

, b. hoogeveen j . g. brui~sma, 1. v /d veld~•: RES: h, 
westhof (2x • LEIJJ-Er,: dhr.H.v.d.KleiJ. · 

---------------------------------------------------------
ï'RCGR/,Mr-~f, VCf'R Z,\TEllD;,G 28 JANU,\HI 1967. 

Lens· 5.:..6-_11 en 1 _2 zie VELO-Zt,ALVCETDAL. 

15,45 u. V.V.P,5-Lens 5 
· · Lens 6 .,. .zie .zond.ag_. · 

15;45 u. 
15 .45 u; 
15;45 u; 
14;30 u; 
14; 30 u; 
15.45 u. 
14; 30 u; 
15;45 u; 
15.45 u. 

Cromvliet 2-Lens 7 
Flamingo I s 3-Lens 8 
Lens 9-V.C.S.8 
Lens 11-A,D.0.22 
Lens 12-A.D.0.24 
Lens 13-Celeritas 13 
Lens 14-Du..TJ.o 9 · 
VELO 1Q - Lens 15 
Lens 16 - v.c.s.12 ' , ~ 

Zuid erpark . 

- Ifodèr:i. jkersträat 
Snort park "i'rinses Irene" 

. -v.2,G.~,1;5/3 
V .1 ,G.1 ,L;6/4 
V;2,G.1,,L.,5/3 
V .1 ,G.1 ,L;5/3 
V. 3 , G • 2 , L. 6/ 4 
Wateringen · 
V~3,_G.2,L,6/4:. 
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DE CI'STELLINGEN: 

LENS .5 : ZIE VTIL O Z;pLVOE TD;;L. ------. . 
w.kouwenhoven, r.v.d.mull (2x), j;colpa, p.v.d. 
aàr (2x); p.de·jongh (2x), d.holt, j.overbeek, 
a.hop, w.keetman, j.fretz, e.bakkers. 
HES: l.huis, p,de vries (2x). ·LEIDER: dhr, 
G. v.d. Velde. SAMENKOMST: r .5. 20 uur ingang 
H.1~ V.t1./V. V.? .-terrein. 

LENS 6: ZIE.VELO Z.\,\LVCETI3AL.EN Z G N D ,~ G. 

LENS ·7: ----.--- b .v .d .lans, a. tinnenbroeki g.duyvestein, ·b. 
lustenhouwer, h. bijste rve d, h. eggers, . r. v. 
wassem, f.v.baggum, g.de·hoogd, th.janssen, 
o,grimbergen. RES: g.verva:art. LEIDER: dhr. 
/,.Dlok.SM'lENKCil'ST: 1.5.- uur HE!ngelolaan hoek 
Loevestéinlaan. 

LENS o·:. p,miltenburg, h.westhof (2x), h.de vries, p. 
------ manders, a.v.èssen, p.klein breteler, f.v..d,berg, 

tl.de vries, a.bilderbeek, b.v.d,sprcing, r; 
· peters. RES: h.dankers, j.castenmiller. 

LEI')E:rt: dhr. J. de Hilste r. S,'J'1ENKCMST : 1.5 • -
uur Hengelolaan hoek Leyweg. 

l.egberts (2x), r.jacobson, p.f.de haan, c. 
blok, r.bogisch, p.bremmer, g.ravestein, c.·v. 
deelen, a.feitz, h,rientjes. 
RES: h.v.doniburg, e.v.d.broek. LEIDER: dhr. 
A.Leenderts •. 

LENS 11 :p.de haan, p.hop, c.schrover, fr.raaff, m. 
------- blciks, h.de jongh, a.hoek, tr.resodihardjo 

fr.'cobben, j.disseldorp, g.v.d.velde. 
RES: h.v.berlo.LEIDER: dhr.R.Wachrr,an. -. . 

. ZIE VELC z:ulLVC'ETBAL. 

LENS 12:1.egberts (2x), r.hoefnagel, th.v.rijn, fr. 
------~ disseldorp, f.de kleyn, c.stapel, p,verhee~ 

sen, w.englebert, th.booms, k.v.d.voort, p.v. 
doeveren. RES: p,heynen • 

. · LEITJER :_ dhr. J. v.d. Kna:ap. 
· ZIE VELO. Z!,tL VCETBAL. . \ 

LENS 13:r.bo's, c.blom, p.v.d.st·een, j.v.d.ende, j.v.d. ------- . : 
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heiden, h.v.clam, b,ravestein, a.jurtgschläp;er,· 
h.rj_mmelzwaan, b.klein 'bretelèr, l,cazander. 

. . I'_ES: g. v .a_rdènnè, . LEI;)E:l: dhr. Vl .Stapel; . 
!:~!!~_!.:);: f_'r. teui\i ssen ,' l .. v ;_d ,meer, ·r. wout.ers, g; lutter

man, h._janinaat;, f.guit, _r;meershoek, j.helven
st.e:i.jn; th. v.d. aardweg, j .kee:tman, h. peéhler, 
I'.ES: c:abspoel, j.asselman. LEJDK~.·: dhr.G,Kem
per;·,:an. 

!,~~~-!z:a;castenmillèr, j.meyers, e.bor, p;,nieuwbuurt,. 
p.c1emeyer, e,ve.rschoor, r.k.f .. straatll',an., r.v. 
nun.speet; h.hoef.hagel, w,clui.vestein, e.v.cleelen, 
:.ES: c.v •. hulst, p.steffen. LEJ:,EC::_ clhr,C.Kras, 

.s.:.i\'El'.K( I~ST: 15. -- uur in,rane; Len s...:terrein. 

L~!•'S 1 6 b ' ha ' 1 . 1 · . ' . -~_:: ____ : .r ... e as, m.ae sasso; p.wi mer, J.c1e vries, 
m.1_), janssen, p:.engle!::ert, r.·fèenstra, e.v.d. 
hóeven wijsa_rd, r.straatman,. l.versDaandon_k, 
.C. {:;roen. ï-lES : · j. nuld er., h. swanenb.urg. 
L?;Ji1E.il: clhr •. J •. \tE tting. . 

------------------------------------------------------. . 

' r;KG :'l:,n.-:;, ?U, ·ILLEN vee-:: z;, TE ·::i;,G 2 8 J :dm:,r:.I 19 67. 

Lens I' 1 en , 2 : zr: VELC: z;,:,LVC'ETD:,L. 

12.-- u. ~.J.S. P 1- Lens P 3 
~·upillen: zie ook woensclar:: 1 

Yon ster sewer, . ·~, 

februari. 

LgNs .t~ 1 : 

LENS / 2: 

r,v/d ·steen, p.v.wijk,' c.lust'enhouwer; g.èoJ. .. -
pa, g,tr01m;1elen, · f .veeren, a.}:aven; •a,de win
ter, r2.v/d ·norst, ·e,hoefnafel:, j.v.rijn. 
LEIEllr.,: dhr .G. V .tl .Steen. 

p.verschoor, p.berkelàar, c,v/cl aardweg, a.v. 
bomr,1el, m. v. baggum, j. v. rossur.1, r; r>;óedhu.Y:'l, r. 
nicka, w.de hilster, f.wouter::3,_ a.v.r,,aris. 
LE Il" 1: .cl.hr. Th. Suyke rbuyk. · 

p,verschoor (2x), p.berkèlaar (2:x:), ·a.borst, r. 
c~e vries, ,,;;.willems, j.keèt:man, e.spe:i.cher, j. 
boin, g,lelievelct; b.ruiterrnan, j.valkcinburr;. 
""'" l h · · b · L"I""'E' 'hr J C bb •• · .• .J:.J .. ): p. e ~run, ~J. ooms. 1.:, -~ ': Ct •• o en. 
· S · ''""''" ~-,·ro"' · 11 1 5 · · • L · "" · · : . .... :.:- .. J.!.11\.1\\. .!.~\.J.L: • u.inf:ang ens-verrein. •.--·-- : .. 
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Voor Lens 1' 3 informeren naar eventuele afkeuring zater
da~ochtend tussen half elf. en elf uur 
bi] dhr.H.v.d,ICleij, tel.33,8G,4-2. 

' T ""'l"'-1 '" ~-1. .,_.I!..,1', .l ,J.'J' JUEIC\tEI: El-: i'U:'ILLEN ! 

:,FSC!UIJVI!:GEE: v6ér vrijcl.afavond 7.30 uur aan dhr.II.v,d. 
Kleij, Frambozenstraat 4-5, tel.33.80.42 
(:t;oJ.efonisch alleen vrijdagavond tussen 
6 ~ 30 en 7 • 3 O uur ) • 

rr:rt·r -=fî'ICC2 .EN: wegens niet-opkomen in het afgelopen week-
Junioren . i , u -,, k !' n b .,, 1 einae woru.en r.1..J. .. a.,11_ ers,. -J..v • .Jcm urg, ::,.v.c. 

Eroek'·_en W.v.d.Eam tweemaal als reserve op~ 
gèsteld. 
C .Groen en J .ï1lok worden wer;ens he_rhaald 

· rriet~opkomen rlit s·eizoen niet ;ne·E!r opgesteld. 

r.;;,TK r:::.LUITGiiTE: r1hr.I·!,v~n der Kleij. 

--'ESE .. VE;'iKC,,.;'.,·J.;L',: al1een indien het gehele pro~arnua is af
. gekeurd: 

Zaal i-arterrade: 

1,: .• -- uur: Lens 14. en Lens 15, Loider: Jhr.G,I(er:merr.ran, 
Samenkomst: 13.1.5 uur in2ang Lens-terrein. 

15, 30 uur: Lens 7 en 8, Leid er: ;JL1°. J ,de• Hil ster. 

VELC z;,;,L vcr,;T;J,\L 

Voor ... zat!'rc1?g a.s.. st-aat weer ?lleen bij afkeuring van h,"t 
r,:ehele pro,,ramm?- ~en_ bezoej<: bij V}'.LC ç,p het pro,t:ramrna. 
Gymschoenen raeebrengen; 

Het _:erop;ramna : · 

13,- uur: Lens i' 1 en~' 2. Leiders: dhr.G.v,cl.Steen en dhr. 
• Th. Suykerbuyk. Sa;11enkomst: 12. 20 uur ingang Lens-· 
terrein. 

1 •: • - ·uur: Lens 11 en 1 2. Leie\ ers: dhr. H. '.'achpian en clh". J. 
v .cl ,Knaap. Sarnenkor.1st: 1 3. 20 UlT in -,an;;- Lens-terr. 

15.-'uui-; Lens 5 en. 6, Leü1er: clhr.C,.v,d.Velde,Samenkrn:1st: · 
· · · ----~· 1.(~.20 u.1.n~~anf~ Lensterrein. 

1 6. - m.ir : Lens 1 en 2. Leid er: dhr •. •.· . Huis. Samenkomst : 
· · 15.20 u.inganr; Lcmsfêrrein, 

:Jeze e1ftallen spelen in de opstelling als vermeld bij het 
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normale kompetitiepro 0;ramrna •. ;,fschrijvin,';en ook voor 
zaal voet1,a1 tussen half zeven en half acht vrijélag
avond (tei.3.3.DU.4.2). 

NII~T-C'?ICC'MEN i.'Ul)ILLEN, ~ 
-;'tfgelopen zatercla .. · is eén zwarte .. 

daf, in ere r;eschiedenis van LËmS 1 ?upillenafdeling.Liefst 
17 pupillen bleven zonder _afschrijving weg, zodat prak-· 
tisch alle elftallen onvolledig binnen de lijnen kwamen, 
C'nnodig te ze:;;gen, dat hieratoor de. spelers, die wel op-. 
kwapeµ,. ernstig we;rden gedupeerd. · 
De volgende spelers zullen tot J5_fpbruari a.s. in ver
band met hun onsportief f,edrag niet worden opgesteld in 
vredstri jrl en of zaal voet hal toernooien. 
LJ. J;Janmaat. i' t;-, F;v.Cs. 

H. Vecrka:;-,1p. F.c1 e Vries. 
'; 2 
-'-• 

r' Sl , .. , .. u. __ a, . .,ers. 
H.Jochem:;,. 

/,;Janssen. 1:.straver • ~ .L:.acco •. 
. C .Brnst • J .l'ost · Komb. · J ,Kouwenhoven. 
H.cle Vroege. ··J.Valkenburg. 

f, .liil:' erink. 
;, . 3 . ·~i.v. tl • Lel y. 

i.' .de Wolf zal wer~ens herhaald niet.:.opkomen dit seizoen 
niet meer worc:en opf.esteld. · 

- . . . . 
WCENSTlf,G 1 FEDRU:.:n: a.s. speelt ëen püpillenelftal tegen 

een schoolelftal van èe school 
Tasmanstraat. J,anvang half c1rie. . 
De opstelling is als volgt: P.Verschoor, I..Dè:-·st, C'.,VEl-:-

1 J " t • "' --· l J R emse, .. 1\.ec L1an, .,__.!"J_c ca, .v. o~SU!T1, 
-,~.Goedhuys, J,Doin, G,Lelieveld, D.Et,:Lter'-. 
man, J. Valkenburg en E .s~1ej_cher. _ 

Informeren naar il,fj{:eµrinr; als ~ewoon op woensc!ar:middar,: . 
tussen één uur en haJ_f twee bij i'Cevr.IlJ.ok. (tel.66,07.11;). 
1 s-,\voncls speelt een Lr;ns J,-:S-kombinatie een oefenwedstrijd 
tegen· een !"}Ï.ück-koi;Jbinatie. · :,anvang 7 uur. 
De opstellinp: W.Kou~renhoven, :!,v.d.Ifull, r.Verheur,c1 , ~-.r,e 

Jonp;h, · '.Fc-rt::'.an, D. Holt, ;._ Hcp, i, .• Kortekaas, 
·w.Keetn:.an, J.Fretz, E.~ akkers; 
i1?.S ·: j. Cel pa. · LEIDl~:,:: dhr • G. v. cl • Velde. 
s;.LENICC S'l': 6; 30 uur Thorbeckc,laan hoek Lnan 

v.Eeerdervoort. 
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Informeren naar eventuele afkeuring woensdagavond tussen 
kwart vóór zes en kwart over zes bij dhr.G.v,d.Velde, 
tel,36.14.33. 

T,t:,INING: Voor de groepen, die bij veldafkeuring in de 
======== zaal Her schel straat trainen, is er, zoals lang-

zamerhand bekend moet aijn, gelegenheid te in
formeren of het veld is goedgekeurd, bij Mevrouw Dlok, 
tel. 66.07.14. 
Cp woensdag-avond tussen half zes en zes uur, 
Cp vrijdagavond ook tussen half zes en zes uur. 

Informeer eerst, zodat je niet voor niets naar het veld 
of de zaal gaat. · 

Pupillen kunnen voor de woensdagmiddag tussen één uur ên 
half twee informeren. 

-------------------------------------------------· ____ , __ 
PUl'ILLEl'J Z,~:,1vo:TD;~L'r(ERNCOI. 

., 

Zaterdag namen 8 spelers van 
ons eerste pupillenelftal deel aari het door <le ;~fd. 1 s
Gravenhage van de K.N.V .D. _georganiseerde zaalvoetbal-
toernooi te Gouda. · 
In dit monstertoernooi, waaraan circa 450 jongens deelna
men,werden in 6 poules van elk 7 teams wedstrijden van 
8 minuten gespeeld. 
lJe organisatie was zeer goed en alles verliep geheel vol
gens het programma. Tussen de wedstri,jden door konden de 
jongens genieten van enkele spannende films, die in de 
kantine werden gedraaid. 
Duidelijk kwam tijdens dit toernooi naar voren, wel~e 
teams gewend zijn regelmatig in zalen te spelen. Cns team 
was in haar poule absoluut het sterkst met als enige•·· 
tegenstanders van formaat H. B .S. en H..K .D .E. 0. i,:et 
4 overwinningen en 2 gelijke spelen werd de eerste plaats 
behaald. Na afloop werd elke speler een herinneringsvaan-

. tje aangeboden. 
Een woord van dank aan de heren van Rijn, Veeren en Wil
lems1 clie vcor het transport naar en van Gouda zorgden, 
is hier zeker öp zijn plaats. 
=-=-=---=---=-------==--------=--------------·---~ -------
WIE GTh\JtG EENS OVER KOETJES EN KALFJES WIL l'Ri,TEN, 
DIE "ERGENS" IETS MET CNZE KLUD TE I!1\KEN HEBBEN, 
WORDT UITGENCDIGD VCCR DE "TE:,CH IN" VRIJDAG ;\ .S. 
-======================-======---------------------------
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v;,r f.WEL TC'T DC'EL (Senioren), 
Lens 6 heeft zijn tweede nederlaag in successie te pak-
ken, In het begin zag het daar niet naar uit, omrlat er· 
verschillende goede kansen voor het H,D,V. doel kwamen, 
Alleen, afwerken ho maar! Na de zoveelste aanval wist Ha
vestein de eerste goal te scoren. Na rust passeerde H.D.V. 
twee keer onze kreupele achterhoede alvorens Jan Drochard 
ge gelijkmaker scoorde, In dè allerlaatste minuut haalde 
H,D,V, de volle winst binnen. Een goede en prettige wedstrijd, 
Lens 7 was eén van de weinige elftallen, die deze week voor 
winst zorgde. Kennelijk was de ball-,-point van de aanvoer-
der leeg. Geen verslag dus, . 
Lens 8 zorgde voor een overwinning én een verslagje, 

Felicitas maakte het ons elftal niet gemakkelijk, 
want ondanks een flink veld-overwicht konden wij ·voor rust 
geen doelpunten maken. Felicitas echter ook niet, Na rust 
mindèr overwicht, miar betere schoten. Twee daarvan trof
fen doel. Een prettige en goed geleide wedstrijd met een 
gunstige·uitslag nog wel. 

--------------
VAN DC'EL TCT ;JOEL (Junioren). 
In een uitstekende wedstrijd moest Lens 1 met 3-2 de 
eer èn de punten aan koplopör Scheveningen laten, 
De voor;ons fatale goal kwam tot stand na een met een pe
nalty·o,i, te zwaar bestrafte overtreding in de achter
hoede, Een gelijkspel had de verhouding beter weergegeven, 
In lange tijd heeft ons eerste niet zo'n goede en met 1001. 
inzet gespeelde wedstrijd vertoond, Na een 2-0 achterstand 
kwamen wij in de tweede helft gelijk. Totdat , • • • ja, totdat! 
C'ok Lens 5 deed het goed en won met 4-2 van Quick, 
Een ruggesteun hierbij was wel, dat wij reeds kort na 
het begin uit een doelworsteling een voorsprong konden 
nemen, Wat later liet Ton Hop zo'n geweldig schot van zijn 
voet vliegen, r'at de bal vanuit het doel terug het veld in
sprong, De scheidsrechter had de bal echter niet eens het 
doel in zien gaan en liet dan ook doorspelen. Hierna kwam 
Quick op 1.:.1, maar Lens nam met 3 doelpunten een ruime 
voorsprong, Een prachtig schot van Quick bracht de eind
stand op f,-2, 
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-o-
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DE LENSREVUE, 

klubblad van de · èrpg_ericht 
rkvv Ïenig en, snel f8 december 1920 

SEKRETARIAAT REfö\KTIE 
f.b. mesker g.halleen 
plantettoorçl 126 . amandelstraat 103 
telefoon: 676153 telefoon: 361160 
==·===========·====~===================· ~~~- ================ 
40ste jaargáng · no:. 23 1 februari 1967 
~=================-=================== ·=========~==~·======= . . . . 

-,, LENS' ZAKAGENDA. 

Vr; 3 febr: Klubavond. . . 
z~;C4 _.febr: Jun.5,6t7,9 en 11 t/m 15; Pup.komb'.a t/in e. 
Zo.· 5 febr: $_en.1, b en 8; Jun. 1t/m 3. 
Vr. 10febr:·Aanvang I'aas Klaverjasdrive. 

;·, T E L E ~ L E N S 

De enguete ' (slot) 

Voor d~ laatste maal komt de enquete aan 
de or.de. Zoa_ls U wellicht weet, vond de redakteur het niet 
juî·st, z'èlf" de··pübliRatie van het verslag toe te lïchtén, ·· 
daar hij zelf met de l;leren ?,Juffermans en L.de Weert jr 
in de enquete..:kommissie ·zTtting·· ha:d~--- Hët rapport, dat deze 
kommissie aan het bestuur-heeft uitgebracht, heeft· U in . .... 
div;erse afleveri11gen ·in .qeze ·kolommen aangetroffen. De 
aan ondergetekende toebedeelde taak;om aan de.wijze woor
den van deze kommissie nog iets (on},zinnigs toe te voegen,. 
indien daartoe aanleiding mocht zijn, geeft weinig prcble
men. Cver het algemeen is het rapport zonneklaar. Slechts 
een enkele opmerking nog, 

De antwoorden op vraag 16 (het beoeTenen 
van andere sporten) heeft het bestuur voor een behoorlijk 
probleem gesteld. Immërs, maar liefst· 71 pct_. van de in-
zenders waren ervoor .• Maar ik m(len, _dat w:i.j aan_ d.~~'?c. wen§ ___ _ 
toch niet _al te. zwaar mogen tillen. Want in .. eo/1 andere vraag 
zie, ik,·'d?.t·-".an de 112 inzenders er.6'5 .voor.'een vas_te k:\,a:..." 
ver:ja;savond ,op vrijdag zijn. Het kan aan mij liggëq, maar · · 
i)c;heb·2p nog geen enkele vrijdàgavond, bijvqorbeeJ;d ook .. _, 
tî'j'der'is de Kerst-klaverjasdrive, beslist geeri 65 man gezien. 
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Bovendien waren er onder. de deelnemers van de drive een
aanzienlijk aantal- (donateurs)-, dat niet aan da enquete 
heeft deelgenomen. Het zal dus allemaal wel niet zo'n 
vaart lopen. 

. · Een zeer b·elangri jke vraag was wel cfe 
laatste. Vraag· 24 ·1üidde namelijk: hls U het in Lens voor 

. het. zeggen had •. ;.;.· N'ou daar is een hele lawine van ant-. 
· woorden op ··gëkor"en, Het is onmogelijk alle antwoorden te 

publ_iceren. E n dinr.; knalt er echter u_i.t. Dat_ is de wens 
tot grotere d:i:scipline in de verenig~ng. We hebben echter 
bij het bestuur kunnen r;1er,k.en, .dat .zij.door verscheidene 
maatregelen bezig is, hieraan iets te doen'. . . 

Tot slot nog dit. Hèt is- een betreurenswaardig f:e:j.t,. dat· ·. 
de lèden in het algemeen niet geneigd· zijh- inet hun ·problè.,.· 
men en kritiek naar het bestuur;t·e gaan. Het ·gevolg is,, .. 
dat een zekere ontevrec!enheid blijft bestaan, Het grote · 
voordeel van deze enquete is geweest, dat bepaalde proble-

··merr toch ·naar 'Voren--zi jn gekomen;· }ict ···i<l --aan·· oolc eérr·ve:r- · 
dienste van het bestuur te noem~n, dat zij deze enquete 
heeft willen houden. Niotten±ri blij:ft he-t· altijd verstan
dip:er en vooral ook nuttiger net kritiek e~d •• rechtstreeks 
naar het bestuur te gaan~ ·---------··· ~----~ 

· C, Nieuwenhuizen. 

-o-o-o-o-o~o-à-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-Ó-o~o-o-
. ; . . U I T S L ;~ G E'-·N •. : ·., . :. 

JmiJICREN: . 

vvp 5 - lens 5 · 
flamingo I s 3 lens 8 . 
lens 9 - vcs 8 
lens 1°1:- ado 22 
lens 12~ ado 24 
lens 13- celeritas 13 
lens .14- duno 9 
lens -16.- vcs 12 

1-1 
1 ~2-
2-3 
2-3 
2-1 
0-1 
5-1 
6-o ' . 

SENIOREN: 

düinclorp sv 1-lehs 1 

V,\N DCEL TOT DCEL ( JUNICREN). 
' 

5-2 

- : i 

Na de .grbte overwinning op J.po vorige wee·k·•wist Lens 8 za-
te·rdaf het hooge;eplaatste Flamingo's uit met. 2-1 te )<:lap
pen,. Voor de_ rust een wat _sterker Flamingo's. Na rust kwam. 
F lmüngo' s door een fout in de acht.erhoede op een 1'-0, maar 
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Lens trok nu ten aanval en wist door i'.l:anders en D •. de 
Vries te scoren (2~1). 
Lrms 11 liep tegen koploper ,\DC al snel eari 2-0 achter
stand op door misverstanden in de verdediging, maar nog 
voor rust vocht Lens terug .middels C ,Schrover uit een pe
nalty en J .I1isseldorp. Na rust bleek :,DC. op het zware veld 
toch iets meer in zijn_mars te.hebben en scocrde verdiend 
het winnende doelpunt, hoewel·Lens zich kranig te weer 
stelde. Cok Lens 12 trad tegen /,DC aan en herstelde zich ' 
van de zware ·nederlaag tégen C.ranje Blauw door na verwoE\
de strijd met 2.:.1 té winnen. :,l.Englebert en K. v ,d. Voort 
waren de schutters. · 
Lens 14 behaalde na een eerste helft, waarin slechts twee 
van_ c!e vele kansen werden benut, een 5-1 zege 6p DUNG. . 
Th.v-.-d.-,'.ars~weg -( 3x . ! ). , --R-.ïleershoek .. en J. Helvensteyn zorg-
den voor de doelpunten. ·· · · 
Cok Lens 16 won ruim (6-0) van:V.C.-S.12.--:v:oor rust.wé<rcl · - . 
5x gescoord door -C. Grocm, vooral in san;enwerking met · 
H, Straatr.mn, die na rust het· zesde doelpunt voor zijn .re.c. 
keni12g nam, Een keurige prestatie.. ... ;, \ 
-o-o-o~o-ó-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-ó-

T\vEE WIJZIGU;Gl!~N 
VJ.\N . S?ELüEGELS 
=~============== 

. . f 

ne spe:j.regelkomr~is:3ie_ ·van.'de KtlVD heeft 
. il'lgovolge beslissingen van c1e FIFX ènkele wijzigingen van 

c1 e spelregels bekend gemaakt. De eerste is van groot be
lang voor DCELVE;lDEDIGE'.1S: 

de doelverdediger is straföaar·, wanneer hij de 
bal draagt . 
- dat is r,1eer dan vier passen .doen .,. t_erwijl,· 
hij de bal zonder deze op de grond te laten 
stuiten vasthoudt. D:, bal op do grçind drukken, 
deze '·om.hoop werpen en daarna weer opvangen en 
zodoend-e meer dan vier passen lo;)en heft de straf
baarheid niet op. 

De tweede veranqèring-heeft bétrekking op het nemen van 
een ST:.:.FSCHCi': 

Indien dêg:ene, die de strafschop neer.1t de kee
per misleidt; wordt ongeacht het resultaat van· 
de schop, c'.e strafschopnenwr bestraft met een 
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waarschuwing en wordt h0t spel hervat r.:et een · 
indirecte vrije trap, toe t·e kennen aan c'e . 

. verdedigende partij. . . " . ' 

Deze tweé wijzigingen van .de spelregels ziJn inmiddels 
inger;aan" TJè éèrste 1,1aákt het de keepers be slist niet 
zemakkelijker. Ze zullen beslist vaker door de aánvallén~ 
c'e nartij be1aa:,:cl gaan worden. Cf c1at een voordeel is,. 
Yalt no{,'. ·te betwijfelen: .' · 

. . . . . . . 
DG -t,reede wijziging is nogal misleidend, \·fant' ;iat wordt 
cmc:er "nisleid en" verstaan? Een. schijnbeweging r.iis scliien? 
Welke schijnbeweging is toegestaan en welke niet? Mogen 
we de keenc.r niet· 1:1eer .naar c!e verkeerde hoek sturen? · 

, DQt z0u j~nr:~r zijn; · · 
-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, 

Vorife week :1 e vreugdevolle feboorte, nÜ i,ièër 
nieuws over IC .IC. 1 s troetelspektakel 1967. ( on 19 68); · 

1]e_p:rijs __ van _d~ze tri:_:, __ bedraagt f!U clefinit:Le:t: Dfl.50,-
p/p exklusief zakgeld. 
Llar Cbcrstein? i)eze stad ligt op rle hoogte van Tri er, 

1 , 1 t.[ •• k 1 E" -~ 7 S 1 ,, d ,, .. · omgeven c..oor ,.e . unsruc , c.e a, . .1.c.~, aar an-., en ,e nJ.Jn. 
De trip van .±. 5t,O km. wordt per Touring car genaakt. 

f'ff'er;:1ak zal door onze -f,astheren bij de lec:en thuis wor
c1en verzorgd. (In 196·8 zullen wij r'.èze taak o::, ons nemen). 

De bC''.oèl:ing is• 01;1 uit degenen, die de trip mee1naken, 
enige· elftallen te vornmn, die met S .C. I;intra:cht om de 
eer on het voetbalveld. zullen strijden. 

: . . , 

fjaterdag 1 3 mei: vcrt.re~: per bus. 
Zondag 14 mei·: de prachtige omgeving van· L:ar 01.:eratein 

vindt zijn bewonderaars o.á. bij LcmS. 
Mo.andaé.' 15 mei: .hoofdschotel "voetballen". · 
Din sclag 16 r,1ei: thuisreis . (Voor deze dag niet vergeten 

•·· een vrije dag·te nemen). · 

Liefst schriftelijk aanmelden, orider duidelijke opgave 
of de reis alleen of per paar wordt gemaakt, bij: .. 

,l.v/d Dook G.Jehee 
Thorbecke laan 185 ,lo:.:;ente sselaan 1 06 
tel: 68.95.86· Tol: 33.75.25 



-281-

tot: 6 f.ebr~ar:ï,. 

·F,van Di'jk ·. · · 
Harde~~ijksbraat .5 
Tel: :;:;.8.5.37.- · 

Uw K..K. houdt •U opde hoogt-e.-

Ié.K.' 
------------- .-----.--------------. -------------- ------------. .. . . . . . . .. 

· C F ·F I. C I ·E E L . . ·------------- .--· . 

NIEUW LID: . 
No • .$04 .. LJ "'LVerbare;mdse 24-10-.5.5. Norgstra~t 7.5 
Il~ r;;; LLr.T;, GE : 
64/1 R.J.J. Koster 
6.5/1 Il.de Druin 
6 6/ 1 r". ,c, ;·L •'°''. l-Ieyncn ·· 
67/1 J.~.Schaaremiri 

19- 7-.56. 
27-10-.53 
31,- .5-YJ-- -
11 ;...· 1 ..:,6 . -------·:.---

Hoge.zijde t;.7 
het Zicht 69 
Lnndzijde 323 -
;,n jeli;irstra at 33". 

D:,LL'.~S JUNIC.REN + i'U,'IILÊ-N, .... 

::~klasse " G~jp •. G~~ .Octi ik. Vj~J_ ._ ~:~~ • Il6Ï~ ',5~'·· 
D-klasse 48 22 8 1 8 · .52 1 3.5- 99 
C-kla sse .57 32 ,5 20 ·. - 69 1 68-168 
tot.jun;·132 68 14 .50 ·1.50369:..32~· 
pupillen · 4.5 19· 4 22 .. 42 6.5-76 

·w· er' s'ti ,:e··· . 
. .... . :· " ~--· -

1 , 07 
1,08 
1 • 21 

-o-o-o-o-o-o-b-o-o-o-o-o-o-o-o-o:..0-0-o-o-o-o-o-o-o:..o-o-o-o-· 
' . - . 

S.EK~?El'~-,.~_r:c·u-.. î - -- h -"= .. =~-==== ·..:=· ·== , . ., =· ..... ===· ... :=::::.:.' ·====,.__==· ::::-· . 
2 • coou1ans SE!·JIC·1,'1'l'' SEl'Ir.-cr"1' S"'l'Ic··tl·v1·' "'El1Il. è' ·1•'!.1 _ weima.rstraat 218. ,._ '· ~·,,~- ~ \_.._H•,-:- J...J\ .1. _J•,-o Ij ••-• :.i~ 

tel: 39,27,20. =================================-=-------

""00""' .,,,., v· c·c·, ZC''".:,"G .. .5 ·F~~R· U'"I 1967 111.\.. \..T,.L.:.,11•.!...'' i~ . h. d~~N~ .i:!iLJ ali, 

Lens 2 t/m '.5 - vrij · 
14~-- u; Spoorwi jk 1-L'ens ··1· · · Terrî:iin ·Hcn,,.elolaan 
12.-- u. LonS 6-Laakkwartier 8 Veld f,Geb.t-,Lols:.6/L\. 

· Lens ·7 "" vrij 
12.-- u. Lens 8-· - D.H.H.iLK. Velcl 2,Geb.1,Lok.5/3 

DE C~'ST?LLINGEN: 
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LE~'S 6: 

LENS fl: 

a.verbarendse, h.dietz, r.roodbol, h,smitskar.1, h. 
haket, w;venderbos, ·a_,rood·uyn, -.J.englebert, f.de 
zwart, r .-wachr..an, d .,brD:ncl~nl;mr.g. 
fcES: th. suykerbuyk, w. verbarendse, l .rier,1en. 

m,suyk"erbuyk, c.veldink, t.1.heerschop, J,p.groenen-
1 • "k d 1 b · t . c.i,7., e.a.v .• ac,cer, m._v.eys ergen, r.raves ein, 
g-.jeheo, a.nowee, j.brocha-::-d, n.c'.rabbe. 
]ES: c.nieuwenhuizen, n.cèe zruyter, chr.jehee, 

r:gelauff, j.v.wësting, h.helmich, h".lëenderts; 
a.ho::ipenbrouw~rs, c.kras, f.bj_erhof, m.001::s, j. 
jager, a.v.schie, a.v.luxe,;1burg. 
RES: a.poels, p.schulten, d.v.lieshout. 

!,FSCW:l.IJVINGEl'.:· DesliSt tot uiterlijk vrijc:ai·avorid ·9 uur' 
bij mr,G,Coomans, Weir.:arstraat. 21flL ...... . 
tol.39.27.20. · 

14;- u;Lm,s 1-i'araat 1 12;...: u;Lens 5-:JIVC ·3 
12 ;- u;Lcms 2-'Jo,.rden 2 12~-_;-_ u.L2.2.kkwartier 8-Lons 6 
12;- u.r.n.D.2-Lens 3 14.- ~.Lens 7-G.D.~.? 
12.- u.D.V.C.2-LGns ,, Lens n:..·vrij ·· --··· 
-0-0-0~ o-o-o,.o-o~.o-.o.-o~o~o-o-·o~ o~o-o.-.oz,- o-·o-_o-·o-o-.o- o-o- o-o-

•. V ii TI I {,. 
. =-==--=--

Wij cïntvii'i°ït'ën berïch.t; ·ci:-at···a"ë ·vacTè"r van' ·onzë ·· junior . 
Jos HçJ.von.steyn j .1 .. vri jcla? is overle;len. Wij betuir:en 
onz.e ç'._e_elne;:1in,-;. net dit ... ver.lies. en _wensen de farülie Hel ven" 
steyn sterkte in deze ,~agen. 
-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-o-
SE101ET .. ~}.J.I~'u\ T ·· 
h.vän è.er )cleij 
frambozènstraat 45 
tel: 33.88.42 

....... -- .. -. ---.--. -~--. ---- ., -----------· -------
JUNIC.;EN-JlITHC'l1El1-JUNICU!:N-JU-NICiLEN : 

---------.--------------------------------

12.- u; D.H.L.i-Lens 1· 
12.- u. Lens 2 ~ V.v.~·.2 
12.-- u. G .n_.S. 3 - Lens } 

DE C''.,'ST,~llINGEN : 

: BFasserskade, De~ft .•. 
V. 3·, Ç>. 2, 1. 6 / ,~ 
No"or,dweg. 

..... ~ .. 

LENS 1 : r.bruggemans, r.1.v.veen, h.rothkrans, j,oobben, h.ver-
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héugd, p,è.e jongh (2x)., t~.holt (2x),.n.janss·én,-'. 
r.fortman, a,kortekaas, tb.br.ocharJ.. . : 
"El"'•· r ·v -1 --7 ·1 ·1rc·-1D"<'R• cJ·h·r 1"' •"'ui· s s·'•:ii'',·'KC""'"1" ..... ·• J.,_ IJ • _ • . • 1... •hl~_ .. ,• b .l.!J. • . , • ., fl • '- Hl".:.i:J!~ .,1•.lJ...) • 

11,30 _uur 'ingáhg D.H.L·.-terreih. . . - , . 
~11!!:'.~_g :. c. vaas sen, j-, welling, c •. vervaart-, h. suykerbuyk, t, 

heerschop,;th~hoefnap;el, j.w.ebbers, h.egberts, j. 
de_ jongh, w.vcgel, c.v.velzen. . 

·. RES: h. crat~, a. ~1uym; LEI_JE:1: clhr. G. v.d. V_elc: e·;-
LENS 3:· iJ..vervnar;t, w.geurens, a,de winter, -j,verbarendse, ------ . l l · . J.,v .• c..zalr,1, c,rcoc,uyn,. f .• herrenans, c,knippenberg, 

n,v.niel, b.epskai;1p, j.holt. 
nES: g. v" d. togt .. LEIJE.'.~: dhr. F. Herremans. S~-1.i·(.I!lI -
KCMST: . 14. 1 O. uur ing?11g G .D. S. :-terrein. 

··,·:,,r.G"'· 1··-··· vc•1-,, c·: T--·-·n·~ l .!. .. 1.. .t1.~i..1 .1· ... n \. .i.l Lf.u. ~.tt H~ 

15,45 u.Lens 5-D.H.C.5. 
14.,0 u.Lcns 6-~.D.C.13 
15.45 u.Luns 7-G.D.S.6 

V.1,G.1,L.6/4·· 
V. 1 ,G.1 ,L;5/3 
V.2,G.2,L.6/4 

Lens ·8-vrij (zie 
1,:.,30 u,Quick· 9-Lens .9 
1,~.30 u.D.H;L;12-Lens'11 

resèrveprógrámma) · 
Hanen burg 
Drasser ska de, Delft. 
s·.;oi-t.·0arl-: 11?r;Irêne;1 
v~2,c·.2,L.5/3 · . 
Galgew0r:, -Naaldwijk 
V.3,G.2,L,5/3 · 

1,;.;30 u.<ijswijk 7-Lens 12 
1-L30.u.Lens 13-:-GCI,;;, 4 ·. 
1 !"• 30 u.Naólldwijk _9.,.Lens 14 
15.4.5 u.L-:ns 15-H.D:v.8. 

Lens 16"vrij. 

T}E Cï'STDLLING~N: 

LENS 6: ------

LENS 7: ------. 

. . ..... 
w.kouwenhoven; r.v.d.mull (2x),. j.colpn, 1:.lluis, 
p.de jongh, d,holt(2~), j.overbeek, a,hop, w.keet

_rna,n, j .fretz ( 2x) ; e. bakker-s. HES: b .noogèveen ( 2x) • 
LEIDER: dhr.G.v.d.Velde. 
r.v.berl<l, k •. ~c]J.ouw.,. f .jehee, e.v.bronkhorst,. p.cle. 
vries 1 l.de jong~, h.v.hulst, p.v.d.aar, b,hooge
veen \2x), ;::,bruins.'lla, l,v.d.velde •. 
HES: g.vervaart. LEI'·JEH: dhr.H.van c'e1· Kleij. . . . 
;,ie · Reserve~irográmr,ia: · . . . . . 
'f.v.d.larJs,: à.',tirine'nb·roek, g.duyYe'_stein, b.lusten-. 

•. htni_~re:r, __ h_._'bi'j~(t.<,'lrv·eld; .h. eggers, r. v. wasser.1, f. v. 
baggui:1, g,de hoogd, th. janssen, c ,grir.:bergen. 
RES :. d,cl.e vries, h.dankers,LJIJJ;:2.: c:hr.f,.J:lok. 
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LENS 8: ----.--- zi~_ .~~ cs_c.;rvc::-,ro[:rvs·~nu .. 

,;:-,cilt·onliur:0·; g.'r::>vestein, p.f,de ha,an,: c'.blók, 
r,bogis·ch, · J,s·chutt·e, á,feitz, h,rientjes, p. 
brer:rr.1er, ·r.~jacobsori',' c·.v·.deelen. EES: e:v~cl. 

•broek, .h. v .-clor,:burg •.. LEIDEï? :. :'hr·. H.Lcennerts. 
S.~ié:ENKn~ST: 13.45 u.Hengelolá.an h\c.Lc,yue,:, 

--
LEr'S 11: p;de haán, ·11.de jon;;;h,· k.schrov'er, .fr,r.aaff, 
------:- c,bloks, p,hop·, t.hoek, tr,'resodiharê.jo', fr. 

LENS 12: ---.-~~~ 

L-"'S 1 .. -~!::! ___ :_:: 

bb - l 1 1 • 1 • ld- · . 'l?" . l . -, co ep, g. v. c • ve c~.e, ,J. c.1 sse • orp. · .. w~u : :c ~. 
_ boçms. LBng·:: dhr"l1.l'fac1'.man-.s:,:rir;ENKO,'..ST-: .13,,t5 
uur infang L .. n sterrein" 

.. ZTE :=n~SE~lVE~ Tt\G~l\i{1f,~~\. . 

l.er;berts, r.hoefnarel; th.y.rijn·, fr.dissel-,. 
·dorp; fr. ·:e kleyn, i::. stap el, w. engle bert, p. ver
hee sen, k. v~d-. voort, h. v ,berlo·; p. v ,doevererr. · 
::.ES: ,j. v .cl jO unrlcf. LE:OE~l: c1hr •"-T.v .. ~ .. Knà~) • · · . 
S.~r'::~KCI"ST; 13,,~.5 u.Honr:elolaan hk.Loevesteinln,· 

r;bos, C.b161:'!.,_"_h~v:da::-:., l.càzo.ilc.!er.; J.v.d.hèid·en~ 
p,v,d,steen; h.rirr411elzwaan, r,•le woJ.f, à.j~g- . 
schlär,-er, b.klein l1retalcr, g;v.ardeni:e, . . . -
::1ES: . .-.·.lt~ttur::cn, b.ravesteyn. LEIDE-.t: r1hr.\J.Stapel. 
fr. teunissen, 1. v .d .::1eer, f .guit, p .heynen, • h. 
ján!'laat, c,i).bs;:>oel, r.r,1eershoek-; j,helvensteyn, th: 
v,:1,nardweç., .r.w<:}uters, j.keet:,ian. 
:_:ES: h.~)ochler, e.verschoor. L'r:IDE~:.,: <~_br.G.Ke:;--
pGr1:1an .. .g;a•.•JE.rJEr'l.JST":- _v13'.A3&·•uur ·i~ang L· nst-errein; 

a~castcnnillor, c.v.hulst, e.bor, j.assèlnan; .. ~ ..... ··· 
1 · • • b. t .,.,. t· kf p,cer.,cyer,. 3.nieuw uur , .w •. ,uives ein,· r •• ; ........ : .. 

straat;nan, b,hoef:nagel, r,asselman, e.v.daelen, 
}1ES: r. v "nunspeet, w. v. cl, ham. LEI)~Il ï dhr. C-.Kro.s. 

--=-=-------=-----=-==------ .=---- -=~=~-~--==·=--=======-= 

10. --
1 ;-3p 
1 ; 30 
1,30 

u. 
u; 
u; 
u. 

Lens Kor.!h. ~"i- . 
Luns Komb. D-Duno 
Lu,s l(or,b,C-c'lmo 
Lens Komb. :1-Lerrs 

. 
Gou''a Zaalvcctbaltoerriooi. 

P 1 V,1,G,J.,L.6/4. . 
î' 2 V ;2,G,2,L,6/t, )Reserve~ - · 
K:0111b • E 1J. 3 , G .'2 , L • .5 / 3 )·programma. 

. ·,' . . 
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LENS P.rccrm.:,: c~lustènhouwer, e;hoefnagel, p;.colpa, m.v.tag
------------ gum, a.v.borru"!lel, c~v.d.aarc1weg, r.goedhuys, 

__ w;de hilster, r.micka, j.v;rossu•, g.wouters, 
p. verschoor, e. speicher, j. boin. ·--- ·· 
LE]J}E:: .. S: dhrn. Th.Suykerbuyk en J .Cobben. 
S.JiENKO'.ST: 8.45 uur inn:anr,; Lens:terrein •. 

LE"JS 1·' 1rc;,n· n. .. • \. ' -.•.sJ:. •.-:-• .• --------• ----

LENS j_' .rcc;,;11 .c: ------·-------

r.vid.steen, p.berkelaar, a.borst, e.bornts; 
p. booms, g. willems, · b .ruit er:·Jan; •P. lebrun, 
j.wüstefeld, .c.bakker, r.v.d.lely, 
HES: g.lelievelcl, j.red.er1an, LEIJE;,: dhr. 
L.Erandenburg.. . .. ·, · ·· .: 

f. snoeyers, a.v. d .aar, r. bom,-. r .:le vries, 
w,v,d.linden, w.v.d,lans, f.willeyhs,. h.coo--:-

· r:,ans, · j',keeti'mn, j,dessing, a.v.maris. 
',E'" · nl · d b t L'cr·•= 'h • .,·, . .1: e.reasi c, J.v .. urg . w .•.;.t!i,:.: -.,~ r. 
N.Iéoot .. 

LEHS ~~.KCl'!IG.D: a.kleywegt, r.v.d.meer, p.feitz, p.koper, ---· --------- th. he emskerk, f.jonker, th,tijssen, j,oos-
terveer, a.lodder, p.alberse, l,winkelr.1an •. 
I;ES: g.gor,1es, a.burcksen. LEIDE.:: Dhr.;',, · 
NiüU!Jf{;T!huiz en. 

~~~~-~.:.!S~!:.:IJ.:.~: Il. v .• veen, g_. v. ge ssel, a.v. kleef, w. cara bain, 
g.bloks, w.grnzes, q.v.noort_, e.cle wit, j.de· 
hilster, j.v.d.wijk, e,Ypërlaan. 
\(ES: j.koper, r,de hoo,,;d. IBIDE ,: c1hr.i,_.Lim
beek. 

J;flrnuringen ~·upillen: 
============-=====~: 
Z.'.lalvcet')al in Gouda gaat natuurlijk altijd door. 
~e overige elftallen kunnen uitsluitend informeren naar 
afkeuring, 'zaterd·agochtend tussen twaalf uur en half één, 
bij è.hr.H.v.d.Kleij, tel.33.88.·>2, maar alleen als er bij 

. hét' afkeuring sadr-es· staat 11zi ë afkeuringslij st". nus 
niet indien het gehele pro«rar,:r.1a is afgekeurd,._ 

ftFSCH.ï:IJVTEGEN: vóór vrijdagav0nd 7,30 uur aan dhr. 
H,van der Kleij, Frambozenstraat 45, tel, 
33.83.42 (telefonisch alleen vrijdaga: -
voncl. tussen 6. 30 en 7 • 30 uur ) . 

NI:!:T-C'?KO:EN: ,rn;,ens niet-opkomen in het E!fgelopen week
einde wordt G ,Lelie vele: tweemaal als re-
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serve opp:esteld, \"!egens hêrhaald niet-opkor::en ·119.1::ç}:t. 
H. Swanenburg dit seizóer'l niet meer opgesteld, 
r.r;, 'I'E~1I,',;·, LUITGIFTE : Dhr, G, v.d. Velde. . 

:·EsEii:VE;:'FtC'GR;,r,il'L\: alleen bij_ afkeuring van het ;;:ehele 
progrmrunä: 

Zaal_E·arterr.ade: 

.... , ~ .. 

14.-- uur: ~-upillenko.mbináties C 
· Sae:enkbr.ist: 13,45 ui.tr 

· 15. 30 uur: /upillenkor.1binàtie E. 

en D (als bov~nvem.eld) 
ingang· Lensterr-'eiR,Lt:i~'-e'!f' ;., 

Dhr.N.Koot, 

: Sa>nenkomst: 15~ 15. uur·· ingang 
Leider: ~hr.:l.L:L-:~iJOk. 

Zaal:Herschelstraat :.·· . -------------------

Lonsterrein, 

1 ,:., .:._· uur: Lens 11 +'R.Hoefhatel, 
Lei ·c::c:_ (1hr.R"1"làchi':1an. 

K.v .. d".Voc:rt, H.v.Derlo. 

15,30 uur: Lens 7 en 8. Lei :er: Dhr.J.cle Hilster. 

TlL'~II\:ING wc·:tNSJ:~GJ\IT~DAG ~ 

Woensdap: 15 februari. raat, als· h?t veld is afgekeurd, 
waarnaar je als normaal kunt inforr~eren, tussen één 
uur en half twee bi.j r-~;:;vrouw Blok, tel./;6,0.'7.1:~-,-de trai
ning- in- c'e zaal niet cloor inv,r1, de verkiezirn;,:en,· · 
Vol: ende week- wo:rJen nieuwe trainingsgroepen bekoncl ge-
maakt. , · 

K1~J'I'~ 'EN. 

De aanr.,eldingen voor het kamp Ferschweiler zi Jn 
zodanig, ,:at r:eze kampweek ~ doorgang zal kunnen vinden. 

Cver (le andere kampweken, voor pupillen, J.l- en C-klasse·, · 
zullen .binmmkort nad,àlre · p,egevens worden .verzonden, · 
-o-o-o-ö-o-o-o-o-o-o-b.:.o-o~o~o-o-o-o-o~o~o-o-o~o~o~o~o-o-o.:.o-. . ' 
v;,r: CKE L TCT ;:JCEL _( s.enioren) ' ·' 

~~~ê_1: kreeg van rode lantaarndrager Duindorpse Sv. een. opg~-
1ernut,~n 5-2 nederlaag te slikken.· Cnze aanval, die op 

twee plaatseh'·'se.wijzigd was, kwan nog·niet helemaal uit de 
verf en de achte·rhoede, spèelde, zeer wisselvallig. Direkt 
na" het· beginsi@'n2.al van cle scheidsrechter itaf J:u,indqrp -J:i~.t 
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Lens-moreel een, geduchte knauw q.oor de leiding te ··nemen. ·· 
Hierna.,. ont spori zich een :vrijwel-,gelijkopgaande strijd, ' 
waa"pïj wïj wel .moesten konstateren, c:at de: Duindorpers 
met· meer. overl~g en wat intell:j_gent\)r tewerk gingen dan 
onze j9.ngens,, .. Er w,ird slecht geplaatst en als Lens gevaar-· 
lijk v,érd, ;dan "faren: .er meestal te weinig mensen voor het _ 
hok •. Nqg_ voer de :r;-ust .werd het 3-0, waarbij het derde doe1·
p1u1t é.en,prachtig, voorbeeld: van een "weggevertje" wàs. In~ 
1Eidc!els moest Rol, ,de., Wru:,rt , zich lé!ten vervangen--wegens een 
trap tégen zijn.hoofd.en het dikke oog, dat çaarvan weer 
het gevolg was: .In de tweede helft kregen we nog een 
sprankje hoop, toen ·het 3-1 .werd, .r:iaar een vierde en eèn 
vijfde doelpunt van dé vissers·rna~kten aan alle•illusies 
een einde. Het tweed.e Lern;-doelpunt maakt.e de nederlaag 
niet veel minc'.er.· smadelijk. -':Cot besluit herhalen we de o-
verduidelijke. kop_ in eèn onzér dagbladen: · 
"LENS VCC:tL<'ï'IG NCG IN iJEDllEIG:rn zom ! ! ! " • 
-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~o-. ..· ...... · ... ;·, ·•. . . - ., . ·- ' ' . 

HEKt, IK D,'.NK U 
=============== 

In het kluhblad van de voetbalverenigin·g.'. .. _ 
11-l tü;t"En,5ched.e.,.lez_en we onder. deze kop (He~r, ik clank U} 
een e;r.tikeltje .. ,,.of ,beter:.· eeef. gebed, van iemand. die kenne
lijk. 'véel b.eg:i:'ïJ,? .. ópbr!é)ngt, voqi:-... d.e prob;Lemen van cle scheid·s
rechters: -Dat' r,1_ö'es:t;ën, wij ook doen en -vandaar dat wi·.j het·' 
arti,k~;t. t,jê. :-(.verkor:t) .. ovêrnèmèn : . . . ' .. . . ' . . . . 

11 Ikvdahk u,· é!o.t· il: geen scheidsrechter ben 
en da:t ik op de da.1f'des oord.eels' rii_et overgelè'vercl ben aan 
c:e, toorn üer menig-,te,,: Heer en ik dank U-, · dat ik 'niet behoef 
te: onder.:scheiden het sübtiele verschil tussen- een fàiré 1 

tackhi ,en>een, 'unfaire .en· een opzettelijk unfaire tackle· · · 
en e·en onopze.ttel'i"jk unfaire;· . · · · · . 

· .'", .· ':. lleer'ik dank u, dat ik öp een è.a,g niet be:-
schermd. behoef te wordèn doör een nauwelijks toereikende · 
gewapende macht om in de uitoefening van mijn taak het vege 
lijf te. moeten: rèdden als ·een uitgeworpene·, die.· de honden · 
op het· spoor zijn; ik dank' U HecrJ 'dat ik geen scheids~ 
reëhter ben eh dat 'ik' mij diep in•.mi-jn hart: niet. behoef te 
schamen·voor de vrouw, die ik liéfheb en op wier dierbare 
gezicht ik de, angst en de zorgen 1e·es om mij·, haar· man en 
der kinderen zorgzame- vader; He,,r ik 'ank U, dat niet op 
een fout van mij rle bierflessen als horzels om mij vliegen; 
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één, fout waartegen tientallen staan mn anderen en 
die ik te hunnen gerieve signaleer; en ik dank U, clat 
niet op een fluittoon van mij een hels kabaal losbreekt; 
en tk dank U, c1at ik ter meerdere eer en glorie van de 
voetbalsport niet behoef te opereren achter rollen prik-. 
keldraad, · omdat ik tot het uiterste zogenaamde "opgepépte" • 
jongelui _in de sportieve-toom moet trachten.te houden, ' 
jongàlui, die mij, als waanzinnigen appellerend, trachten 
te intimideren en zodoende de supporters opzwepen tot 
beschamende uitbarstingen van massa-hysterie;· 

Tenslotte dank ik U Heer, dat ik geen, 
scheidsrechter ben, die jarenlang naar beste weten éh 
met ere gediend te hebben, mij niet tot dank de smaad. 
wordt aangedaan een pad naar mij te noemen, waarvan d.e 
blaam niet r!lij, r.1aar anderen zou,moeten treffen,· die 
in hun drang tot vernietiging alles kapot maken, wat 

· goed i ~ ,j :_ _ ,U.IBN •· _ _ . 
-------.-------------------------------------------------
DE AUS!'UTZEH 
EN DE 
SI'IELM\ CHER 

De laatste tijd horen we bovenstaande bena.min
gen .veel gebruiken en het wordt hoog tijtl, dat ook LénS 
daar eens wat aandacht aan gaat schenken. Is e'r .(b.v. ïn . 
't eers-ee) geen getrouwde sp~ler, die zijn vi;-ouwtje regel.,-.· 

matig helpt bij het "putzen" •van de kamers, of die regel
matig de schoenen van het "·putztn_. Dat wordt onze man! We 
kunnen hem ook ancters noemen, als u bezwaar heeft tegen die 
Duitse naan: vrij verdediger, slingerba_ck, zwervende back, 
of Zwieper,. Deze laatste benaming is van de Volkskrant, Er 
wordt m,g veel te weinig 11g;ezwieperd 11 • Met zo'n.zwieper 
voor zich heeft elke keeper een rustige middag, want álle 
ballen worden deskundig uit het doelgebied gezwieperd, De 
"kist" blijft potdicht en de overwinning is voor ons. 
Leve de Zwieper, 
Vroeger dacht men, dat alle spelers het spel maakten. 
Niet meer qodig, als we-maar een Spielmacher hebben. Het 
hoeft geen tank te zijn, die als een stormram door de vij
aml:elijke linies stoot. Welnee, zelfs een tenger knaapje.: 
kan c)e was doen, Hij brengt lijn in het spel, kan een··vuist 
waken (desnoods tegen de scheidsrechter; wat onlangs nóg ge
bcurc'.e) en· de aanval doel treffend afronden. 1'fotervlug, tech-
nisch knap, schietgraag (1•rordt vervolgd), 



~ DE LENSREVûE ffl 
~ klubblad van . IR 
, de rkvv . · ·J 
. ·1_:nig en sn_el 

mrnmmrnmmmmmmmm . 
. .. REDAKTIE . ffi 

g.halleen 1 
amandelstr,103 · 

j tel: 36 11 60 · . 

pnmmmmmmmmmmmmmmmlllffi 
SEKRETARI:,/, T 

f,b.mesker 
plantenoord 126 t tel: 67 61 53 

1 

F~ ! · no: 24 
8 februari r 67 

T E L E . .., L E ;N S · 

füm diepe ·zucht· V(?rli.chtte de opgekrop~e ' 
angstgevoelel').s v€].n vele Lensers · nà · de wéd
strijçl: tegen Spoorwijk; Niettemin geven 
de.resµl,tate'n _en de positie van Ons· eer-· 
ste elftal in dè _kompetitie weinig reden ·: 
tot feestvreilgçle.' Uit dertien wedstrijden 
werd.en slechts· acht punten vergaard' en · 
da;t is- è éh schrale oogst. · Duindorp Sv., · dat 
Lens, .duidelijk yer~loeg, staat twee punten 
achter en draagt nog steeds de ·rode lan-. : 
taarn. JV"iaar de Dûindorpers hebben nog e.en, 
wedstrijd tegoed, 

We willen en moeten hierbij wel' :vastsi<ü:.:f 
len, dat de netelige positie van onze voor 
trekkers niet is veroorzaakt door het 'dnt~ 
breken'·. van de ;juiste mentaliteit. Er wordt 
regelrilatig.·getrairid; dµs het is ook.geêrt•·· 
kwestie van ·konditie • . De konklusie, zou· kun 

· nen zi ;in, dat het. gew.0011, een· gebrelf, aa·ri ·. 
kwaliteit is. Maar. hoe is het dán t,e 'v'èr..: '. 

···klaren, .dat. dezelfde ;ip~lers vor,igè · j_a,reri. ,' 
beter voor de dag kwamen? Wij hebben hèt ·' 
vermoeden, dat vele supporters en OQ.k de ... 
spelers zelf, hierover dikwijls hebJ::iefp na.-

;edacht. Evenals wij_ èlat hebben gedaan,. · ·· 
. . ,. . ~. ~. f 

[issen enkele spelers de psychische ha,d}:!eid, waardoor. ,het. zelf..:, 
rertrouwen kon worden ondermijnd? Cf is -,het misschien de -stràli:-· · 
:ere discipline, waaraan het moeilijk zou zijn te wènnêri?, Weitrar: 
,_en geen open deur in als we stellen, dat een aant,ai .spelers · · 
t0gal individualistisch is ingesteld en in.het verleden maar 
1oeilijk enig gezag konden accepteren. Voor zover er althans ge·-· 
;ag werd uitgeoefend,. Want daaraan heeft het in )iet ·:verleden ze
:er ontbroken, wàardo·or deze spelers ook niet hel;Jben geleerd zicJ1 
tan gezag te onderwerpen. Waardoor. zij ook, nu de touwtjes strak
:er ter hand zijn genomen, aanpassingsmoeilijkheden zouden heb
>en. 

!oe het ook zij, met praten óver. fouten in het verleden sçhie- '. 
:en we nu weinig op (wel hébben we er lering uit. getrokken). 
la de wedstrijd van ons nogal drastisch gewijzigde ·eerste elf-.· 
:al tegen Spoorwijk doorbrak een hoopgevend zonnestraaltje de 
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zich opstapelende donkere wolken. We hebben in de kompetitie--: 
echter nog steeds acht .punten. Dus er valt,·nog een heleqoel, 
te knokken. En niet alleen door onze spelers. Het was _de .. 
laatste tijd langs delijn maar een dooie 1:.ioel. De_~~ns-'.''' 
supporters stonden :- om ma1èlr 7en_s _wat te noemen - tll.J Du~n-

. dorp zw_i jgend. hun m1.nder.:i-aar~1.gh<'\idsko~pl7x waar _te. maken. 
Daar moet nodig -vérander1.ng 1.n -komen., , up1.llen, JunJ..oren, 
senioren · vet'er/:Înen en dona:téU:r's. Verènigt UJ ! Cp naar.· 
het eerste. Laten we··die bal dei:moocj.s in het doel . 
schreeuwen. We hebben ·onze jongens, nµ lang genoeg alleen ___ · . 
laten modderen. We zullen en moeten· ze helpen. Volaan ·.: ·. 
vooruit! Alle Lens aan dek!• D.é suppo:!'.tersstrijd · gaat 
beginnen. ·' ' · ,. ,'. ,.. .<:".' 

0 F F I C I E E L 

IN Bi'.LLCTAGE:, 

. , 
. ';f• .. , ' . ' 

64/~ R.J ,J .Kost~r 
·65/2 D .de Bruin 

-~ . 

66/2 :r.LA .L.r,J.Heynen: 
67/2. J .A .Schaareman 
68/f J •. 2 ,M.Koomen 
69/1 J .!~'. .Hollink 

BEHEER - KLUBGEBCUW 
- .• ' 

19- 7-56• ·. Hogezijde 47 
27-10-53 het Zicht 69 
31- 5-57 · Landzijde, 323 
11- · 1c;56 ,1: J,njelierstraat 33 
30-12-56 · 'Fahrenheitstraat 15 

·· ·16-.1.:..57·. Melis Stokelaan 2236' 

Het zal- ~en aartt'ai' leêfèrt' wel bi'jzoncfer hebben· verwon.: 
derd, toen zij vrijdagavond j.l •. op het mededelingeq7 .. 
bord moesten .lezen: "door bijzondere· omstandigheden-· 
·hedenavond geen k],:µbavond · 11 :. • ·· · · . ·. • · . 

. Het 1•iare11 indez:daad. bijzondere omstandighedËin, omdat wè. ·. 
op dat moment ,niet meer over een beheerder van de "bar". . 
beschikten. . .. . , · · · · · _ ,. 
Maandag, 30,januari jl. hadden énkele bestuursleden een. 
gesprElk nie,;t de heer L.deDoer, waa:r-bij_hem·de beslissing•·-· 
van hét bestuur werd bekend gemaakt, dat het bestuur de . ·_. 
overeenkomst met hem· betréffende het beheer van de kan-: · 
tine, aan het eind van het verenigingsjaar niet meer · 
wenste te verlengén. Vanzelfsprekend werden de hiervoor 
geldende motieven kenbaar gemaakt. Juist met het.• oog 
op het voorkomen van onaangenaamheden, meende het be
st_uur er goed aan te doen de heer de Boer. -tijdig van 

'•· 

,, 
' 
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een en and.er op de hoogt~'te brengen, Dhr. de Boer meende hier-
op .zijn fun~tie per 1 /2:te moeten neerleggen, · ·· · · ' ··· 
Heit bestl'ur wil gaarne tot uitdrukking brengen, dat zij"·.de heer 
de Boer, en f1i.milie, zeer erkentelijk :,;ij11 voor het veJ:1o .. werk 1 
dat door. hem, mede in het belang van, onze vereniging, is verricr.~ 

Het besluit van de heer.de Boer •no'ópte het bestuur; iri ~.ê afge
lopen dagen tot handelend optreden. U:j.t de gevoerde be,;prekinge,î 
is als resultaat gekomeni dat het beheer van de kantinè inmid
dels aan de heer en mevrouw G ,Geitenbeek werd ... o:vergedragen •. ,.Mccr· 
dere leden hebben in het voorgaande week-end re.eds kennis. klinnen 
maken. . _ . . ... 
Zowel de heer als mevrouw Geitenbeek hebben de nodige .êrvaring 
voor de te verrichten:werkzaamheden, We zijn er van over.t1.,1igd, 
dat na een inwerk-periodè van enkele weken, zij in staat·,zullen 
blijken te zijn, het b~hèér. van de kantine op de door hat:be.
stuur gewenste wijze· te vervullen, Graag vragen we hier.voor ook 
de medewerking van onze leden- donateur~en andere bezoek;ers 
van ons klubgebouw, · · 

"' 
'' Hdt ·nest1+ur. i . ' 

~ .. 
V"N DE BESTU0RST1,F'EL.•·, De verbetering van de lichtinstai-liatie· 

is reeds op de Al-ger.1eneVergäderiri'g dóbr 
het bestuur aan de orde gesteld. Inmidders zijn _er bespre:kingên 
geweest !)let de voorlichtingsdienst van ~-hilips, Hieruit ,kwam · ·. 
vast te staan, dat er niet alleen ni\3:uwe lampen, maar,.,qok0 4']:i-euwG 
en hogere masten moesten komen. Thans· worden besprekingen -ge- . 
voerà. o:v_er de .·uitvoerüïg van:_g.;it ~_o,:,tbare plan,.·. . 

' . 'Gezien·' de hoge· koste;. 'van q-e verb'êt~;r~ng ' 
-yan de. veI'.lièht~ng, i,s _hét no9dzakelijk 1 ~at de tr.--iin~ng_1}stii'P?\< 
intensief· gebruikt KAN worden, In de huidige toestand·wordt·'ct:1:t 
gedeelte van ons terrein_te vàak afgekeurd, ·zodat riaar. dè.,.duihon 
of naar een .gymnasti'ekzaal móet worden uitgeweken, Daarom': heeft 
het bestuur de Gor.1eentc verzocht een gedeelte. van de tr_aipings-: 
strook te verharden, zodat we dan minder afhankelijk z:i,jrLv_an de 
weersomstandigheden .• Cp·. dit verzoek is tot op heden geen !3-nt-
woord bihnepgekomen; . · · .. , , ' - · 

· Met de ?hilips adviseur is eveneens>ge
sproken over een verbetering van :.de 'verlichting in ons klubge
bouw;-- waarmee tevens de gezelligheid aanmerkelijk zal worden 1·,.: 
verhoogd, 
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. ·, . 

. . Cp .een ver.zoek van de Gemeente op ons· 

terrein een l}öö'fdleiqing van het açi.r,dgasnet aan te leggen, 

heeft :h_e_t::,be stuur geantwoord, dat daartegen geen bezwaar ' 

is en dat ·het gaarne het aanleggen v(lcn aftakkingen naar · 

ons klubgebouw ·voor zijn rekenipg neemt. Hierdoor zal : · · 

het mogf;lijk worden ons klubg~bouw ga~kacliels te plaatsen; 

Dat het: klubgebouw dan bcter;: l'ïql ·worden verwarmd, leidt : .· 

geen twijfel, ... Ook het gedoe ··q1et de gasflessen ·v·oor de dou- .· · 

ches zal dan tot het verleden behoren'. · ·· 

UIT S L,A GEN 

JUNIOREN · 

dhl 1 .:. lens f 1-0 
lens 2 - vvp 2· -1-0 
gds 3 - lens; 3 2-2 
lens 5 - dhc 5 2-4 

. : :·,· 
, ,, ..... 

PUPILLEN· 

· lens Komb ;l,-duno 1 0-2 
lens .Komb.C-duno 2· ,. . 0-2 
lens Komb. D-lens ... Kcimb ,E 1-0 

SENIC'REN 

spoorwijk 1-lens 1 (v.s.) 1-5 
lens 6 - ado 13 .•.•. 0-1 
lens 7 - gds 6 · " · 2-4 · 
qutck 9c:"'; 1erIB;;9,.,.':a'.;.r.t1 -4 
dhl 12 - lens ·11, ,~.,,. 2-2 
rijswijk ?>-,.lens,J2:4-,1.· 

le~-s 6 -'_..-lakwá . 8 
lens 8 -·dhbrk 5 

. - . -·-- '2:-2 . · ·.· ... 

1-2 
lens 13.~,.gona,4· 4,3 
naaldwijk 9-lens 14 · 1;:3- .··· 
lens 15 - hdv 8 • . · 2.'.:) · 

BALANS JUNIC'iîEN + PUi'ILLEN 

.: ! ., ;.; ' 

. ' 

deso.Gcw, Gel .• Vêrl.i'nt, Doel.rr,em.Wedstrijdgem. 

l\.-klas.~e: 7'o7·75 2"'". ;13,,:.32 69- 62 , . 1,0(1:; · 

D-klàsse• · 52'· :,23 8 · · 2~ 54 143-109 . . L,-.o~.•.·· 
C-kiasse; ' .62 · 34· 6 ·,.v22 .. · :.74 180-181 · · 1 20 
=~=~...:;;.-"fc::.=-..,..-',+--"'--.,.,..='i=,--'-:::--'-:-''---'-'c..::..;-'c-''-'-'--~--'-'-';..c_-,,. 

tot.Jun,! ,144 ,'fz·· 1.~;:.;,,/.5??:'1"60 392-352 1;1P . ..,. 

pupillen: 45 19,.:·,4 22.;·.42 6.5- 76 - 0,94' 
.. ; . . 

. \,. 

NCCDKREET V;\N DE KA-KA 

. r.,., . 

Hoe zit het nu ? Gaan we naar Idar Cberstein, ja• of ·nif~n ? 

In de-vorige Lensrevues hebben·we u gevraagd, u v66r 6 fe

bruari voor· de i0 inkstertrip op te geven. Van tal· van kanten 

hebben we inmiddels enthousiaste reakties ontvangen, meer 

of minder vage toezeggingen, maar ••••• het aantal offici

ële .. aanmeldingen is nog minimaal. 
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:nze vrienden in Idar Cberstein'-:,Wi-1,lel'l natuurlijk zo sp9_e_dig mo-= -
;e~~jk we'\;(;!D op hoeveel Letisers -ze kunnen rekenen, öp ho~veel: 
'riJgezell,en, op hoeveel echtparen. En ook de heer ;,,.v.d.Bee1:,, · • 
.ie de zorg voor de administratie dr_aagt, • wil graag weten, waar 
tij aan tàé Js':• moet •hij b·~v. · een q_us voor vijftig personen hu;" 
·en, of een .. kleinêre _? · 
laarom doèn wij van~f deze-•plaats een beroep op allen, die se-· 
·ieus van plan zijn mee te gaan, zié;l,. nu zo vlug mogelijk 9$:f!ici
el, hetzij monçleling, hetzij scl:lriftel;j:jk, bij één._der ledên v-àn 
e K.K. op te gev-en. In principe zouden·wè willen gaan met in· ie
er gèval een elftal, dat in .staat is d.e naam .van onze .. vereniging 
aar höog te houden, een konioînatiè uit de hoogste elftallen du§. 
oorts zouden on~e gasthere11_ WE!_], willen_ spelen tegèn een elftal, 
at het midden houd.t· tussen· Utopia en de veteranen, tegen elf d-ik
uiken dus. l\'iaar daarnaast is er in de'ruime bus van deB.,LB. · 
atuurlijk nog plaat-s ·voor vele andere trouwe l_eden en-. donate·urs. 
e reis bcgin_t op de zaterdag vóór ?inkst:eren. 's-/,vonds ,ond ze.s 
ur komen we,_ na _een mooi'e' tocht door 'de Ardennen, :in Idar"Chet:·•:>
tein aan, w:aar !"l'e op een warme ontvàngst kunnen re_ke.nens Yolg;t_.;•s' 
e kennismaking met de "pleegouder·s", met het stadje, met -çle ... '. ~ '. 
laatselijke etablissementen. -

. . . ·. .: . ) ' / . . ' . . ' . . . ' p Eerste P~n,Jcste.rd,ag zullen we naar all~ waarschijnlijkpeid ~et." 
e touringcar een trip door de omgeving gaan maken;' Al,s .. _he:t;:weer 
aar meewerkt .•• ·• ~ •...•. Daags daarna; •Tweede Pinksterd-à./?\ :v_orll\t 
et voetballen de hoofdschotel, welke ·schotel wel door de ·:nodi_ge, 
laasjes zal worden besproeid. 's-Avonds_zijn we èïgenlijk alweer 
an het afscheid, nemen van onze gastheren toe, veel te vlug ri1a'.'./-é 
uurlijk na .zulke onvergetelijke dagen. : - · 
? de dinsdag, die daar op_ volgt, aanvaarden we dan weer de- t,e.::·,: 
ugtocht~ well_icht langs \!~n_ ander.ê--rpute ·dan op de heènréi's/· ._ 
,nneer we om een.uur of vijf de grens,weer passeren,· zullen we 
,ar ergens een ·etentje gl=!bruiken. De prijs van dit cj.ilieetje zit ,grepen in de deelnemingspri:J? (f 50,..--}.. · · · · · _, 
,er die d~elnemin.gsp~ijs g~spr~kén': u gelieve die -f !;iQ;'-.:. -te_l?_e
üen vêór 1 · à pril. Binnenkort· worçl:t; bekend gemaakt -hoe i U zult 
,grijpen, dat we. de zaak lief;,t geruime tijd· tevoren_'":rond" ,bben. · · · · - - · 
)orlopig- is· er. echter nbg );lelemaai geen sprakè van een: "Zaak", 
mgeziim het aanta;t. deelneinèrs ·n9g l3te.eds onbekend ,:i:s. Vandaar 
,ze noodkreet! Meld Q nu a .-u. b'. spoedig ~ ! K.K. · · 
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KLt.VERJASSERS I UW DIJZCNDERE :,TTENTIE ! 

Vrijdag aanstaande (inorgen·dus. !'):begint .weer de vanouds--·."·•· 
bekende.,Lóns' paàsdri ve, onder.s ·de. ver:t.rouwde lei.ding van ; :,•,, 
de heer:F.Mesker. Het zou ons·.een bijzonder gen.oege:n d.oen·,;" .. , 
indi·erF·een ·.groot aantal, Lens.v:r.:i:ende.h ?:/l.n dez·ià1,dri Ve-<'.Zouden 
deelnemen~ ·-tedere vrijd-ag:,:·zi(in:.er aantre.kkelii.rjke- prijzen •: 
te winnen; de stemming is altijd opperbest.Komen.hHet;.i_n,
schrijfgeld. bedraagt. steeds éél) gu;td?n,. per: perso9i;i •. ,. 
I' .s. {'ók dêr l,'-kÜt,3sers zijn va'J?:'h.arte wel·k9in •. ·_'"·., ; . 

. -, _.. . . , ·.;-'. ·. _i ~· '._ ; -: __ .;·,-.. :~,i.-.-~,-i;,~.~-; · .. , ... _._ ... ··,KJ<>.-'_·:· ... i:~:.1~· r,:--i-. 
-o-"o-o-o-o-o=-o-o-o-o,,-b-o-o~o•:...ó'-o-ö-o:..o~o'--ö:..ö-•o-o-o'-o-o.a.o-d-· -- ... .,, .. • . ; .. :-- __ . __ c.~; -i:)ö•.' ·· • · _~q...:··~ · · .- .·:; .. ,. -· 
SEKRE·1;ARJ/d\T . --~:-i.·_..:..:_·_::._ .... .:... ___ :::.... ___ !... _________________ =.:..--

g. ?00fuans .. · . : SENICRÈN:..·sÈNif'REN:.SENICRÈN-SENICREN . 
weimarstraat 21-8 ;,,; · ·=;·• ,: ·=·· =·· • ,., -::· => . . ' =;,====;== r ·==-=="dil:' •· 
teL:'.,39.27.20 · ,.:·,._,; · .,~··,.-• ..... : ... · · · 

· -,,-.: -· r,. ··-, . ·.,. · ~ • .•. , -{ :;., : 
"'RC"GR1,l\'!MJ, -VCC'R ZC'ND~\G, .12 FEBRUARI 1967, ;. •.•::,_i 

14;,.;u. ·Lens. 1, - i°araat· 1·vel_d,1,Ge!:i-.1,Lok.6/4 
12:.: u, Lens. 2 · Woerden 2:; Veld 1 ,G.eb. 1, Lok..5 /3 
12;- u,-C'.D,D.2 Lens·3 · Albarclastraat · 
12;·- ü.-;D.V;,C,2 Lens.,~ · Brasserskade, · Delft'· ··· 
12;- u; Lens 5· NIVC' 3. Veld 2,Geb.2,Lo!L5/3 ·:' -
12;.,,_ u; Laakkwartier 8 Lens 6 Jansoniu~straa.t · .. ,, __ .. 
14.~"u,· LenS 7-0

•· .. ,,. G,D'.A~7 .Veld ,2,Gcb.2,Lok" • .5/3'_'. 
':',-·;~.·:.. ,1.t\ •'. .:-.. 

DENK CM DE. LEGITIM'fiTit"ES. _ ·.,,f. . .., . ' · 
. .:. -.-·\" :· j ·;·,-: .. 

DE·C'?STELLINGEN::·_:'.•.' ' .. ,, . 

];,~!}.ê_l: a.verbar~nd~e·, w.venderbos, r.'fooçlbol,.h:s~itskam,. 
h;haket, h,dietz, a.'rooduyn, :J~englebert, f.de zwart,, 
r.wachman, d.brandenbu:rg •. :··.:;·,, '· ·' · · 
RE~:• th. suykerbuyk • ( 2x) , · j. v ,<l, knaap, • g•. ve:r'haar., 
Grensrechter: Dhr. c .. Vi ssèr. . .:. · · .- • ,. · .. 

~~12.ê_g: th. suykerbuyk ( 2x) ~-, j, v. dijk j i w; hans!"n, j ~ -v_.·d; knaap 
( 2x), g. kemperman)' r. blók, l .riemen,' 'j. botter, h, .. c 

.. _r<J9.duyn, g.verhaar, h,branc;!enburg .. · , . . . · 
··. RES/' j.p_,g:rp,einen~ijlL (2:ic). LEIDER: Dhr.L_.te Mey. ,· · 

~~!}:;!_.2: g.halleE:n, .-j~meier, '--h.kemper, p.burghouwt, th.v· •.. 
kleèf, J.verhaar, g.looyestein, f.mesker, f.wubben, • 
j. v .kleef, h. jaçobs, RES: r. eykelhof, w. eykelhof •. 

. ~ . - - - .-- . . . ' . . . 

.. ...: .: .1. - J 
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Lèns."4: g.j.crama, f.straatho1', m,davis, a,nieuwenhuizen, r,de 
:--:-~-:-- · __ groot, c, peet ers•, j. witting, n.koot, f. veelbehr, c ,mee-

. re, r, brandenburg; RES: l ,hansen, l ,heusekom.. . 

~!:~,:!_j: n.v.domburg, h.ubben, d.v.d.steen; a.v.d.be"ek, a.v.~g
mond, j,riemeB, ·h,de sterke, j,de boe.r, · j,de hilster, 
-a.-v,d.meyden, n,drabbe. RES: t,keet; (2x), L_,Dranden-... '· .. 
burg ( 2x) • ·· · ' · · · · · · 

Lens• 6: m. suykerbtiyl<, c, veldink, · c .nieuwenhuizen,. m.heerscl]:op, 
------ e,a.v.d,acker, chr,jehèe, ·r.ravesteyn; g,jehee, a,riowee, 

m. v ~ eysbergen, j .hrochaî'd .RES: a.v. sohie; h, leenderts. 
Lens 7: r,gelauff, ·h.v,welzen, j.g,v;dissel,· a;v~leeuwen, -p; 
-----~ schulten;· t,keet (2x), c.den brabandel',. aijdein brete

ler, n,de boer, ·l-;brandenburg-(2x), .j.p .• grqenendijll'{'2x). 
RES: w.,eggers, j,p.v.dissel, · 1

· · 

AFSCHRIJVINGEN: tot, uit(,;rlijk vrijdagavond 9 uur·bij .I)hr,G.Coo-
... . . ·· · mans, Weimarstraat 218, te1,39:~1,.;20~ · .. ,·,, 

vcrRLCi0IG PRCGRi,J\WJ/, SENH REN V°CCR ZCNDAG', 19. FEBRU1,RI • 1967 

14, 30 u. Cli veo -1°--Lens 1 · 14,·- û. Vredenburch 6,...Lens .5. · 
12;-- u; .. 'araóit. 2-Lens 2 14,- u.Lcn_s 6.,.G.D.f"6 '· 
14;-:- u;Loris 3-Gr,Wil·lem Vac 2. 1,:._.:.. -u.iJuirido:i-p· .5-Lens 7. . ... 
12. -- u, Lens 4-Quick 7 · · ·. 12. :.: u·,Ma.rathon: 8-Lens 8 . · · , . . . .. G . . .•. 
;..o-o-o-.o~o'-o-o-b-o-.o-o-o-o-o-o-o-o-o-·o-o-o-ö-o.-ci':-'-o:-o-'-o-o-o-o;-o~o-

V î, R I A 

- Een·\r.an onz.e. mees.t· trouw~ 'suppo"rte:r.s:. Niêè:i'·wagerrians~ was zo -on
~e1uk~ig een. aanrijding. te kr~:~g_e·n ·en· l_lle~ ~onbekend letsel in 
het z-1ekenhu1s te .bE\landen. WJ.J wensen, N1co een ze.er voorspoe
dig herstel toe en hope'n hem weer gauw lo:mgs de. lijn aan te 
treffen. · · · ' · 

-. .';anstaande vrijdag 1:ÎElgint de klavèrjas-:dt:i:ve: • ::· :-
- De vorige week vroegeri wij ons in onskommentaar.op de nieuwe 

·spèlregel bij het nemen van een strafs·chop a·f, wa_t.er nu eigen
lijk ondér "misleiden" werd verstaan, Na inlichtingen bij be
voegde instanties zijn we in staat hieromtrent nadere medede-

. lingen te verstrekken. Want volgens de. :opvatting van de Inter11~ 
-tionale .Spclregelkoniroissie van dè FIF.,~ mo·et. ondef "niet toe1a:-i· 
bare misleiding" worden v:erstaan hèt na ·z.ïjn aanloop blijven 
stilstaan van de strafschopnemer, waardoor hij- - ziende dat 
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- de __ d-oe_lmari op een· bepaa)de lioelé, -heeft gereageerd -
de bal ru_stig in de andere hoek' k:a'n plaatsen . .' Dit 
wordt als 11 onhehoorlijk gedrag" aangemèrkt en wordt 
als zodanig b_estraft.'' • ·.- •·, • · . ' - ··_· · · ._ . 

. '";:. 

Vrijdag be_g:in~t á.'ë Kla;v-êr-jas_:_dr:i\"e •. · 
. ' ' ' . ,, . ' .. 

Wij ontvingen bericht van het overlijden van Mevrouw· 
,Nowee-van .der: Le!Il, moeder .van ons. lid Loek. 
Wi.j .bet.uigèn .on-z;e deelnem:i,rig met Loek ·en ·d_e-. verdere· -· .• . 
. familie. Dë• qegrai'E)nis za.l ·plaatsvinden · op w:oensdag ·8 .. 
februari na de JI.Mi.s in .de· kerk van de H,H.Marteláren 
ve:n: _ Gorkum aart h,et Stadhoudersplant soen. . 

--. Kla.,;èrjasse;s'.kunnen vrijdág 'huri hart ophalen. 
-o-o-o-o-o-o-o-ó..:.o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-'O.:,o-o-o-o-o-o-o~o-o-

SEKRET:,RIA,~T · ==========================--====------
jUNICREN-JUNICREN-JUNICREN-JUNIC'REN h. v:a_n der kieij 

frambozenstraat 45 
te~: 33.88.4Z.. ============- -====--------=----------

i'RC'GRAMr--:,'l° VO(R ZC'NDAG 12 ·FEBRU!,RI 1967. -

12;- u; Lens 1~A.D~C'.2 
12;- u. D.H.B.R.K.1-Lens 2 
·14·,3oü. 'RK.D.E.0.2·. - Lens· 3 

DE Oi"'STELLINGEN: 

V.B,G.2.,L,6/4 
CckenbUrgh.. . 

-Sportpark. "Nootdorp" 
Kon. Julianastr., NootdorP._ .... 

1,:lj;[Yê_1: r.bruggemans, m.v.veen, ·p.de jongh (2x), j.çobbem, 
h. '\'erheugd, r, fortman, f. v. boheemèn, n. janssen, ;_- ' . : 
th.-brochard, · a,kortekaas, w,keetman (2x). · - _ ,_ -_ 
RES: h.overbeek ('2x), p.v,d.áar (2x), LEIDER:··-•--
dhr,.:;'.Huis. · 

c. vaassen; j .welling, a. duym, c; vervaart; t. heer-: 
schop, tb.hoefnagel, j.webbers, g.v'._d.togt, j.de_ 
jongh,- w,vogel,, c.v .• velzen. _ · ·, · . · · · 
RE~: j? v,d. zalm; ~E;J;DER: 9-hr;1G. v .• d: Velde. S,\MEN-
KÇl\aST: 11 • 40 ,uur, ingang, C'ckenburgh, . , · _ .. 

, .. . . , .. . . . . 
!:,:g;~ê_2_: a.vervaa:t-t; -h:egberts; a.de winter,, j.verbarendse, 

h.suykerbuyk, c,rooduyn, h.crama~:c,knippenberg, 
n.v.niel, b.epskámp, j,holt-:. RES: w.geurens •. ·. 
LEIDER: dhr.F.Herremans; -
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SAMENKCM_ST: 14.15 u.ingang Sportpark "Nootdorp". 

ï'RCGR,\Ml'li,',' JUNIC'REN.
0

VCC:R ZATERDJ;,G 1i .FEBRUARI· 1967, ,-
- • .• - ' . • • < -, 1'" • ~ , I 'f ' 

14.30 U,IL,D.C.12-:-Lens 5--< '.';.· . Z~1~9~rp3/.k, _:·, i., 
15;45 u·.R;J, . .v·.;,·,3"Lens 6 __ Zu1dèrpark __ , , , _ 
14, 30 u. Lens· 7:...wassenaà.r 4 . :• . . V .. 1 ,G, 1 , L. 6/4° ) • Zie ;~~!?.$rve-
15. 45 u, I,delaars-Lens 8 . . · TERREIN_LENS ) progralilma -. 

14. 30 u. Lens,; 9:.:;o·,ri·. K'.-3 ; : . . ;: !~:- . v~-3~G~2~-i~6}4' ' ..• ).: z'ii 'Î1e serve 
13,45 u.R.V.'C:10-Lens·11 .'.: · Sportpark:"Ireneo,)·,programma 
15.45 u,Lens 12-H.I•:.S,lf,{ - .: ''V,1,G.1~L.6/4;, ::/·· . 
13;45 u,die Haghe 8-LGr'lii 13 :,.i; Terrein Spoorwijk' 
14r30 u,Lens 14-A.D.C,26 ·. V.2,G,2,~~5/3 
15,45 u,Len~. 15:-A,D,C;f~; . V.2,G.1,L.5/~ n, 
11:,30 u.H.M.S.H.5·.::.Lens: 1,6.' · .. Vrederustlaan; 

DE Cï'STELLINGEN: , · -

~~~§_2= w. kouwenhoven, _r, v ,d ,?Jul_l 1 j. col pa, l ,hu::ts, p' .dé' J_'ongh _ 
(2x), d,holt, .J,overbeek \2x), a.hop,. w.Jrnetman- (2~)-; · 
j.fretz,.e:,bakkers,,.RES:.h,]Yijsterv.eld. (2x), LEIDER:, __ .. 
dhr. G. v .d, Veldè. · S,\ME·NKO~ST: 14, 1 0 uur; hoofdingang ;',. D. C. 

. . . ~ 

LENS 6: r.1(.berlb,·k:schouw·, 1·,cte'j~ngh,·p·,v·,'d.a"ar,·p.de vries, 
------ e. v ,·bronkhorst I b, hooge:veen, h, bij sterYeld. ( 2x) , . 1. v.d. 

yelde, ,g,bruinsma., "h.,v.-hillst.RES: f .• Y-,d.berg. LEIDER: .. 
dhr,H.v.d.Kleij. S;U,'.!ENKOMST:·15,30 uur ingang RliYA / 

. 'VVî',;..tèrre;in;· : · · . r.·· · · ·,·' . · : , , . 
LENS 7: b,v.d,lans., a.-tinirenbroek, g,duyve-stein·, b,l:i-rsten:houwer, 
------ f,jehee, h,eggers, r.v.wassern, f,v,baggum, g.de hoogd;. 

_ th, janssen, c, grimbergen. RES: à; bilderbeek,; I.,EIDEi-l.: 
dhr,A.Blok. --~ 

~~~§_Q: p,milténburg·; h,westhof·, b',de vries., p.mand~rs, a.v.es'"' 
sen,_p.klein breteler.,•d~de•·vries, b.v.d.:,prong, g,ver-. 
vaart, j,castenmiller, r,peters, RES: p,f.de haan. - -
LEIDER: dhr-, J. de Hil ster, S,~r'iENICC'NST: 15. 30•; u. Lénsterre~:1. 

~~~§_2: e_ •. v.d.bro(=k/ r.jacobsön, h.v.dornburg, h.dahk~rs; r,bo.- · · 
gisch; J.scnutte, a,,feitz, h.rientjes, p.bremmer;'·g-;-t'av.::, 
stein'' C. V. deel en;. RE,S-: : C. blok. LElDEil.: dhr. H. Leendet-fs .. . ~:. ' ., ' ., '.: , ,. . . ' . . . . . ' . .' , ... 

LENS 11: p,de haan, h.,de jongh, c,schrover'.,;:fr,raa.ff, c,bloks, 
p. hop, t ,hoek, tr, resod•ihardjo 1 fr. cobben; k. v.d. voort, 
j,disseldorp. HES: f.c1c ldeyn 12x). LEIDER.: dbr.R.Wachrn,.,__ 
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-SAMENKC'MST: 13 .• :-: uur Hengelolaan hk.Loevesteii:tln •. 

!;,~!:!~_!g :l.egberts, · r,hoefnagel, th.v.rijn, fr.di~seldorp,· ·· 
fr;de kleyn (2x), c.stapel, p.verheesen,·rr.v·.berlo, 
th. booms, g. v.d .• velde, p. v .doeveren. RES·:"p. v.d. · 

· ·· · . steen. LEIIJER: .'d,hr.J.v.d.Knaap. . 

LENS 1·3:i.bos, è.blom, .h.v.dam, l.cazander, j.v.d,heide~;· 
--"'.'-:ë-- j.v.d.ende, !_1,rimmelzwaan, r.de wolf,. a,jungschlä- · ·-. 

-,,,: · ger, b.klein breteler, g.v.ardenne.· · 
-: .... ·, RES: h,janmaat;,LEIDE1: dhr.W.Stapel. 

SAJ'.lENKC.MST.: 13, 30. uur Klubgebouw~ 
LENS 14:f.teunissen,· l~'v: .• _êi .• mèer, f.guit, c.abs,poel, p.hey- •. :'.,; 

· ------- nen, g.lutterman·, r·.meershoek, j.helvenstein, b • .' 
.,,., ........ ravestéin,· r.wouters, h.pechler,'. . , ... . 

RES: j.kéetniah, th.v.d,aardweg ... LEIDER: Dhr . .. : ·.: 
G. Kcmperman. . · , . 

LENS· f5:b.de haas,· g;nieU:wbuurt, j.as.selman, b,hoefnagel, .. 
----.--~ p.çlemeyer, ·e.vèrsqhoor, c.v.hulst, w.du:i,vesteih., . • ..... , 

· a.èa·stenmiller, r·.a-sselman·, c.v.deelen.. · ·: . 
. '. EES:· é. bar, r .k .f . .'straatman .LEIDE,1: dhr .:C .Kr:as'. 

LENS.'16:m:p· • .janssen, ·m.delsasso, r.v.nunspeet; p.·st~ffen,,. 
------- r .• feqrrstra, j.meyérs7 c.groen, .. j,mulder, p,w::i),'mer; 

r.li.straatman, :j;d_e vries.. . · , . .. . . . 
RES: g. englebertr; w. v ,d. ham. LEIDE:.1: ;C]hr;, ,I ,Witting. 
SAMENKC'EST : 1 t". - uui:- ingang Lenst err:e-:i;n,,, 

: ) .. . :- . ' ·-~ . 

Cc'RCE I'. 1'.AN • ALLE JÜNIC'REN EN PUPILLEN • . ·, ,, . 
===~=== ·=· =·, -'·;' -;:.·::: ·= ,,• =' =====· ·="'"'== ·. 

•' '·.: .. 
In aansluiting_op hetl"een de redaktie van de Lensrevue 
qezè week schrijft over'ons eerste seniorenelftal, do~n 
Wé op al.onze junioren"en pupilien een beroep om.zondag 
a.s. erï""óç:,k de· komende wedstrijden· ons eerste t·e· komen 
aanmoeéligéh. C'ok voor jullie moet het behouçl van het 
vierde-klassersc_hap voor onze vereniging een erezaak ziJn, 
Hieraan kun je. me.e.helpen d9or de epelers' biJ 'd~· komende ' 
zeer belangrijke wed strijden aan te· moedigen .. - ·. <. 
We reke_nen zondag op jullie allemaal ·, ! · 

. . . - ~ · ~ _Ju'Co .• 

T ; . ; 
. C 

._. __ ::, 

-·::... -· -. 
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i'RCGRi,Ml'/JJ, :-'Ui'ILLEN VCCR ZATERDAG 11 FEDRU,\RI 1967. 

1. 45 u. Quick Steps 1-Lens 1 Nijkerklaan ( Zie Reqer.yeprog .• ) 
L30 u. Lens Kcmb,1,-R.V.C. __ V.1,G.1,L_..6/4 lzie Resérve-
1.30 u. Lens Komb.D-R..V.C. • ·,· V.2,G.2,Lf5/3 lp og amma··, 
1.30 u. Lens Komb.C-R.V.C •. V.3,G,2,L.6/4·,).)\ ~ .• .. •;: 

'. ' • • • ' • • ' .c •• .;,,:-:·-~ 

.DE C?STELLINCEN:.· r;_;.f..';, .. :·,r 
. . . . . . . : i ~ . .. -:, . ·': .'. .. _ ,.. . . 

· LENS 1: r.v.d.steen, p.v.wijk, c,lustenhouwer,,- g.,éo,lpç1, g, 
------ trommelen, f. veeren, a. ba ven, a. de· winte·r, · r'. ir.d. horst, 

e.hoefnagel, j_.v.rijn. · . : ... ~. ___ . :~,-- ;, 
RES : c • v. d .aard weg, /l. v. b_ommel . LEIDER: dhr. G .• Jr-.A'. Steen 
SfdViENKG'.ST.: 1 3, 15. u.Hengelolaan hk,Loevesteinlaan'. ' 

LENS K omb • J, : ----------- p;vers'choor, p.berkêlaar,. aiborst, p.le Br'im;,,.p-. ·, 
booms, e.booms, b,ruiterman, c.bakker, j.wüstefeld, 
f. snoeyers, a. v .maris. RES: g. willems_e, g·. speicher, 
_LEIDER: dhr.L.Drandenburg. .• .... ... .. 

LENS Komb.B: a.kleywegt, a.v.d.0ar; r:.boirr, j,déssing, w.v.d;,, · 
----------- linden, w.v.d',lans, 'f,·willeyns, j.v.d,wijk, j,o_ostc 

veer, l.winkelman, h,coomans.· · · · . : -• .. ,·. · 
RES: p~alberse; r,,verbaren,dse. ,LEIDER: clhr,rJ.Koot,. 

!:!:g;!i§_Komb.C: b.v.veen, ·c.sc'ii'énkels, r.ypérla~rî; r-.de höogd;; 
0

g, 
bloks, :a;de hoogd; q.v.n.o.ort,_,J,.:r;edeman,. j.de, hil
ster, j.mulder, j:> 1per.reyn. · ·· ·· ' ' · · 

··•··'· RES: j.y.c1.burgt,''m'.v".ri:j~:,-:'jf.v.gessel.· LEIDER: 
dhr. A. Limb eek. . :.'.:.'.: ::.' . 

. '.:''i: • : ' J 

ATTI:NTIE 
I 

JUNICREN ·.EN' i°Ui'ILLE,Nt : . 
' -

AFSCHRIJViNGEN: vóór vrijdagavé"in'ci' 7,30 uur'aan-dhr.H;van der 
Kleij, ·Fra)llbozEinstraat 4.5', tel.·33.88.42 
(telef9pisch alleen vrijdagavond tussen 6.30 
en 7. 30 ·uur'). . · •' 

NIET-C-. KCMEN:. wegens piet-opkomen in het afgelopen weekeinde 
wordt i.; {r;Dorrnnel tweemaal als reserve· opgest~là, . ' . . 

Mf,TERL;,\LUITGÎFTE': ä,hr·. Th. Suykerbuyk. 
RESERVE?RCGR,,J\IT:i•, :' ~llccn indie~· het_ géJ1ele programrtia is afge-

. ·, ·; keurd: ·, ~ ·.i •. 

_, .1 . • .., , . _,- C.f.L·'. 
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Zaal . i\!arterrade: 

14,- uu]'.'.: ~uni).len 1 + C,•v.d.Aardweg,· en 1',.v,Bo,,m1èi. 
· · Sanenkomst :• 13,45.· uur ingang Lensterrein; . 

Leider: Dhr-,G,,v-.d,Steen. · · 

· ·15. 3Ouur: ï'u·'.1illén Komb .A + B (als bovenvermeld).·, ,. 
Samenkomst: 15.15 uur ingang Lensterrein; 
Leider: Dhr. f,. Lirnbeek. - · · 

. Zaál. Hèrsbheistraat : 

... 1~ .. ---uur-: Lens 11 + R.Hoef:r;iagel, H.v.De:rlo, G·.v.d,Velde. 
- · · · Leid er: Dhr. R. Wachi"an. 

15.30 uur: L~ns 7 + 8: Leider~ Dhr:J,de Hilster, 

TRAINING. :·uî:'ILLÊN WC'ENSfö",GMibD1~G. 

0p woensdag 15 februari-gaat, als het·veld is afgekeurd, 
de training in de zaal i'-'larterraçl.e. niet. doQr. ( 'I'9lefopisch 
informéren, E:l~- normaal bi.j !Jev:rouw l?lc;>k tussen. één üüf èri' -- ··· -
half twee; tel.66.O7 ._14)._. . · . : • • • ·., ·· 
.(i'p Hoensdag ,22 -februari gaat de :training weer 'a.ls normaal, 
dus bij veldafkeuring in de zaal Marterrade. . . . . ·' . •'• ' . : . 
De trainingsgroepen. worden ·als volgt gew:i:_jzigd: .. 

C:-r .14. 15 uur: Groep .I ,_ ·voor: ~eike groep .ei~ tr-a:Lning ver-
·======= · plicht is: . ._... . -

M.v.d.Horst, G.Tr0i:m1elen, î'.v.Wijk, C.Lus
tenhouwer, G.Colpa, F.Veeren, E.Hocfnagel-,,:. 
A. de. Winter; H. J ochems, G. Willernse, E. S,Jei-, . 

· _- cher, E_.~:acco, R.Micka; R.G_oedhuvs, J.Slab-· 
_bers. · 
Sar,1e·nkor.1st: altijd ·om 14.- ·u.ur ingang Lens-

====== terrein. 

C'm 15.-.:. uur: Groep. II: P.Verschoor, _H.Straver, ! .. Dorst, 
======== J.Doin, D.Ruiterman, Q.v.Noort, 

G.ploks, R.v.d.Lclv, ,\,v,Maris., 
i'.Fcitz, J,Costerveer, J.v.d.Wijk, J.WUstefeld, 
J;Kouwenhoven, Il.de Vries, J.Valkenburg. 
Sa~enkomst: bij veldafkeuring om precies 

drie uur bij zaal Marterrade. 

De pupillen, die niet bij deze groepen staan vermeld, kun
: 
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nen alleen op het veld terecht, dus niet in de zaal. 
Informeren. naar afkeuring bij Mevrouw Blok, tussen één uur: 
en half.twee, tel.66.07.t.4. · • 

================ ·======·· ·=: ====== -=======·=· ==- :. ======' =- ======:-:::::: 

V,'cN DCEL .· TCT DCEL ( J uniÓren) . 
. ·, , ' • ! ·., .- ~ 

.-..,,, 

Er.m slap spelend Lens 7· kon tegen tien enthou~iàste G.D.S.-ers 
niets bereiken. Hoewel.de wedstrijd zich grotendeels op de G.D.: 
helft. afspeelde, wist Lens dco_r te traag spel, teveel gepingel 
en te veel fouten in de achterhoede, zijn kansen op de .eers,te 
plaats niet waar te maken. . . ' · ' . · 
Lens 9 won na een goede wedstrijd van Quick 9; ;, • Dremmer, '( 3x),, 

en l,.Feitz waren de schutters. .·· . . .. _, , ··· 
Lens 6 verloor met 1-0 van A.D.C. na een goede wedstrijd;--waarir 

. hard voor de punten is gewerkt; met wa-t; meer geluk had e• 
gelijkspel er zeker ingezeten; Indien de voorhoede wat schot'
vaardiger wordt, zullen goède resultaten zèker·niét uitblijyen. 
Lens 1 3 speelde t,egen Gona .4 · een geli jkopgaaI\de wedstrijd, ·waari 

Lens 11e-t, i.ets me.er van de snelhëid gebruikte, zodat een 
.4-3 zege het resultaat •was; .In ·een uitstekende wedstrijd wi_s,t .· 
Lens 14 koploper Naaldwijk ·te bedwingen. Eet ·\--rind. mee werd'. de·. 
· voorhoede met lange trappen aan het werk •gèzèt·, hetgeen 
al snel, via Jos Hclvenstein, succes opleverde. 
Naaldwijk vocht terug;. maar de Lens' verdediging sloot goed. Vo< 
rust scoorde Th. v .d .f,ardweg nog een. tweede doelpunt. Na rust 
was het álles Naaldwijk, wat de klok sloeg, maar de achter
hoede van Lens bleef paraat. Naaldwijk scoorde wel door een mis
verstand tegen, maar direkt daarop wist aanvoerder Theo v, d. :wn 
weg de stand op 3-1 te brengen. Een uitstekend resultaat, waaro1 
alle spelers met voldoening kunnen terugzien. 
Na een afwisselende, prettige wedstrijd moe·st Lens 15 de punten 
aan H.D.V.8 laten .. 

v:.N DCEL TCT DCEL ( >'upillcn) 

Gcuda-EuEillen-toernooi, __ 

f,fgelopen zaterdag trokken twee Lens zeventallen ( Kombinatie .~) 
naar Got!da om deel te nemen aan het toernooi in de veilinghal, 
Helaas moest Lens het met dertien man doen, aangezien é~n pupi] 
niet was opgekomen. Het eerste zevental van Lens voetbalde met 
wisselend resultaat. Van de zes wedstrijden won dit team er d:,:.i.• 
en verloor er eveneens drie. De tweede aflevering deed het bet<.• 
Zij wisten er vijf van de zes te winnen en dit leverde in hun 
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poule. een verdiende tweede plaats. Het doelgemiddel-
de dertien voor en één tegen liegt er niet om, 
Uitblinkers waren W,de :Hilster en F ,Wouters, die van · 
raak schieten wistèn, De grote uitblinker.echter was 
keeper l'. Verschoor.., die .zowel in een a],s in twee moest 
keepen. Met verscl").illende mooie saves op de hardè gtond 
verdedigde hij zijn doel vaak.op prachtige wijze, 
.11.1 met al een gezell1ge dàg en een perfekte organisatie 

Vervolg van 
DE AUSl'UTZER 
EN DE 
S;'IELM,~CHER ------------' ... 

----------· 

Watervlug, technisch knap, schietgraag en precies ~etenl. "• 
waar het "verkeerde" been van de Vijandelijke J,usputzer· 
zit • .11.jax heeft zo'n ausputzertje; ook welgenoemd · 
"Het Amsterdamse Lieverdje-met...:de:..goud.en-voe.ten". . 
Cn 9 ijverig bestuur moet beslist een_Hµags lieverdje ont~ 
dekken, want and-ere komen we .er niet. We rekenen in 1967 · 
op veel overwinningen. " 

Bres, 



• 

. ';; 
. -

' . T . E . L . E -- L E N S r.:-,' '. DE LENSREVUE · 1 
n. klubblad van . . .:In het jänu~ri-nummer van "Zaken, die ;o'ns 
11 de rkvv .·· · ' raken", een ,ma,andblad uitgegeven, door dé .. ·· 

.

·tmmmmmnleni~-emmn. mmmmmmS11e. l,_ i . Lmidelijke :])lond -van fillla,tetirvoetve:renig;i.r\.ger 
·"" ( een bond die de belangen van .de ,ámate.u:r< 

voetbalsport in de ruimste .ziri traèht 'te. d 
ff REDl,KTIE , · m · nen en;waa:bij ook Lèri,S is ~áiigi\JlÖt.~n).'; · 
:il g.halleen ·· !!! staat een interessant· artikel te lezen 'vàn 

.

. Ltt amand èlstr .1 03 IH Frans I3ersch, cpef-i,port van· het dagb.],ac(H, 
_tel: ,36_ 1'1· 6 .. o· ll1

1 
Vaderland en-voorzitter van de hvv'Wester-

l!l kwartier, Onder de kop "Zijn; dé k6htril:nit:i:i 
· mmmmmmmmmmmmmm te laag'( Gaat het de amateurklubs werkf/!li,jl 

SEKRETARIA1~T goed?" vraagt hij zich af, of vele à.matèur-
f .b .• mesker klubs niet teveel stëunen op een- financiee: 
lantenoord 126 1?ijzonder wa1;~elè basis, name~iJk de- toto_:_ 

~el: 6
7 

61 53 
inkomsten. _HrJ ~telt de verenigingsbesture1 

mmmmmmm' 

1 
v_:1or een, 1?egroting çip te _stellen, waar de-: 

· !1Jl1lllllllID! komsten uit de tot b' bui ten 'wö't'è:len gehouden 
40ste J'l,ARGJ,NG ·• ilfän zou.da'ti, aldu~·-de heer _Dérsch,-· tot ,dé! 

11 no: __ :2:5 · ffl . · : könklusie ko!lién, dat die begroting- ineens,, 
1115 febru_à!'i •67 ... ;,g·~en stu~k~~ na me~r sluite:1d: Z?Ü,-ziJn,:.1De 
IlmmmmminmrrimmÏn~ , · .. ~eesten immérs verwerken de tót-o~1:nkomstèn 
- .. ·; in hun beg'róting; --gebruiken het- geld omf,e.t 

. ; ~ lën~ngën 'mee af te lossen, leningen; die _t< 
1odig waren, om de fràa':ie"klubhuizen te kunnen bouwen. 
Je schrijver wijst erop, dat die t\itçi-inkomsten gemakkelijk kurmcr 
rerminderèn- of soins,:geheel wegyallen, D!).t · zou ku.nriei1 gebeuren; .. ê,li 
ien inlevèr-adres (b.v. sigarenzaak) er. de brui-aan- geeft en nag1r 
ien andere· vereniging ov.ergaat,,: DçivendiE,n kan de belangs.têlling1 
roor de toto daleh (zoals dit jaar. _hèt geval is); waardóor'ook,gte 
.nkomsten verminderen, 
Je heer Dersch heeft voor de aardigheid eens ui~ger~ke~d ,: -w~t-:-~;bo 
iijn v'eren'iging-·de' -kontributie _zou .zijn- (the,nJ:l. 48_ g1,1lden per jaar 
tls de totp.:inkomsten- buiten .de begroting werden gehoud.en, H:i:j, kw, 
;oen tot li~ ontstellende_ bedrág van 70 gulden per jaar,: Hij -yraat;i 
iich af,· wat .er zou gebeuren áls het inderdaad pqç:ig zou zi.jn,;.d.e 
contributie ·tot 70 gulden op te voeren. · · : .· . _ · i '. ·; 

)aarom is hij van mening, dat een amateurvereniging pas. werkl'l+.ijk 
~oed draait, indien een sluitende begroting kan worden opgesteld 
mndèr daarin de toto-inkomsten te hebben verwerkt, Zolang die in
comsten er dan wel zijn, betekent dat een prettig extraatje voor , 
club. 
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Wi:f_zijn _er 4.,e tié,er Bc_r'sèh dankb~EJ,r.vpor, d~t hij,oP,-,è\:t-15' 
proble.em 'de a:anda'cht ·heeft gevestigd, ·vele toet,-balkb.1bs 

· leve~J.nderdaad op:'een financiële luclîtball'ón:, die ó' ·zo 
gemak,kelijk_ kan wQrqen doorgeprikt. Hopelijk is het .. ook 
':voor: de leden va..n. o/'):z.e vereniging dui,d.elijk hoeveel. dank 

• 

·N 

J" 

'1~ 
• ·l 
i."i ... ,. 

. !, t.J 

z:i,jiverschuldigd zijn· aar:i de. t_oto-med~werkers, die week-
' in-week-uit bergen wê"~lç verzètten.~ .,Uit' dit yoorbeeld · mo:', . 
• ge ook blijken, ho.ezeé'r' çje leden betrokken zijn bij alles · ··' 
·wat !".r in de. ver.eniging omgaat; bij alles, wat door bestuur.,:/. 
en ·komrilissies wordt _geda,an, Want. het is helgas maar al ta . 
waar, dat veel leden zich. niet ·of nauwelijks interesseren 

·c·-·voor dé organ_isatie _en he_t be sj:;.uur yan hun :voetbalvere-. 
: niging, ' , , 

U ' r· T S ·· L . P,o G .. E. N 

SENTiREN. . ?" ·JUNICREN-
. . 

l.eris· 1 -, paraat .1 · , 0-1 · lens 1 . 
lens 2:::. woerden 2 · · 2~1 -dhbrk 1 
odb.2 ~· lens 3 2-1 'rkdeo 2 
dvc _2 lens ,4 2-3 ·. ado 12 
lens .5 - nivo 3 2:..2 rava 3 
laj<wa .8- lens 6 .5.-0 . lens 7 

. lens,..7. ;- .gd~ 7 · .1-.5 .adelaars 
' · '··· ·· ·;1ens 9 .. 
PUPILLEN. . _ ..• 

1
• • · .•. rvc· ·1 0' . 

quick- steps 1-,-lená• 1 0-3 '. ~nsh 12 h 
lens komb A - rvc 0-1 · ie ,ag e 

. lens komb B. - rvc 1-3 ··. lens 14 
lens komb C - rvc. 0:..,1 ._·lens 1.5 

·, .. hmsh .5 · 
L.E NS 1 .DAL ANS 

' '· 

ado 2'' ,,.2"1--· 
lens 2 .. A:'-1 ·'t 
lens 3 3-2 
lens .5 3-1 
1:ens 6 ·2~0 

-wassenaar 4 0-L 
·.:. lens '8 · 3-2' ' 
.:..pdk3 ;-. 
:..· lens- ·11. ... •,: .. ~:6 6 

. :.. hmsh 4 1-1 
8- lens 1 3 . , .· . 

-· ado 26 3-1 ·· 
ado 29 .. 2-2·· 

' ·_. - lènS 16 ' 1-4 

;_ "l ; . ~ ., • ; . 

GesE .Ge~ ;Gel. Vèrl, 
A-klasse: 33 . 17 2. '.14 
B-klasss;; . .57 • , .23 «8 26 

i'unt en .. Dóelgem, Wedstr, gem, 
--36----.,.??--67 ---î;69 --,-!. 

54 . 148-134 .. 0,95 
C-,.kla;ssé: 67 , '36. :·8 23 
totaal_,Jun:1.57 ,._76 18 83 

Bo 190-187 1,20 
1 70 4) .5- 388 1 , 09 , 

Pupillen: · 45 · 19,.- 4 • 22 42 . 65- 76 ü ,94 

·1 

:l. 
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DE TRL' NJ;f,R ID AR CDERSTEIN 

Cnze "noodkreet" van dé vorige week heeft in zciverr~ gehoo/ ge
vonden, dat zich nu voor de i"inksterreis naar Duit13;l;çi,n;cL41 perso.· 
min of meer officieel hebben aangemeld. Het zijn:.· 

. . ' . . . . 
J,Witting, A,Roocluyn, H.Rooduyn, R,Roodbol, H,Houkes en.echt
genote,· MeJ.J.H6ukes; 'A,Hoèfnagel én echtgenote, ·N;Höefhà'get 
echtgenote, H,v,Dijk en echtgenote, F .v.Dijk en echtgenote, 
G. Verhap.r en verloofde, H .Dietz .en· verloofde, J. Jager en E;cht 
genote, J.Willems en echtgenote, G.Kemperman:·en verloofde, 
J,Verhaar, "meneer" G.v.d.Velde, F.Mesker en echt;genote; J,Ilc, 
ter en echtgenote W.Ilu:rghouwt, J.Veldink en echt.genote, F.w,, 
ben, A.v,d;Deek, C,?eeters·en echtgenote, J.Welling, G,Jchee 
echtgenote, · . ,· . ; : · : .·,: _ ·.,.· . 

C,fschoon de. bus qog niét .héîema'al volgeboe~ i·s, hebhe'n ·,;ie riu t.oc 
wel het idee, ·da~ dit spoedig wél het geval -~al 'zijn.,)~e'.reis ga[, 
dus dóór! We hebben zo 'het vèfllloeden, ·_dat· er ·,ónder nu riog· hè·e1-: 'wc. 
zijn, die tot nu t,o'e· hebben ge·aarzeld/ or:die nog op zo,ek zî"jn :nr 
"baby-sitter:1" · e ,'d ;, _Lateq d_if'nu haast maken,: _want ~et. 'z<;>u ·y-:1~ eo 
kunnen gebeur_en, dat _u anders te laat komt._ :.1,n het_ is_ d'Ui~ëlrJK: 
wie liet eerst komt, liet eerst maalt. Het zou ·ons ·sp•ijten;' äls w.i.~ 
u moesten vert'ellei:,ri dat e'r voor u geen plaats me.er ,is. Sc)1r,i jf. c 
bel. cl us vlug naar een der onderllitaande adressen:·· ·· · · · · · ' ' 

;~.v.d.Beek F,v.Dijk J.Veldink : G,Je)1ee·, ·: 
Thorbeckela.an Harderwi jkstraat Lunteren straat ·-Re;-gèfltë,§S~la® 
tel.68;95.86 tel.39.85.37 :. ·tel.'39,51:·13-:,·tel;33~:75,25 .. _' 

• ' • - 1 '. • ' • • ' ' • ;: J .j 

. ~. •. 
;_ ',. 

CF HET NU .t1.RD IS CF ,KEESSIE •.•• • _.: , . ·:· ,_-;_ .. ,-.--·.. : · •::•, 

het doet er niet :tee' wi_e op ·zaterda:ginórgeri (dk sptirtt' wint op de 
"training der be zadigden"·. Die training is' w'eer''in voll'e gang! · 
Nou ja.• i.:_o],le .gang? .E,nke_le sport.ie.v,el,ingèn _·(Aad-1-Ioef.n..age. 1_ en Herr.. 
Hoek) hebben het bijna iedere zate.rdag -volgehoi.idel'.l, _-N_µde dágen· 
weer lengen, zullen .e~ beslist w:el _meer lie,fh$_bQ°ers ,.zijn om het 
lµie wintervet; kwijt· '.te _-r~ken •. Iqdere zaterdagil)q:r_gef;l,' .om 10 uur dt' 
De ballen en de koffie zijn bruin v_oor de· .ec_ht l;i.B,fhebbers, (We 
wilden. er alleen maar even aan herinneren), . : . . . 

8" :F F I C I. ·E· E L · 

In' ballotage: . 
No,68/2, j.,'.M,K;oomen · · 

6_9/,2 J •. M.Holl:ipk : 

< 

' .· 
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70/1 

.. 71(1. 
i",. G .M. 1 s-Gra vendi jk 
R , J • vç1n î-,et 

11-3-57 v;Ïkenl:i'osÏààrt.196· ···-••·-•· -
23-3-51. Nocirdë.rSëei<eträàt·201•.··•·,-,, 

~··_! __ ,· { ·: -.,;: 

. Ni•euwe· Donatf.ice.. .,;~~:·1 ( '.:-:-: ·:: ,·r: ·-.-

N~:24~--M~~;:M:D;u:s'sei, • Na's'iia:Ü DilicÏ'ib~rgstraat 43' 
-_-:·--.-..) ,._. ; ·:,., ·, .• :: .. -·, ••. :-~~ .... );':! .. , .. :·· .. , -,_· -~: •. :-,_···'.' ,-_ 

~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~· 
· , , , •, _,,r. 

SEKRETARilt',\T >' ·====· . =,= = ·==. · .. == ___ :., ·=· = ·r.="=: ===~ .. .:.. .. 

g. coomahti . · · '· SENIC'REN-SENIC'REN-SENICREN~SENICREN :· ... 
weimarstraát 218 · -::s:.:;.._-1~-------~'-.:..-'-::..,;~--'--~-'--:...\....:... ____ -=---;~-· 

tel:· 39; 27.20 ·: ", :,,_, ' . --. · . 

-PRCGR;'.r~rA:.vcrRZC'NDi,G, 19,FEBRUilRI:1967, :...' : ·,, . '. 

1",; 30 u;Cliveo 1-Lens 1 ï'ijnacker, reis per bus:•. 
12;è"- .u;ï'araat-' 2-Lcns 2 , . , v.Brienenlaan,Wassenaar . 
1..4:-:c- u;Lcns 3-G\:"'.Willem Vac 2 -Velcl 1,Gcb;1, Lok,6/4 
12'.-- u:L~s 4:..Quick 7, , .. , Veld 1,Gcb.1,.Lok.5/3 
14;~,:,.:, u;Vredenburch 6-Lens 5 .. , Vredenbûrchwég, . . . '· 

,·. 

14;~,.,. u;Lens 6-G.D •. A .• 6 .. . .. · Veld- 2,Gi:,b.2, Lok,5)3 ': , 
14.;i,-;;._ u;Dµi.ndorp 5-Lep.s 7 ./,lbardastraat·. · . · _ ·. _ -_ ... 
J 2, -.2· u,.Mar?,thon 8-Lens 8 . i .·. Costerspo:rtpàrk.,' Wa~senaar-:- . -'!,. 

' ·. sew?g/Waä:Ls.cr.orpe:rlaan .. ~ : 
DENÏ< C'M DE LEGIT:IÛU,TIES 

DE (';-'STELLINGEN: 
. -... 

, ~-1 _r'. • i ""f · ; · ·· ... ~ .; :, , i· · r • ·• •• 

LENS.·1 :. a. •. v~r:barends,é, h.ha);:ét, ·h.smitskám; r/.roodbol; w •... 
------ · venderbos, ·a.rooduyn, h,dietz,· j;e'riglebert, r:wach- · "· · 

man, f.de .zwart, d.brändppburg, ... ., .......... ----------------··· __ 
RES: th.suykerbuyk, ·r,b1.Qk;;, ,j,botte•r_ (2xJ._.:. _ . ··-, --
GRENSRECHTER: Dhr,.C. Viss.er .• VERZ1,MELEN : .Klubgebouw 

, , 1 2; 3 o ,uur., Vertreli: pêr' .bus vanaf kiub'geb' oi.i,V oin. 1 • 15 ,i. 
. ,.. - . " ' ' . '•-- . ' . '. 

LENS 2: th.suykerbuyk (2:xf, 1 -:r,;blok ('2xl,. w.hànsen, j."v·,•d~ · · 
____ ,.._ knaap, g.kemperman, j,v,dîjk, l.riemen, j.botter.(2x), 

_ h, rbod uyn, g. verhaar, h ibránd èr.iburg. ·· · .' . : . -· _. .l · • 

•,; __ . RES:g;•looyesteiri (2x), g.-h.àll'ë'en'(.2x),j;verha·at(2x);· 
. LEIDER: Dhr.L.te Mey·;; \• - .,_; ,, .c: ·. ·, ,., . ; ', . 

LENS 3: g.halleen (2x), I.më'i'Eir, 'h-.kempir, ''p.burgho~t, th.v.' 
------ kleef, j. verhaar· ( 2x) , g ,lóoyestein ( 2x), ,-1.·hendric-h~,-

f .wubben, d. groenendijk, h. jacobs. RES :· j .ir.kJ:eef,--i. .. -'-. ... 

LENS 4: 
. ' ' ' 

g.j.cra.n,i?, ;r.s~raathof, m.qavis r.éykelhof;--r.-dê'- -·· • •· 
groot, ·c'.;'pe-e,ters; j,wittii,g (2x), n.köot, .a,nieuwen-, 
huizen(2x),· f.veelbehr,··r.brandenburg,RES: c,meere. 
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~~~~-z: n,v,(j.omburg, h;ubben, "j.groenertdijk, a.v,d,beek, a.v •. eg- _ 

mönd, j,riemen, h,de sterke,· j,de boer, j,de hilster, 
w.eykelho_f, n.drabbe, RES: a.:v,d,meyden. 

~~~~-~: ·m·.~uykerbuyk, ~.rtieuwenhuizen, m.heerschöp·, n.de gruyter, 
·e.a. v.d. acker; j. vel dink, r, ravestein.,, g, jehee; a,nowee, 

:· m,_::7 ,_eysbergen, j :brochard '. RE5: j. w~tting (2x), a:;ni;èllWen 
huizen ( 2x). - . . . . .. , .. , .. 

~~~~-1= r.gelauff, h,v.welzen, a.poels, a.v.leeuwen, p,schulten, 
keet; a.kleir:i breteler, l,v,beusekom, n.de boer, l,brand,_e 
burg, w,_eggers. RES: j.p.v.disseJ;, j.g.v,dissel, : • 

~~~~-§: j. jager; j. v. westing, h. helmich; h,leerid erts,: a. hoppènbro 
wers, c.kras, f,bierhof, _m,ool!IB, r.wüstefeld, a,v-;schi_e, 
a,v.luxemburg. ,·:-· , _ 0 • 

RES: e,löwenstein, d,v,lieshout; - -·_" .?.'. . .. 

,\FSCHRIJVINGEN: Tot ui~è
0

rlîj~·:vrijdagavond 8 uiir_ .bi
0

J Dhr',G.Coo;ran 
Weimarstraat ·21 8, tel. 39. 27. 20 en·tusseiri -8-9 uur 
Klubgebouw, tel.66.13.14 - · · ·.rI 

::: .• den Brabander. wordt wegens niet-opkomen af gel open '!zon\fug :vOor' 
3 wedst:tijden geschorst. Voö_r verweer:. op maandagavon;d .. brij ·de -elf 
kommissie · - .. · -- -- ·''· " · ·· · ···-···'··-

DE TR,'.INI~G SENICREN. i ~ (-i~ga;~ ~ :_din~~~~ .2~ /2-'-; 67), ~~er om 8. 30 
1iur, voor groep I(elftallen 1 + 2)'endortderdag,•2'3/2-'67 om 8~3 
11ur voor groep [I · ( elftallér-i r}: +. 4) , , - .i r._ ,· • · 

iTC(RLCI'IG :.-'Rêcrnl.MMJ, SEN!CREN VCCR ZCNDAG ~6'"FEBRUI,R11967 
-- . . • : . ,, .• ' ~ . • ï 

14;- u;Lens 1:..Hollandiaan 1 '14.--'·.u.Tedo 3-Lens 5· -
12,- ·u;Lens 2-'Quick Steps·2 ·12,-- u.B.E.C,5-Lens 6 · 
12;- u,Lens 3-H.M.S,H,3 Lens 7 - vrij 
14,- u,Lens 4-B,M.T,3 12,-- u.V.U.C.12-Lens 8 

. ' 

V-ARIA ·-~-
. \ 

.. ,1 l 

'.· 
_:f. ;, : 

- Door een misverstand is de vorige week.acnterwège·gêbieven·eet 
mededeling over het overlijden van de heer· "Th,Jänssen, wiens'' 
90ste verjaardag op 1 januari was gevierd. Cp woensdag 1 febrün 
is hij- voor altijd ingeslapen; zaterdag daarna hebben wij deze 

·trouwe Lensvriend naar zijn laatste rustp:Laats ·begeleid. -- __ -
r ; ' 

- In de pers heeft men kunnen lezen, dat Leen Ramake:rs:, élie 'als c 
speler met grote kwaliteiten en oud-trainer van Lens bij velen 
van ons een goede bekende was, op 61-jarig.e .leeftijd i_s, over~1.: · 
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- Cp zaterdag 11 dezer werd te Amsterdam ter aarde besteld 
·. ons .oud~j.uni.orlid•:Ton Bastia-énen, Opgekl,onirnen tot ·1 ste 

ge zagvoerdèr van de K-~L ,M. is _hij' na ,een kort,st·ondige 
ziekte uit dit leveri -heengeg3.an·, ongeveer 40 "jaar ·oud. 

Mogen .zij. rusten in vrède; De na;bestaanden kunri.en.·ovEir--- ·· -
tuigd·zijn•van ons meeleven. .' . . . . . . 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-oLo-o-ö-.6-:-o-o•;_o•-·o·-o-o-o-

SEKRETARiid\.T · 
h,van der kleij · 

--;-,f'rambozënstraat. 45 · 
.t.el: 33. 88. 42 ·· 

. 'JUNICR~N:-J~lCREN-JUN:tCRÉ~,-JPNICREN 
===--=-=--------------------------. -----

PROGR,,:t-'l!"!A'VCCR zcND:lG 19 FEBRU,\RI
0

196?° . _ 
12;-- u;Lens 1-D.H.C.1- .v,3,G;2;1;6f.4 )· ZiIE : 
14,-- u,Lens 2-:-Vredenburg 2_, .. V •. 3,G.,2,1!6/4 ), TR.'.INING 

Lens 3-vrij '., .. 

DE Cï'STELLINGEN:: 
LENS 1: r.brugtèmans; m,v,veen; ;r;föI'.tman, p.de'''.jongh, h, - _,. 
------ verheug1, th:hoefnage:t;' f,v;boheeiiien~ w,vogel,- a •. 

kortekäas, j.cobben w.keotman, · · 
RE;, : h. over be e~ ( 2xl • LEIDER: Dhr. i'. Huis •. ·. 

.. . ' . . ,".. , - . . . . 
LENS 2: c~vaassen, j,welling, ·a,duym, 'c,vervaàrt, t;heer-
------ schop; tli..bröchard,. · j.webbers; n,janssen, j~-de 

jongh, ·g.y.d.togt, c.v.velzen-,, · · ... : ... 
RES: h. crama, c. rooduyn, LEIDER": qltr. G. v ,d .• Velde. 

-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.:. · 

I'RC'GR!J\'l!ff, VCC'R Zi:,TERDA:G 18 FEBR"UI,RI 196? '. 

1.5;45 
14;30 
14:30 
14; 30 
15.4.5 
13;4.5 
1 t"?-; 30 
1.5;4.5 
14; 30 
14. 30 

u.Lens .5~Qui.ck. 5 ·. V.l;G.1,L,6/4 ) ·ZiI-E · · 
u;Lcns 6-RAVA 3 v.1,G;1;L,5/3 TR!,INING 
u;Lens · 7-RAVA 4 V.2,G", 1 ,L.6/4 ---- ----
u,Celeritas 10-Lens 8 Le:ywèg hoek Noordweg 
u;Lcns 9,-Qu.ick 9 V.2-,G_,?,L,6/4 · • 
u. V .C ,S ,9-Lehs · 11 Dcdemsvaartweg ) ZiIE KLUD- -
u;QuickSteps 10-Lens 12 NiJkerk).aan) -MIDD;~G 
1.1.H.B.S.11.-Lèns 13 Houtru~t •/) ;ZiI~ RESERVE-; 
u.A.D.c:26.:. Len::i ,14 .Zuiderpa,,rk •) . P:flC'Gl;U,MVû, 
u.C.W.~'.4-Lens 15 TERREIN LENS ) 

=======::::-=== 
1.5.45 u.Lens 16-A,D.C.3 V ,3,G,?,L,.5/3 
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DE Ci1S.TELLING EN: 

·;;J' 
........ 

LENS 5: w.kouwenhoven, :r.v.d.~~11, j,;èolpa, ·1.huis,· ·p~de jongh 
-----,- · (2x)·, d.J-iolt; 'e,bakkers, 'h,overbèek :(2.x)1. a,hop (2x), 

j. fr-etz, h. bij sterve:t,d. ., · · 
RES: g. bruinsma (: 2,:x; )_; LEIDER: -dhr .G. v ,d, Velde. 

!ENS 6:· r:v.berlo, k;scl'rouw,: f,jehe·è, e,v,brcinkhórst, p,de vrie:· 
------- l:,de __ Jongh,··h.-v;hulst, b,ho_og_·e_ve~n, l,v.d_,v·elde, p.v:d.ól 

g.bruinsma· (2x)~ RES: a,hop (2x). LEIDER: dhr,J,de Hilst 

~!2~§:.:1 ~-- b~ v-,d·.lans; · a:~tinnêhl:iroek; b .lustenhouwer; ,·f ,'v .:~a·gg~~ g 
duyv.estein, _ h,eggers·, r. v~waasem, g,de hoogd, th •. jans.sen 
a.bilderbeek, c,grimbergen. RES: p.klein bretel~r,"' .. ;· 
L~IBER: dhr-~k.Blok. · . · . - , .. 

!_E;_Ji~_Q: p.miltenburg,: p;ITiçl.nders, b.de vries, d,de vri$s; ·a.y:ess 
a.westhof, .b;y..<;l.,,jsP.rong, c.v.deelen, p,brell1l"(ler,·g,véri/'a& 
r.peters. RES: + .v1/d berg, LEIDER: dhr.C.de Heer. •. ~:>_,, 
SiiMENKCM3T: ,;14,~-;:u-,j:,eyweg hoek'Hengelolaan, ·, · ·: · ·· -_ 

!!:g;~~-2: é,v.d;broek, r: jácobson, p.f .de haän, g,ra,.i~s1:,e:i.J;: h;if!an 
kers, h,v.domburg, a,feitz; j.schutte, :j;,c"astefnmille.:2; 
h,rient jes, c;blok. RES :. :z:-.)Jogisch. 1 . . , , • , 
LEIDER: dhr ,H,'.Làênderts. _ '• · ·· ' . . , · - ... - ...... 

~~~-11: 
0

P,d~- hiai,-;h:'cl·$ j~~ih; 'ir.ra~ff: '.c. s9hro·.;,~;; g. bloks, · -
. p,hop, g,v,d.velqe-,, t.hoek, ·tr.re•sodiharlll:Jo, fr.cobben, 

j,disseldorp. RES: p,,v,doev:ei.rën .• LEIDER: dh,r,R;.Wacliman .• 
. S.';iWENKCMST ~ 1 3. 25 uur. klubgebouw-'. · . · · ·-··-·· . . r -, . . . . . 

~~§_1g: 1. egber~s,: r. hoefnigel:,' th. V. rijn' . h. V. b_erlo; fr .de kley 
fr.disseldorp, p •. verhe.esen, w,.englebert, .t.jungschläger, 
c. stapel, k_. v.d. voort. RES: th';hooms; · _ 
LEIBER: dhr. J, v ,d. Knaap. S,\MEN KCMST-: 14. - uur Hengelolar-
hoek- Loevesteinlaan. _· · ·-

~~§_!2°= r,b_os, c:,blom, h,v,da;, l.caza~der, j,v,d,hèiden, p'~;·:~l, 
staen, h,rimmelzwaan, r,de wolf,- b.klein breteler, j.v,c 
endés, ·g,v,ardenne, RES: · p.heynen, b,hoefnagel. IEID Ei(: 

[,ENS 14: 
dhr,W,Stapel. SAMENKCJ1lST: 15,,.,--. uur Hengelo],.aan hoeli:'.I,;_~Y 
f'r.teunissen; a,y,9,meer, f,guit, c,abspoel; h.janmaat, 
j,keetman, r,meershoek, j,helvenstein, th;v,d.aardweg, 
b,ravestein; h,pechler. RES: r,wouters; ·g,lut'terman. 
LEIDER: dhr,G,Kempenmn. S,\MENKCMST: 14,-- ,uur .Hcngelolë. 

_. hoek Loevesteinlaan. · · · · · · ·- ··-· 
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J).;l_'i~_!z = 

LENS 16: ---------

a;castenmiller; g,nieuwbuurt, · j.asselmari;' e;bor, 
p.demeyer ,- r .·k. f, st-raati:nan,- w; dui vestein; r, 
asselman; c. v. hulst, ·e. verschoor, c. groen. ·, 
RES: e. v ,deelen, j ,_meyers; . LEIDER:- dhr. C. Kras,· 

.• . . . . . . 

b.de·haàs, -m.delsàsso, ·r;v,nunspeet, l,verspaari....: 
··ctonk, g,éngleöert, w.v.d;ha!U, · j.de ·vries;- j.-mulde:r:,. 
·p.wilniér, ·e .• v.d.nóeven •wij1!ard, ·r;straätman. , -- -- -

· RES: p ;steffen; r. feenstra: LEIDER: dhr; J. Witting. 

-o...:o-o-o-ü-'Ó-o-o-o-o-o-o-o".::o-o-o-'O-o-o-o-o~o"-o.,.o-·d-o-o-o-G

PRC'GR:,MMA PUPILLEN vócm 3f,TERI);\G '1 s FEBRUARI 1967. 

1 ;4.5 u; Lens 1- V.C,S.1 _ V,1,G.1,'L.6/4 : 
1 ;4.5 --u; _R.V .C.2-_Lens 2 >- -- < - :. _Sportpa:r:-k""Prinses Irene'! 
1; 4 .5 u ;. Lon s 3 - R/, VI, 2 . , ·. · . ,V; 2 , G. 1, ; J;,, .5 /3 . · ·.: 
1 ;4.5 u; •Lèns 4 -.G.D.A.2- ~ · j . :·:V,3,G.2',L,6/4 · ;;_ . 
1 ;-- u. Ql!ick Steps 3-Lens .5 • -_ -Nijkerklaan 
1 ;-- u. V.V. I' .4..,. Lens 6 _ 3uiderpark ·_ 
2. -~ u. ?ostdui vèn . .:. · Leri:;, .. 7: _ ·Moi-isterseweg, Loosduir-ien: 

-- ., • • • '. • • -· • • ' - { • 1 • ' . 'j' . ' -~ 

DE CPSTELLINGEN : 
LENS P 1: r;v/d steen, p.v.wijk, ·c.îustenhouwer, g;colpa, 
----:---:- _ .g.trommelen, '. f ;veeren, · a.baven, a,de_winter, .. 

· m. v /tl ·horst; . e·, hoefnagel, j. v .rijn •. _- . _ · 
-RES: p.de wolf. LEIDBR:.cthr,G.v/d Steen.· 

LENS I' 2: -------- h;jochems, e;maê;o, c.v/ct·aardweg, g.wouters, · 
m.v.-bagg\lm, .j,_v;rossum, r.goedhuys, r.micka, 
11;.cte· hiJ_ster;•, é.<speicher, j,s:J_ab!)ers. : · 
RES: q ._v ,noort •. LEIDER: 0hr. Tl;!, Sµykerbuyk •. '.. __ 
SAMENKC'MST: 1 .1 0 uur H,mgelolaéill_ hoek Loeve- -
steinlaan. 
p;v'êrschoor, _p.berkelaar, a_.b!'.)rs~,, j,keetmanJg,. 
willemse, :p. le brun, l;J.ruiterman, j.p.oin, -- · 
j. oostervèer, .1. winkelman, a_. van maris .'" · _ 
RES: h.veerman, g.lelieveld, LEIDER:' cWi\J_.Cobben. 

LENS r 4:-f.v,os, r,de vries, f,de vries, h,straver, p. _ 
-------- booms, j.post, r.v/d. lely, j,wüst~:feld, c,bakkèr, -

f,snoeyers, r.de·vroege_. RES: c_.rC!é)Sink, g.bloks, 
LEIDER: dhr. L .• Brand enbµrg. : . · . . . 

!:,[\:!~):_~: j,koµwenhoven, a.v/d aar, r,bom, e.boÓms, c,èrnst, 

•'··,.. 

.. 
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. h~coomans, j.v_9.l_kenburg,· j,janmaat·, f:.wille_yhs.,· 
g,schneider, r,verbarendse. RES: t·h.héërffskè"i'·k;- g,gomëfr 
LEIDER: dhr.N,Koot. s;,MENKCMST: 12,30 uur Hangelolaan_ 
hoek Loevesteinlaan. . : .:.!:~'..,_~t!.:.:. ___________ ::': 

~~~~-~_§:' a','jkr1{J,il1, ·r.~/d n\è'e~,: p.alb~rse(; _th.tijss'eri;•i\'/.v/d, ']][, 
a:hilderink, ·a.burclçsen, w.v.d,lirden'.,:,'j;'v:/d wijk, p, 
feitz; g,v.osch, RES: j.dess±ng; a.lüeyw:eg't,LEIDEH: 

, -; , dhr .,t.Nieuwerihu·izen •.• S,U"!ENKCM;,,T: , 12, 30 uur: Hengelolaa, 1 

hoek Loev'esteinlaan. · _ · · · · · 

~g:~~-~-1: j :mJ1d;ê't- ;> p.Jerreyn,' r.ypèrJ:áan,:_.j,kóp.er, a,lorlder, 
p.koper, w.gomes; a,kJ:eef, j;de.h:ils-€er.,_,a.\reesink, e. 
de wit. RES: m. v. rijn, w. cara bain, LEID.ER: .dJ1r,-J, .Limbo 
S,~rliENKO'.IST: 1, 1.5 uur Hengelolaan höek L-è'yw-eg;- ·-=---'. 

~ c~• l • • '• "," •") , •. . . . . • . i,. _ , • • • • • • , __ •. ,, 

D!':ze week begint de pupillenkompetitie 11erer te~- ·dr~aien. 
Dé laatste tijd is het nogal•· eens voor:ge~omen 1 -,dat; jongens te la 
kwamen o;f ,zelfs niet"opkwamen, )(no_op daa_rom d$ vol-gertde puntèn. 
goed in· je orer1:_ .-~ · :·· : · .··' ·:, ··,· · · :· • · · _,_ . .-_'..:.', .. .' :, .. · · :.•: ... 

, .' .• ·-:· 1 · • • ·•· • -·.. • 1,. ! _ .. , . • :;:;
0

•, ·, ~ , 

1 ) Steeds mÏnstens tien ( en qu·s ·geen, ne.ge.B ! ) .mi1J.ut;_e11 voor de wed 
• 1 strijd, als deze op ons veld wordt: gespeeld,;;,äàhW'ezig zijn,_.· 

· Bij uitwedstrijden, tijdig op het pUI).t: :-van ~é!!Ilenkomst.; ,!; ._, :-. 
. . ~--•i• --~ ..... •-·,-. ~· .. . . ~- -··"··•·--

2) 'denk nooit :' "het zaJ: · :wel ,a-fge_keurd . zijn!:. Ga;•.alt ijd. eer:st n,aa 
de afkeuririgslijst·kijken,,,-staa;t; daa,r ; 1goedgek,eurd", ,ci~n,&t_;:î, 
komen , ook al regent.· he.t •. Staat èr · "a-f:gekeurd'' ;-. dan gp.an_ d,e- • 

wedstrijden rm.tuurl~jk niét d_QÇ>r. Staat ·er "zie af,keuri,ng.sl;j:J 
dán kun je alleen tussen "twäalf \ii:.:r,;en ,half é.~11, tl us nie.t".;:;éfö 
of later, telefonisch informoren bïJ"-dhr·;H. v:d·; Kl1e,ij, tel. 
33.88.42, of de wedstrijd doorgaat. 

,\TTENTIE t··JUNICREN--:EN PUi)ILLEN d · , · : ' ·· , . ;- , . -~ 
: : - : ' .. f ,·. ~ • . • . .•. ,. 

f,FSCHRIJ'VINGEN: 'v66r vrijdagavond 7;30 uur aan dhr;H,van der-Kl 
Frambozenstraat 4.5,: t ël., 33. 88 .4'2 · (telefoni.sèh 
alleen vrijdagavond. tussen-:-6,-30 en.?. 30. ui:µ)_tf. 

. ' --· ... -~ : ... -.-~. ___ :..:..._, 

wegens ni et~opkomen ';Ln het; a:l;golopei;i, weekeinQsl, 
worden H.Crama, C,Rooduyn, R.Fcenstra, G;Luttëi 

. , T :, . ,c · man· en· A, Kleywegt _ tweemaal al :-i reser\!"e. opgerrt:e~· 
.'Wegens her:haaid nif;lt:-oj.lkol)l6n wordt E,v~Eomme\ r 

· · , , dit s.ei z oèn :niet .,we err . opge,st eld . . "; ; ··, · · ·· · 

NIET-Ci'KC:1-'iEN: · 

f,!,~TERL,.i\LUITGIFTE: .dhr.H,van ct'er· Kleij~ · · ,, · · , "· >; :'..•:. ; ' 
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RESERVEPRC'GRAJV!M,".: aileen indien het geh~-le progr~ 
· is afgekeurd: 

in. zaal Marterrade.: · ------------------
14.-- uur: Lens P 1 + ?.de Wolf, H.Jochems, R.Goedhuys. 

Samenkomst:· 13-4.5: uur ingang Lensterrein, · 
Leider: Dhr.G.v-.d.Steen •. 

1.5·.30 uur: Lens P 3 +:·E.Mäcco·, ·c:.v.d.Aardweg~ E~l:lpcicher, 
M.v.Daggum•,·c.wouters.· -.- . __ ·, · _-- __ 
Samenkomst:· 1.5 .1.5 uur ingang Lensterrein, . 

. ··Leider:. dhr,J .Cobben. • · · 

Zaal Herschelstraat: -------------------. 
14,-- uur:· Lens 13 + JLCastenmiller, E~Bor, E.Verschoor, 

B.Hoefnagel. . .. 
·Leider_: Dhr,Th.Suykerbuyk·. :·· ·• · . ;_, 

1.5,30 uun: Lens 14 + G;Niéuwbuurt, J,Asselman; R--,Asselman, 
i' ,Demeyer, C. v. Hulst, R; K ,F. Straat man. -

·, Leider: Dhr.G.Kemperman, 

Klubmiddag Lens 1.1 en 12. 

C'ok alleen bij afkeuring.van het hele programma, is er 
voor Lens 11 · en 1 2 gelegenheid de zaterdagmidcl"ag in"het 

· "klubgebouw gezellig door_ te br:engen 1 zoals wij vorig. 
jaar _ook· al eens hebbén gedáan. i:.lle spelers worden dus · · 

. verwacht; Aanvang: 14,--uur; · 

TR,1.INING : -

Met ingang van dinédag 21 februari gaan de trainin_gsgroe.,. 
pen van A en B-klasse op donderdagavond weer trainen al-s 
vóór de wintermaanden, dus: 

. . . 

dinsdagavond 7 uur B~klàsse-groEJ'.) 

donderdagavond 7 uur /.-klasse-groep 

Voor beid~groepen .als .voorhèen: als veld is afgekeurd, 
training in zaal Marterrade. ,\fschrijvingen, alleen in 
uiterst.dringei:ide gevallén tussen'half.zes en half zeven 
bij dhr,G.v.d,Velde, tel,36,14;33, 

... ~· ....... "' --· 
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Tfü\INING··c;;;klasse vri,jdagavori<:i'.: 

Wegens l'\µh g.edrag vrijdag 'j,1.-'w°oriien 
Nunspeet· 17 en 2·4 :li'ebruari niet· öp · lll:e 

TR:,INING ?Ui?ILLEN : woensdagmiddag: 

. ,. ,: ·-: 

·, . •., 
.:. .. .f . . ~--· : 

..,. - ., .... 
. ·• ' • . ··.~ . ) ~l ,,•. ~ . 

,\.Castéhmi11er en\ R.v~ . 
t:raining verws1éh\;-. ; ·_-_. · · 
. . .. , . . ~ -- -

22 februari begint de pupillentraining vöor de groepen' z6al'~'vor 
week in de Lcnsrevue vermeld. ~ ! y 

-o-o-o~o.::·o-o-oio~o-ö-ö-ö-'-ö-o-'-o-ö-o-o'"ö-'-ó-.o-o-o-o-o-o:..o-o-o-o-o-c 
•.. T -

VAN DCEL TOT :DOEL- (Scn:j_oren) 
• L,, 

!. .· 

\ 
Lens 3: moest tegen hèt sterke O.D.D.2 na ·tweemáal drie:kwartier 
------. strijd het moede hoofd, buigen •. Ç .D ~D. speelde_ e!,n m.ooi 
partijtje voetbal, dat toch in slE;>èhts 2: q.öelpunten resulteerde. 
Dat was g\'deeltelijk.te wijten _aan de misèers van,dé,C.D .Il.-voor 
hoede; maar ook aan het hardnekkig verdedigen van de Lens-achtér 
hoede, De eersteJ:1elft' eind'igde toch ih'ee!i 1-0 (H,Jacobs)'\roór
sprong voor het d"ërde. Eendoelpunt,ná·een·gevaarlijke'uitval 
gescoçn;u.· In _de tweéde :helft. een··gröot··c.,D .D._overwiéht;,. Hët Len 
doel stöncl vrijwel ste.éds ·onder hoge druk~ ;Maar met :v:éel kunst 
(achterhoede). en vliegw,erk (keeper·Guido H!.J:lleen, · die., zijn come
back vierde) bleef' het· doel schoon. - Een:kwartier vóori .• het, é:inde 
was het dàn toch raak·· éi1 · evèn-'later zelfs 1 -2. door - een zeer- .om
streden doelpunt (was de bal het doelvlak gepasseerd ???).·,Lens 
strijdt volgende week verder. · 

. . . : _.' •' ~. , . , ' . ·, . '. '. . 

Lens 4: verraste door:hE;>t,hooggeklas.seerde,D ,V .C,2 inet 3-:2 --te ve 
------ slaan, Een lè:ukè w_.edstrijd met weee juweeltjes ván ,doel;p 
ten var, linksbuiten Brarrler;ibur.g' {twee,"zwiepers" en eeri doélpûnt 
van Nièuwenhuizen. 1\lle dÓelpunten vielen voor rust. In de, tweed 
helft· gaf Lcms de. voorsprong ,niet meer _prijs. Een bijzonder~ ver 
melding verdient nog het zeer degelijke spèl van .rechtshal:t; lI,Dc 
zonder daarmee alle hardwerkende andere. jonge.ns tekqr.t t:.EL dö_en. 

Lens 5: speelde een slechte wedstrijd, deels te wijtén-·-aan-de -sl 
------: te kondi tié'· vàn ·sommige spelers ( Cei ! ) • Vià Henny de Ste 
werd het 1-0; maar na--sleéht--wégwerken werd het gelijk. -Na :de,ru: 
een lièht NIVC-overwiéht. Toen NIVC een voorsprong.nam" schrokkc: 
onze··-jongens_ èchter wakker en gingen feller spelen; Dit resultee 
in·dè'gèlijkmaker (J;deHilster:)·. ·: ·· 

. ' . . . . 
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L.iu2~§.: m?est op een slecht veld de p'unten aafr Laakkwar.-
··· · tier 8 laten. Voor rust nam Lakwa de leiding en 
Lens kwam niet aan scoren toe, doordat naar een ''afmaker" 
gezocht werd (doen ze 9at_ nu ·nog ?.l • In de tweede heift · · 
zakte Lens in· elkaar ( geen ge.zicht en La)<wa maakte er 
nog vier doelpunten bij. 

• ~- • • • • -· • -·. ·- -· • < • 

VAN DCEL TCT DCEL ( junioren) 

LENS 1 : speelde tegen !.DC 2 en kwam ondanks' twee' ·schÓten 
' tege'n de paal· voor de ,rust ni,et tot scoren. ·Vlak 

. na d.e rust vloog er ·wel ·een bal" tegen de touwen, maar. · 
ADC. sl·oeg gelijk terug, Toch werd het een Lens-,overwinning, 
wa.i:J.t Paul ·v/d Aar, di.e _even tevoren voor Fabiari :van Dohee
men was ingevallen, maakte· er 2..:1 •van. 
LENS 2: won·n~ een .. zeer eerizijdige\iedst:tij.d.'rnet 4.:.1· van DH, 

DHK. Pe geeltje" openden de :,core, ·waarna J.de 
.Jongh en,W.Vor;el (3x) yoor de Lensdoelpunteq zorgden; 

LENS .. 6: •~oest na ee11 wisselende strijd -de::p~~ten a,an -1,<:öp-
.. •··. Joper RAVA'3'laten, Ir.i de'e1rstehelft wa 9 er aan; 

beide zijden goed voetbal ·te zien.; n de tweeçle helft 
bleék RAV:1 echter over dè langste adem te beschih:ken; zij 
scoorden twee doelpunt en. . . . 
LENS 8: verloor.met. 3-2 van. Adelaars. Tweemaal wist Lens 
een achterstand in te lppen; maar l,d_claars had het laatste-... 
woord. . . . · . · . . · .. · 
Lens 15: nam.tegen ADC' 29-direkt het.initiatief, maar kön 

.. . : niet tot scoren komen •. Er.werd zelfs·een•"penalty 
gemist.· ADC · nam voor dé rust zeifs de leiding, In d'e tweède · 

helft een geladen Lens,. door B,Hoefnagel werd het. gel ijk, 
waarna /,DC' wederom de leiding nam. Toen werd het via 'Ver
schoor 2-2 en ria een_ spannende slot,fase, waarin_ zich. voor. 
Lens diverse kansen ·voordeden, kwam:.helaas geen-•vera_ndering· 
meer in de stand. · 

Vi\N DOEL TCT _DOEL (p{ipillen) 
LENS 1~ wist tegen Quick Steps xeeds na 1 minuut de score 
via Jos van Rijn te openen. Maar voor rust fil,am er ondanks 
het grote overwicht niets bij, Na de rust ging het bij Lens 
nog beter, de buitenspelers werden steeds goed aan het werk 
gezet, waardoor met open spel meer verwarring werd·gesticht. 
Jos van Rijn en Fred Baven maakten er toen 3-0 van. 
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ffl ~lubblaèi van. 
ffl de rkvv 

r~~ REDJ,KTIE 

1 g.halleen 
ama.ndelstr:.103 
tel: 36 11 60 . . .. .. m !lllllllllll!llnmmmm , 

f. b ;mesker ·' · 
plantenoÓrd 126 : 
tel: 67 ~ 53 · 

===1 no: 26 m 
22 februari 1 67 ,1 

,~•; • :•, M< ---~~-----~ .. ' .,'.( ; 

; , .T E L E . ,:. L E N S 

Wel~icht ._zult u .zf~ri, geachte· 'Ïeier, 
heFinneren, dat wiJ aan het begin van 

; ·, 

, de ~0111peti tie de aandacht hebben · geves..:' 
tigd op het plan van de ftfdelirig Den 
Haag van de KNVB een "Hoofdklasse" in 
te stellen. Hierdoor wordt dit ,sei-z0en·: 
een versterkte promotie' mogel~ijk- en---viij'. 
hebben de indruk, dat vele speler,s, .dit . 
alweer zijn vergeten. ··' · · ' 

' Ds Hóoftlklasse· wordt· ·gevormd'uit'\ië è.:..: ·; 
vehtuele degradant•en u'it dé res.,,·3.ê: 

.•. '. klas. KNV.D ( waar ons·· t~ee_de ·in sp~e,;i:t ) :, 
· de niet· naar de KNVB gepromoveerde ,kam

·. _pioenen·van de 1e,klas àfcl)' 0De'i1 Haag, 
··•de •ho.'s .2. t/m 5 väh de 1e- kià·c!$e: ~·::t/m 

H (Lens-'3 speelt in 1. D_), alsniede:•,o.e 
· .. kampioenen van de 2e. klasse C· t/m'.· \J;, 

De fe kiasse wordt gevormd d~or d e 1 ç, , 
klas-elftallen, die niet in aà.nmerkibg.:. 
komen vo_o-,:; d.e. hoofdkl~sse, .de no•s 2,,.. •,,; 

· t/m 5 van,.de 2e lclasse .c t/m J; ,alsmede, 
de ,.kampioenen van de 3e ,klasse-.D' t/Tfl lt ·. 
(mogelijk Lens·4 en 5) •. . : •ë .. ,· i .•·. ·,.;, 

Ter verduidelijking zullen we nu voor: elk ·elftal afzoricterlijlè . 
de mogelijkhedèn schet s~n _: · ' :_ .. · . , . · /, · 

LENS 3: zal indiert het kampi;en ~ordt, ·_ wat niet waarschijniijl 
· is - samen met·de vijf andere kampioenen van de 1e klas

se spelen om drie plaatsen in de Res. 3e-.klas KNVD.,.,De.elfta~-.---· 
len, die niet naar de 3e klas promoveren (dat .zijn rir dus cd-!':ie..). 
die kom~': in de Hoofdklasse •. Eindigt het derde in de ko1!1p,~ti~:i,~. 
op de viJfde plaats of hoger, "dan volgt eveneens promotie naar 
de Hoofdklasse. · · 
LENS 4: zal indien het kampioen wordt (gezi~n de huidige staridr\ 

.. is dit nauwelijks denkbaar) naar de 1 e klas promoveren' 
( slaat dè 2e klas dus over). Eindigt het. op de tiende plaats ·; , 
of hoger, dan volgt promotie naar de 2e klasse. 

LENS 5: Voor dit elftal geldt hetzelfde als voor Lens 4. Lens 
5 staat er heel goed voor en heeft dus een zeer goede 

kans op een kampioenschap; en dus promotie naar de 1e klasse, 
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LENS 6: Promoveert naar de 3e.klas·, indien het niet op 

de laatste plaats eindigt; Dat moet kunnen. • · 

LENS"?: promoveert naar dë derde klas, indien.het niet 
·-._op de laatste plaats eindigt·, 0 

LENS · 8: Eindigt dit elftal op _èie zesêie plaäts of hoger, 
dan volgt pI'omotie naar de 4e klas, 

C F F I C I E E L 

IN BALLC'TJ\GE · 
. . ' . . . 

no: 70/2 /, .G .M.' s-Gra vêndijk 
71 /2 R.J.van Let .. · • .. 

. 72/1 H .• J.C.M.r-'artens ·· 
73/1 R.R.-van Vliet · 
74/1.J.Lucas 
75/t · C .H-.J .Hoenderkamp 
16/1 R.Deck . 
77/1 R. J. J. Not tet · 

' 78/1 R.van Vliet 
. : . . 

:-ITJEENKC'MST NKS · .. 

11- 3-57 
23- 3-51 
14- 2-52 
31-10-49 
10- 6-53 
11- 2-53 
11- 7-55 
16-12-57 
10-11-49 

Valkenboslaan 196 
Noorderbeekstr, 291 
Dieverstraat 74 • 
Kepplerstraat · 1 37' ' 
Landzijde 201 
Landzi jdê 221 
Melis Stokelaan -2050 
Woiweversgaarde 93 
.Carte sius straat 70 

C'p woensdag 22 maart .. te 20. oo· uur (!hits er geen Europa
cup-voetbal is·) zal er in het klubgebouw van RAVJ,/VVi' in 
het .Zuiderpark een gespreksavor:id plaatshebben,· waarvoor 
uitgenodigd zijn de Dagelijkse Besturen, geestelijk advi-. 
seurs en hoofd juriiorenleiders van: de· navolgende vereni,-
gingeh: Lens, DHDRK, GDJ'.,GDS, Gr.Wiilem, MOA, Quick,Steps, 
VVP, Wit Blauw RK en RJ,VA. Ter sprake zal·onder meer komen 
de brief van de bisschoppen over de sport .• 

u I T s L A G, E N 

JUNIOREN I'Ui'ILLEN 

celeritas 10--lens 8 1'~6 rvc 2 .,; ':Lens 2 1-4 
quick steps JO-lens 12 3-1, quick steps 3 - lens:5 1-1 
hbs 11 · · -:lens 13 0-10 postduiven 3 - lens 7 2-2 

Het gE;hele ... seniorenprogramma voor zondag werd afgelast; 
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\TEES NCU (eindeli.ik) EENS WIJZER 
vat zijn wij voetballers toch een ontstellend stelletje eigen-· 
1eimers. Als wij geen zin hebben om zaterdag of zondaK-te voe:t-" ·
iallen, dan belle.h;we ·de elftalsekretaris of d·e· 'jtinîórÈfnse·kretä;:, 
~is even op en dan moeten die het verder maar uit.zoek En .è Nü, i's ,,·: 
iat opbellen (a;fbellert,) tot daar-'aan-toe'; maar· het• komt rëgelma,;:, 
~ig voor dat - om: maar eens· een di.ridël. ijk en waar voorbeeld te 
1oemen - onze elftalsekretaris vrijdàgs •avonds' 6m ·Mlf twaalf · 
10g een afschrijvingr•krijgt~ ·Nu moet .. hij niet: sle"èhts· de opstel-
Lingen weer veranderen, nee, hij moet zien, dat hij"d.elvolgeride • 
norgen andere speler:s•aanschrijf't. En dan·.hebbertwe hêt:nièt '· .. 
,ens over zijn e-i,gen gezelligè rustige vrijdag·avè'nd/t1e·:feérsté ) 
~vond van zijn "vrije" weekend~ Hoe·lui, onze ·voetbä1lers wel zi;jn 
noge blijken uit het ontelbaar grote aantal telefoontjes, dat 
:mz e elftal sekretari s op z ond§-g!IlO_!:'g§n ... t~ _ye_rw_erke!] .15::r::i,.jgt ___ .aJ_ s_ ,_ 
1et twijfelaclitig··wèe'i· ls; Velé spelérs zijn· nog te beroerd oin ·• 
1aar de afkeuringslijsten te lopen. Hot kan ze niet schelen; dat
ie funktionaris net met vrouw en kinderen aan de koffie zit;,, · 
Je juniorensekretari·s kampt met hetzelfde problèem. H&t ,é~iié;: . 
iat wij aan de betreffende funktionarissen kunnen advisèrén is: · 
1/CG STRENGER optreden.:; .Wellicht Verdient,_ het _àànbev:eling'he:tc. : . '. 
\l'oorbe eld van enkele and ere verentgingen, te volg(;)n .-en. bij niet 
t;i jdig afschrijven en J'.)iet-c:llîpkomèh qe bet reffenae, :;ipe:I,.èrs ·een· . 
:>oete te geven. Het· is ;na.rhel,ijk gebleken, dat· cte:Pgèlijke. spelèrs 
1ogal ongevoelig zijri:voo:t opgèl~gdê schorsingèn·,. '. .. :: __ \ , . . 

' . ~ ~ : . ~.J. ~ • . . • ·- • . • 

,.._.,,....,.-,....-,--=--.,--=-..,..,......,,....,,. ,;. ,: : ' I .... ;·_ ~. ~- -... 
L E N S I n_ lJ. 'L j; N .S . <··.r. .:! .. .[ .• , •• :., . C . 

Gesp,Gew,Gcl.Ve~l~ Pnt, Doelgem, Wedátr'i:jdgem; J 
0,-klasse 33 17 2 _ 14· ·: ·:36': '· 77---67' ·, • 11

, 09· :' • '· . • 
El-klasse 58 24 8 26 56 154-1 35 , , . 0, 96 . : . , 
~-klasse 69 37 8 24 82 201-190 .:. :._: 1 ,'20·-~ ., .... ·.~ 
t;otaal jun. 160 78 18 64 174. 432-39.2 -.':. ·1,o$i •· . ' 
è'upillen 47: 20 5 22 ·45, ,70-18 . 0,96 

~CG ENKELE ?LA/,TSEN · · ... · , ··. ·r 
• . ·-.~ •r. -~-;" . ·: . - . : - •;- •• ' . .-- . _.'; .<;· ·r . - : ·• :j : r-·-·: . 

'voor de pinketertrip na"'1r 'Idar C'befstei.n. ziJp,-nu n.C\g,•/3lechts en-
k:ele plaatsen in de bus onoezet. Deze wééK 'mèldden zich: . 

ï',SchQtit.en; R;Wachmaff, ,H..Drandenbur.g, .R;IJ'iand-ei-1burg; . D. : ... 
Drandenburg"en F:,de ·zwa:rt, Meld il .nu .vlug., anders vist .u 

9.chter het net.. · · · 
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--- ·- -·• -·---~- --·-·- .. ·-· .... ···---··-···--P A A S D R I V E 

• '. :_:._ .:·:..: ..... ·:_:., .. ·-···· -•·-• 

C'nd·er d.e· voortreff.elijke leiding van onze· sekretaris 
wierpen vri,jdag j.l. -:,6 klaverjasliefhebbers· zich in .·~·,. ,<. ;; 
de tweed·e ronde•van de L.enS 1. paasdrive. Een gfoot··aan.,. , ··.; r· 
tal dus, dat genoot van de plezierige atmosfeer, die ::;;i•• 
me de werd geschap~n door. het echt.paar •Gc±teribéek ,. de:; 1:· • 
nieuwe, enthousiaste barkeepers, wie ·nu uok ·,d:oor-d é · ·. , . .,. 
K.K.; een van harte welkom wordt toegeroepen; ... · 
Morgen volgt dé derde ronde in het toernóoi:.(Vanzelf,... 

·. sprekend zijn· ook niet.:..kaartérs op, de k:I.llbavond door 
· dé K.K. ·.graag geziéne.·gasten,· T'ot·.nlorgenavond. ! · ·, .,: 

. ;- __ . _ : ·· .. ---~- · .- 1 )··'.-:,:,-~ .. __ . K .• K ~ - . , . _ 
: . "'!"i • 

· -o-6.;.o-o-o.:ao-o-o-d.:..o·-'o-o-o-o-o-o.;o-o-o;..o-o-o..:.o-o.:o.:.o-o-. 
: : , . ' - -~- . . ' 

SEKRE'i'ARIAAT · 
g,coomans 
.weimarstraàt 218 · 
tel:; 39. 2 7 •. 20 . 

j_ 

, . 

-, ,J . 

· ·i··,; ,--:; r' · 

PRC'GRAMMA SENICREN VCC'R ZC'NDAG, 26 FEBRUARI 1967. 
:1'4';-'û; Lens 1-Hollandiàan 1 ': ::veld 1,Geb.1,Lok,6/4 .. 
12!- ui. Lens 2-Quick Steps 2 .'.. ,.Veld 1,Geb,1,Lok:.5/3 
12;- u: Lens 3-H.M.S.H.3 '. ·Y,eld ·2,Geb,2,Lok,.5/3 · 

.. 14;- u. Lens 4.:B.M.T,3 • .. Je+d 2.,Geb.2,Lok,.5/3 ,. 
14;- u; Tedo 3- Lens .5 v.Vredenburchweg,naast.Cvervoord.e 
12,- u. B.E.C;_5-Lcns 6 Gci'l,Sp'ortpark,Brasserskade,Delft 

. '. 

Lens 7 - vrij · ····-··- --·· · 
12.- u, v.u.c.12- .Le;ms 8 Schenkkade ' 
DENK. 0M ··BE·'-îi1ffti:-Tr°N.1\Tc-IES·/-!' ! . '. ,_:~ .. 

DE c r s T É t L IN G E.N: 

LENS 1: 

. 

. r 
a;vé-{:.barenè'.è~:, ;h-,hak-et-; -h. smit skam; r. roodbol, 
w,.venderbös}'a/i"óoduyn/ h,dietz, j,englebèrt, · 
r.wachman,. f,de-zwart 1·d,brandenburg; ;: · · _ _;J· . 
RES: th, suykerbuyk( 2x J, r. blok( 2x), j. botter(2xl_. _____ ---·· 
GRENSRECHTER: dhr,C.Visser, ,;, .. :.'.: ... .':: .'.::~ ... : 

LENS·"2:; ... t.h. suykerbuyk( 2x) ;'·w.iierharèndse ,'w;hansèn,·· j. v.d. 
---:---: knaap,. :.g.kemperman; r. blok ( 2x),, 1. riémen, · j. bottfer . 

:i:;t'.m~J~~~ë~r ;·j;:~~ti~'ho~•·t~~)~enbu~~; ~ . ; ;,'. ·, 
LEIDER: Dhr, L. te Moy. .r 

• !. • 
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,~\'1:2_2: g, halleèn, • j .rrrèiez: (2x) , h";'keinpër; •·. p,bu:rghouwt·;""th:,;. ~r-t.-~ :· 
kleef, j,v,kleef, g,l·oayestein, l,hendrichs, :f.,wubben, 
d .groenendijk, h. jacobs_. ·.·:· • ·· . · · · 
RES: j .groenendi-jk, n.koot ( 2x), . '/ 

,ENS 4: a;v,egmonéi; ·:r'.straathof(2;:), !ll'.dávis (2~), r.eykelho~(2:x:J 
·----- c.-peeters; · n,koot(2x),. j,witt~ng, ·w,eykelhof; a:~l'lieUl,[.en-:•.:;, 

huizen,· f, veel behr:, r ;brandenburg, · · ·, · · 
RES: c,meere, j,meier.(2:x:-)~ · • ·· · · · , .... 

r • , . , .' ,._ • • l' ! '. ' : • ( '., • '. C ,~ , ' • •; 

,ENS 5: n. v ,domburg; · a.v. li'mb"eek; .tl. v.d. st'èëh, a .• v .a·, beek, r,de 
·-----'groot; j.riemen, h,de sterke, j,de boer; j.de hilster, 

a.v.d.meyden,.·n,dr;abbe', •,' , ··' .. , ... , r. · : .• • ••. 
RES-: n,ae· boer, .h-,v,welzen, ·:; ... .· ... 

ENS 6: m, s~ykerbuy\{, c~iileuw~nhuizen', m\heerscl,op; .n}aé gruyter, 
·----- e.a,v.d,acker, j,vëldink, r~ravestei·n, g,jehee; 11:,nowee, . 

m. v. eysbergen, j,br-ochard. · ,. c- ···:'·'.' ;: · ::--::• 
RES: p.schult,e_n, r,gelauff. ' ··· ······--·· ···:, 

; '" ' . . . . 1 .. . . . • . . • . 

,ENS 8: j.jager, j.v.westing, h,h-elmich, h,leenderts, a,hoppE:in
·----- brouwers, c. kras, f. biërhöf, m. ooms, r ,wüstef.èld/' 1!-::v,:. _,,,.:·, 

scl1,ie, _a.v.l~eI{lbUrg·,· ·;.1.·:.·- '· '·_c·_.··;.:;:: .. ;,·jr_;;~ :·,. ... _ 9';. ,-~_:_\ 

RES: a .poels, ·-w/-egg·e.rs. ' .. , · · '• ,· .. •. ·: .. \' ·· ,;· .'. · ·.~ :, :, .. ' 

.FSCHRIJVINGEN: · Tot· uit:;'iri-:j{ \rÀ jaagavond .f 1.im' 'bïJ'J;il:!f'..'.q;.{6i?,~:-; ~: 
mans, Weiniafst"raat 218, tel,39',21,-;?0:en·.;ti~\;i.err .. : 
8-9 uur kl"µp'gèbouw', tel,66.13,14. ->, ,' ''.'.; . ··<; 

.•• . . ' · .•• ~ '• 1 ·- .: •· -, :'· ... r. .• : 
. ., .. - . ":' - . •·· ,~-. ~- . ~ ; ; .- .. 'r . 

'CCRLOI'IG 2RCGRAMJ\IIA SENICREN VCCR 2iCNDAG 5 rt11~iÜIT ·196p ;:: . 
. ·Lens 1 . . -vrij.· .. 14,-- u;Westerkwartier-·•·9..:I;en.s .,5 •. 

2.-- u:Laakkwartier 4,-Leris:2;"''f2;·--·u,Len13 '6.'~ C,\'f,P~2- ;·· \·,:'-'... 
2;-- u;Lens 3 - Tonegido 2 t4.--·u.H.D.V.5:... Lens'?. _ , .. , ...... , 
4,-- u,Lens 4 - J,,D.C,7 13,30_ u,Wit Blauw'RK 5_;_ L.~ns _8, .. ' ': 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o--o-o-o-o-o,-o,-ó-o.:.o.:.o.-o-o-.o-o-o.-0.-0:-9-o.,.. 
IEKRETARIILAT·.-:~·-·~.:.::::..··· ~- ;,. _~ .... \ ..... _ ... ' -·.• ~ l··: ·. -·.: __ ,_./•._; -.' ____ :~_., .. ~~ 

L, van der kleij •·:,: t' 
. ~ ' ._. 

'rambozenstraat 45 · · 
,el: 33,88,42 
'RCGRAJVJI'~!, JUNICREN VCCR ZCNDAG 26 FEBRU/iRI 1.96];-.,;,, .; .. :·,:• .. \ 

2. -- u. H .B • S; 1 - Lens 1. . . . . Hol.it i;-u~t . ; , , .. ; , : , , , .. -! 

3;45 u, Ri\Vi~ 2 - - iens .~ -. · · :'·,:';. .ZuidEJrpark' •· ,. ,' . . : . . : 
2,-- u. Lens 'j - Vredenburg 3 · V,3,G,2,L,6/4 ····· · · 

iIE AFSCHRIJVINGEN + AFKEURINGEN JUNICREN + PUï'ILLEN ! 
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DE C I' S T E L L I N . G E 1\1 :: 

LENS 1: 

.LENS 2: 

r.bruggemans,- m.v.veen, r.förtman, h;rothR:rans, 
h; vèrheugd ,· th .hoefnagel; · f. y •. boheemeni w .vogel, 
a.kortëkaas, j.cbbben, w.\ceetman:- · · · 
RES: h.overbeek(2x), LEIDER: d_hr,,,. •. Huis. . . _ 
SAMENKC'MST: 11 .40 u.ingang H.D .s_.-terreih. . _- ' .. 

C .-vaá s sen-; . "J. welling ' .· a. duym' C. verV1l,p.rt' t ; h~é~<
schop, - th. örócharct,. j_. webbers., n. jan~sen·, j',de : · 
jongh, g.v.d;togt, c.,v .• velzen; ·. :n· · 
RES: h.crama, 'LEIDER: dhr.G.v.d.Velde.
S,ûj•-~KC'Jl!ST: 1 .30 uur ing<l,ng ·nAVA-terréin;, 

. . ' . , 

·a.vetVaàrt,. w.geurens;.-:á cie winter, j.verba:r.er,id-. 
se, j;v.d.zalm, h,suykérouyk, ·c.knippènberg, 'h.og-
berts, n.v.niel, b.epskamp, · j;holt. · ·_·. · 
RES,: · c • roo~uyn t• LEI DER: dhr. F. Herre mans. 

PRC'GR,\J\'Il\1A JUNIC'REN VCCR z:,TERD!,G 25 FEDRU:,RI-1967 

'ZIE AFSCHRIJVEN + AFKEURINGEN JUNIÇ'REN :+ PUPILLEN 

14;J0 u::v;·u.C,4-Lens .5 " . -Schenkkade . . . 
1.5;,.:_ u;Laakkwartier··4~Lcns 6· :Jánsón:Lusstraat ·· · ·. · •. •· 
1.5;4.5 u.Lens 7-Laakkwartier ..5 :v.2,G;2;L;.5/3) ZIE"RESERVE-
1,1-;30 u,Lens 8-A.D • .c'.18 V;1,G.1;L';6/4) PRCGfu\MMA· : . 
1·4;30 u;Ler.is. 9-R.V.C.8. . . V.3,G.2jL.6l.4 .. · _ · · 
1.5;4.5 u;Lens 11-Vredenburg 11' V,1,G.1,L.6/4 .. ·i·zIE:KLUB- .•. 
1 .5 ;.-~ u; C'oie'vaars 4-Lehs 12- · • Zuiderpark 2e ged... MIDD!.G·-· -----
14 •. 30 u.Lens 13-B •:l:i~T •• .5· · . · . V~2,G.1 1L:'3./3 .· .· · . . 

· Lens 1 4--vri J · ... ___ • --- . ~- .. . , . ,·· _ . .. .. 1 . 
1.5;4.5 u.Lens .1.5-'ypaorwi-jk .5 : V-3,G •. 2;1,6/1(_ .) ZIE RESERVE'°' . 
13.4.5 u •. taakkwàrti'er 13-tens 1·6 Jansoniusstraat} PRCGR]il-'11\if,.·,-·----• 

DE c l' -s r E,. 1 _1 r .. N -G E. w. = .. : : • • · · • _: - _, _ , _ . , ,, - • . ; . _ 

!:Jf~-'?.c..z: .w •. l<:ö\il'{~i;:ilto_ven;; r.v.:d,.mull,. ,j,.colpa, l.huie.,. p..de 
jongh, d.holt,ë;bákkers;.- h· •. överbe·ek--(·2xl, -a,hopr .. · ..... _,_ 
j.fretz, li,bijsterveld. · · . 
RES: g.de hoogd. LEIDER: dhr.,G.v.d.Velde. 
SAMENKCJl'IST: 13 ;4.5 uur Veluweplein, 

r,v.berlo, k.sch_9,!JW, f.jeheei e.v.bronkhorst; p. 
dé vri esi- l .d~_J?ngh 1 ;J_i_':Y'._hu ~t 1 ~: hoogeveen, . ·•·. 
1, v .-d .-ve de, p. v .d .aar, g. bruinsma. .. ..... 
RES: a.tinnenbro.ek;•-LEID'ER: dhr.J.dé Hilster; 

·.r.. . 
. \ .. '. . . . 
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,ENS 7: ·-----

,ENS 8: 

SAMENKOMST: 14.15 u. Hengelolaan hoek Lo·evesteinlaan 

b. v .d .lans, p .klein _breteler I b .lustenhouwer ( 2x), f. v. 
baggum, g. duyvestein, h, cggers, r. v. wassem, f. v.d. berg, .. 
th.janssen, a.bildérbeek, c-,grimbergcn.,RES.: a,v,essen(2x) 
LEIDER: dhr.A.Blok •. ·· ... · . · ... , . ·. ·, 

p,miltenburg, ,b,:cte· v:rüJs-, a,westhof',a.v.essen. (2x), P.: .. 
manders_, d,dè yrïe_ ·s,_- r.pet-:rs, b.v.d.sp_ rong 1 .g.v_ervaart, 
p •. bremmer, c_.v .. deelen. RES. b.lustenhouwer \2x). . 
LEIDER: ct'hr. C. de Heqr. · ' . · ·• · ~• ·: . , : :: ,. , . . · .. 

. ' .. , .. .'·_1· . -· ,·_, : • .. 

e.v.d,broek;-:r.jacobson; p,f,de haan.;· g;ravestein; h.dan
kers, h.v.domburg,. ;a;-f.e:i,tz,. j,schutte, j,'castenmiller.,· 
h,rientjes, ·c.blok. RES: r.bogisch. · · · · 
LEIDER: dhr.H.Leenderts.. · ' 

,ENS 11 :p.de haan, ·r.hoefnagel, c,schrover, fr.raaff: ··g,bloks; 
·------ p;hop, g.v.d.velde, t,hoek, tr,reso.d.:i.J1ar._djo, :h;de jongh, 

j,disseld0rp, RES: b,kleil'.l br.eteler. , ... ·: ·· .. 
LEIDER: dh:r.R.Wachman. . ... :- ., · · .-. : · 

,EN:S 12 :l .egberts, h .v.,ber,lo; th. v. rijn; fr ,dis seldorp, ! .de 
·------. kleyn, c. stapel,· p.: verheesen, · w ,englebert, t. jung schlä-

ger, k.,v.d,;voort, p.v •. do~v~rep.·. ' · · ,~; , .. _. < 
RES: th,v,,d.aardweg. LEIDER:.dhr,J,;i.r,d~Xhaap. : · ~ 
Sf;MENKC'J\!ST: 14. 30 uur Hengel.qlaan hoek Loevesteinlaan. 

•. . • . ' - • i • " • • ~ • .' 

,ENS 13 :r.bos, c .blom, . h'. v·,dam', '.I.. éazande~ ,, j. v ,d .h~idèn, ·p. v.d. 
:,-:----- steen, r,de wolf, j,v .. d.ende, h.rimmelzwaan; j.helven

stein, •g.'v_.àrdenne; RES: ,f;gui_t., ._.g •. lutterman., 
LEIDER: dhr.W . .S_tapel,• : :;-·:: . ' 1 

• ' ;~· ,·T., ~~~-ê-11: vrij .. . .. , ·.'~ .. 
,ENS 15 :- a; castenmill:er:, .. g,nieuwbuurt ,.' ·,j .as;elrri.an, .·e,'.b'or, 
·------ p;demeyer, r .k. f, st_ra?.tman, .w. du:i;ve·stèin•,.· r-.asselman, 
. c.v.l)ulst,, e.ver,sèpoor:,.· ~.groeri. _,·:~·r , _.·· ., .. -r.·· : . · .. 

RES: e.'V,deelen,• j~méyers; LE1DER:··dhr-i.C •. Kras;',•, ····· ····· 

!~t!~_1§: ~. de haas, :m;del ~a~so ;'. r. y :nunspE)~t,. _i; e,ngÎel;lert\ . m,p. 
Jànssen, w.v.d;ham, l.verspaar.1donk, J,muld~r; p:;wilmer, 
e,v.d.hoeven wijsard, r,straatmm., · .... · ,·, 
RES:. p. steffen; r .feenst,ra ,LEIDER: dnr. J ,Witting. 
SAMENKC-MST :· 13. -"' uut Hengelolaari höek Leyweg;. · , . . . . . . . ~- ' . -- . ' 

:. ' '-:.• . 

. ' : ;, ' ... · . ~ .. .. 
- ··~ • I" '. 

.. ' • ( ·,r ' . , .!. ~- .•. , 



\ 
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PRCGRAMMA PUPILLEN VCC'R ZATERDl,G 25 FEBRUARI,·1967'·· 
_.,, ' 

1 ;45 u;Leris :v 1-Laakkwartier P.-.1 V.1,.G.1 ;L;6/4lZIERE- ... 
1.4.5 u.Lcris ·p 2-R.1,.S. P 1 V .2,G •. 2,L.6/4 SERVE-

1 ;-.: u.Lóosduinei( P 1 :..ten~• P 
1 ;4.5 u;H.B.S. ï' 3-Len·s 'P.4 
1.4.5 u.Duïndorp S.V. P 3-Lerïs 
1,4.5 u.Lens P 6-Rava ï' .5 

12.15-u.Postduiven-Lens P 7. · 

DE C' î.' S T E L L I N G E .N: 

PRC'G RAMIV',A · 
3 Monsterliiieweg,Loosd. · 

Houtrust . 
P5 Cèkènburgh. · )ZIE RE-.· · . 

V.3,G.2,L,5/3)SERVE
.; ï'RCGR/,Wii..û. 

Monsterseweg; 
•••• r, .. ~ ... , ~ 

LENS ,p 1 : r. v.d. steen, p;v .wi.jk, , c .Iustenhouw.er, g, c olpa, 
------:-- ;g;tr,ÖJimlelen; r;veercn, a;baven, '.a,<l.e .. winter, 

m. v ,d. horst, e, hoefnagel, ·.j. v.,rijn ... 
RES: p.de wolff.LEIDER: dhr.-G.v.d,St.een. 

.. 
'· 

LENS P 2: 
--.;:-~-;-, .. 

p,versclioör,. e,ma,.ècó,-•c,v.d.aardweg; w.de hil:-: ':·.·· 
s:te.r, m;v.baggum, j;v.rossum, r.goedhuys;. f, ··· 
wouters, r,micka,..r, speicl:ier., j. slabqer.i:;._ .. 
RES: q. v .rroor.t ,. p·, alberse: LEIDER: dhr. ;'J::h·, S\l.Y--: . 
k-è?"buyk. -·~- . >· .- .. 

LENs.·;1>.·.3:. j.boin, .p~bérkelaar;· a;borst., .j.keetman, g. . :•. 
----:::-;,--- -willemsè;:p.le brun, b.ruitetffi?.h, g.lel'ieveld, 

j,oosterveér, l;wirtkeJ_man; a .• v.maris.: · 
RES: w.v.d,lans, g~bl·oks. LEIDER: dhr.N.Koot. 
SAMENKCM3T: 12.20 u,ingang Lens-terrein.· 

H!'.!"§._?_:1:_: f.v.os, r.de vries; ,f.de vries, h,straver, ' 
p.boom", j.post; r.v,d.lely,· j.wüstefeld, c.· · 
bak~er; • f. snoeyers; _r·.de vrOège·. · · · '• ,; •·, · . : .: · 
RES: e.booms, a,Qurckseh: LEIDER:· dhr~:i:.·,Braw-·· 
d\3nburg. SAMENKC'MST: 1 ;-- uur Htmgelolaan · 

, , ··hoek Lcy-weg, . . ... · 

~~!'.±§._t~{:·. j; koÜwenhoven, 13., v; à .aar·,: r. bom:, .. h~ v_9erkamp; . 
. . c~.<;J,rnst, h.coómans·, j.v~ükènburg, J.'ja!'llnaa:t.,': 

··, · g,'willèYJ'.IS; g:, schnèider, r.verbarendse.· : · · 
HES: r,v.d,meer, -j,v.d.wijk. LEIDER: dhr. 
J.Welling.S,'.MENKOMST: 1.-- uur Hengelolaan 
hoek Leyweg (Eurocinema). 

LENS? 6: a.Janssen, j:dessing, p.alberse, th;tijssen, 
-------- e.reesink, a.hilderink, f.jonker, w.v.d.linden, 
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th,heemskerk, :,:,,fe:\.t-z, g,v,osch, RES:. a,kleywegt,, 
a~l.odde.r, LEIDER: dhr,/,,Nieu-renhuize~. . _, . •F' 

~J:!~_P_7: ~•:v·.".een, e.yPerlaan,' g;~.gessei·, r,dë höógd,--è:.": 
scheD;kels, a,d,e hoógd, m,v,r,ijn,_. e,de wit, j,de hil

.· ster, j.redeman, p,perreyn, RES: j,v,burgt;, w,cara
. bain, LEIDER: dhr.A.Limbeek en J,de Hil&t-er, . .t-_: . 
. S!~NKC,MST: , 1 L 30 uur_ 'ir.igang Lens-terre~ri. :, 

CNDER ALLE OMST,\NDIGHEDEN (DÛS JE. HCEFT NIEf 'l'E IN
.FORMEREN NflAR ,,1J,'KEURING ! ! ) TCCH .OP 1-iE;T, i;UNT .Vt\N' · 
$AMENKCMST OM 11 , 30 UUR DIJEENKC:MEN · t·. V~M; ··nE-'TR-;(1-
NING Cï' HET STRAND. . 

ATTENTIE, JUNIOREN EN PUPILLEN!· 

AFSCHRIJVEN - AFKEURINGEN JUNIOREN + PUPILLEN 
.t : ··., " .i 

'. -r· ~ •· 
1 • • ·• ' • • ',: . j· . 

Het gebeurt de laatste tij_d herha_aldelijk,: çlä,ç;f-,Yunioren en pu
pillen het Juco-Sekretariaat opbellen buitercä11 gepubliceerde 
tijden. Lees daarom het volgende goe.d door: · · :'_.!;; ,,. • · 

1) afschrijven (met' ópgé!-ve· van reden) :eti\.'lnlicht.::J,.ngen op vri';j
dagavond telefonisch: alleen tussen half: z.ev..ên. en half ach.t 
(dus niet eerder of later!) bij dhr •. H,van der Kleïj, tel, 
33, 88, 42. Later afschrijven is nieit mogelijk, .. tenzi:j.:.in.J.:. 
uiterst dringende gevallen (dus all.een plotseling ,:Üi,k. ·. · 
worden). Latere afschrijvingen onder _het sm9eslje ,van "ik 
of mijn ouders waren het vergeteri":word·en ... iü.cl geaccepteerd, 

2) Junioren kunnen nooit naar afkeuringen op zàtérèlág 'er:? t:'oti
dag informeren, tenzij d_it.in--'de ~~ns-.,.r;eyuejapart is ver
meld. Twijfel je, kom dan naar het punt ·v·an--ï§'ämenkomstr 

(3) Pupillen kunnen op zaterdagmorgen.;! indieh"é~.èen:'.'á'fké.ti'i.-ings
lij st hangt ( je moet dus eerst naar het afkeuringsadres 
-r{áàn kijken):, telefonisch. ipfói'riléren tus~en twaàlf, Uûf!·'ëri 
half èen_ (ctus •niet" eérder. of later) biJ·dhr.ilf!v;án, i:!er>:,,:~ 
Klelj, tel.)3.88.4:2; Na half een·:wórd·en'geèrî'inlicfjtir'jgéri 
meer gegeven en moet je naar het· punt van samel'lkoinslf,gi:ii/tr:i. 

Knoop bovenstaande punten goed in \ié. or.en ( wanti; îridi~.rf ]J.~ ;je. 
hier nült aàn hOudt,'wOrden'lllélä:trê:gièlen gènomèn'.:' ·' .,,_.,.J 

_,-.•.. ~ ;~ · .. -•_:.··, .:-.:· .. :·-•., .-;, ·:'. . . _·._ ... :··-.··· _,:.·:~·-~.L>!• .. : ~-· 

Wij doen ook een dringend'; b'éroèp tip; de 'oüd ~rs örrîLtiF'zorgenf l ! 
dat de jongens zich aan bovenstaanoce houden, aangezien strenge 
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maatregelen anders niet uitblijven. 

NIET.-C'I'KCMEN: ;wegens niet.-:::oPkQmen i_n het afgelopen . •. i:r 
weekeinde word én·;,. Ldc;lde:r · en 'W. Cara bain .• 
tweemaäl 'als 'reservé 'opgesteld. .· ' 

Wegens l:)erl:)aald niet;..,opkomen wordt .Henk ,.Jqè_hems dit : . 
seizo.en nie~ ll)ee.r. opgeste;J.d,, ... · . -~ ,,> , ,:•:. · , · .L ·; ,y; 
Wegen·s--:niet ~p ptint. v~n :siimerrkoinsJ.'. :.z:i: jrJ :,k;:\. jgep :~~-Bórii ' 
en B .Klein Dr_eteie/ ééri e~f.1r re.,~ci~y.ebe'ürt; , : >:·: ,.;;'!: 
RESERVEPRCGRAMMA: alleen bij afkeuring van het gehele 

: prográmma;: ,,,.:, 
• ;;. " L 

' 
in.zaal Marter.ra.de: 

.14.-- uur: Lens P 5 + P 6. t M;; ' -

Samenkomst: 13.45 ·uur ingang liênsterrein,'·· ·· · · ----------
Leider: ,-.--4hr,N.Koot,··---.-- :,· --· · · --·-------··· · · ··---· · 

'f- , , - t 1 ' ' 

15 
.. ·• 30 uur·. Lens P 1 ;--'ï_'i3-'"·~•---~·- .: .. ., .. :. ___ , ;;..,.-.:... ., ': .... , .• · ,_. __ .... · ...... 

" • ' ; 9; . î' . ', ·. : i· ;_. ·, :.· . :.i, ·. 
~-' ,. . 1 . . . . . • -

.. Samenkomst:. 15,, 15 uuri>ingli!ng Lensterrein. 
Leider: :clhr,-T.Suykerbuyk •. , · :-,-

in. z·àal' Herschelstra'at: .~ 
14~---\iJir:·tens ··r'•+·-s~: "'."~-:- ·:,··,~- ''i . 

Leider:: dbr.J;ci.e Hil~t-er. 

15.30 uµr: Lepá :'f 5 :(•J6; 
teider: àhr~J .Witting. ' 

. ""' ·< j .• . . i<· ·.: , . .. . .. .:. .. ! J ; ' . 

KLUDMIDJ},\G LENS ,11 ·EN::12:-·,., , 

. ,'._ --:~,.! . .• 
.. / .- .•_: T '._'· -~ . ., 

·~· ' . :- ."! 

• • • 1 

Indien ons veÏd i ~ a fgek~~d ( en du~ niet het gehele pro
graintna); · verwachten 1we, dQ 9pelers · van L_cns 11 en Lens 1,2 · 
!indien ook het Z'oievaars:'-te'l."rein-is- afg~keuro.L·in het. • 
klubgebouw; ' ....... , ,· .·: · •· . ':· ,_:_•:: ... , .... . ... -...-

TRIUNING WCENS DAG ' 1 .. Mi,i',RT : =====-:..:..::.==-==:...._;....;:=.::.:.:..::=-.:. .. ~ ;J'; . : ~"' 

I.v.m: de wedstrijd f,jax-Dukla vervalt de training voor 
de D-klasse groep. Voor de, 0.~klàsse groep •begint. de trai_-
ning om half :fävèn ï.p.v. ·zévèn-·ü:ur: . 

.. . 

' ' 
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TRAINING M!,ANDAGf, VOND; . 

,.,. : 

I.v.m. zijn gedrag.tijdens de training afgelopen·maandagavond 
wordt ·Th.Dooms een wed::itrijd niet opgesteld en twee weken 
van training uitgesloten; Cok R.Dos wordt de eerstvolgende 
twee weken niet verwacht., 

VAN DCEL TCT DC'EL ( juhiore~ )' .L . ' 
·' 

LENS 8: versloeg Celeritas met maar liefst 6-1. Reods direkt 
na het beginsignaal van de scheidsrechter nam Lens 

het initiatief. Lens kombineercle lustig en zo ontstonden er 
vele kansen. Pe:ter Dremmer (4x) en Ni.co de Vries (2x) zorgden 
voor zes doelpunten·. De achterhoede verdient een kompliment 
voor het goede verdedigen en het stuwende werk.•. . · 

LENS 13: bo.ekt~ ook a:L. ee·n grote overwinning, De HDS.:.doel_man 
hagtienmaal het nakijken, Lens was op alle linies 

beter en sneller. Van de vele kansen benutte Henk·•Rimmelzwaan 
er zeven. Naarmate de wedstrijd vorderde zakte het· spelpeil; 
iedereen wilde een doelpunt 'makèn en .ér werd geen bal méer , 
afgegeyelil. .. . . . . ; · · · ·:' · 
Het vait ook.niet mee cm te ·bli,jven voetballen. 
-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-o-o-

DE HENGELCLU,NLCEI 

Een moderne klub moet over allerlei onver
moede hulpmiddelen beschikken om het ver te kunnen schoppen. 
Neem nu het ons zo overbekende Liverpool. Ze beschikken daar 
bij die klub over·een Spionkoptribune voor de trouwste en vu
rigste supporters. Zij vormen een zangkoor, dat de spelers 
opjut en tot groot se daden inspireert. Hun beruchte "Mersey
side-roar", een strijdkreet, die tot ver in de omtrek hoorbaar 
is en die de tegenstanderB zo van streek maakt, dat ze hun · 
hoofd verliezen en als een kip zonder kop lopen te voetbal
len. Geen wonder, dat Liverpool dan wint; nou ja, behalve 
van Ajax natuurlijk, 

Lens is nog een onderontwikkelde klub op 
dit gebied. Daar moet wat aan worden gedaan. We be:,ginnen met 
een bescheiden pas-toe-tribune, voor zo'n man of veertig. 
Elk jaar bouwen we er een stukkie bij. De naam Spionkop kun
nen we natuurlijk niet gebruiken. We moeten een andere naam 
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zoe)<en; eentje uit d.e Haagse historie, .bi.v. "Het groene 
zood je".. · 

,., 'En; dan -mdet er nog· eep_ zangkoor •... 
Noten lezen hoeft er niet bij te zijn.' Allè. ·1eden, die 
over een stentorstem beschikken en bereid zijn111et gY'ööt 
volume te werken, mogen meedoen, Het bestuur zorgt 
voor verfrissing van de kelen. Het ."koor" moet ook 
bij uitwedstrijd-en present zijn; want .. die moeten wè ook 
winnen. · · ··· 

.. . . Natuurlijk moeten we ook een "roar1t 

hebben, een :brul of eeh -loei. Niét zo een_ als "hand in 
hand" of "zoete iieve Gerritje 11 ; maar eentje, die door 
merg en been gaat. Zoals het gehuil, waarmee Winnetou 
en de zi jneq de blç:?ekgesicht en de stuipen op het lijf 
joeg. D.aar moet naartoe! Crize tegenstánders trekken wit 
weg en verstijven van schrik en wij •••• winnen,• Dankzij 
de Hengeloláanloéi stoten we in één ruk door naar dé · 
eerste klas, Het bestuur zal zich nu reeds moéten be.:.· 
raden over een eventueel toetreden tot de gelederen det 
semiprofs. En in.gedachten zie ik_L.enS al meedoen aan 
çlé_Europacup. Wat eeri genot ooî-::in Milaan·, r'iadrid · of Li-" -· 
verpool onze geweldige Hcngelolaanloei te horen. 

, . 
L. Bres. 

·r 

< j .• 

·J . 

. ~ f .:':i .. 

. . ~ ....... . 

:, . 

'-~ ·_, -· 
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RED!,KTIE · m . . . 
• fullee .·.,· · · ,,:., 

~ancl,1:ils~rito3 ffl 
tel: 36 11 60 ffl 

SEKRETA RI!,AT 

f. b .meskèr " 
plan-êenoord -1"26 
te,l: 67: 61 53 · 

m!lll1llllllllllnmnnmn,miii 

ffl 40ste J,lftRGANG 
ffl no: 27 ffl 

1 maart 1967 j 

T E L E - L E N s 
. ;,· .. 

· De rode lantaárri liängt op· d è Hertgelo'
laan, Ja, het eerï'îtë iïtaät ·onderaan ·de 
ranglijst, Cndanks de e1:1orme strijdlust, 
ondanks de,(eindelijk) hartstoëhtelijke 
aanmoed:i,g:i,ngeri van _de· suppört~rssGhäre 
heert·Lerts.de punten aan de tegenpartij 
moeten ·1atèn, Het moët -gezegd.'worden, 

.: :önze•jopg~r:is kregen ook-wei ë~n:paar mo-
. '.r.ele ärèunEm te verwerken, Eë;rst dat ver

:. vélende: ee:rste doé],.pUl'lt · van d~ ·-.·H,ollan-
.. diaan-(wás het buitenspeI?':')';·vervolgens 

er:ikele droomkansen van ,;Ie ,L!'J:J.S;'oqrboede, 
die net_ o':er, net naas~, .. m~ar 1.n. ieder 

_geval ge.en' doelpunt 'çij:Jle'verd~nt'•Bat kan 
· je pe"èh rtçiemen, evenàls de· tweede Hollan

.... diaan,,-treffer. . .. · '· · , .. ,, 
; : .;, --~--. -~ .. ~ ~,· , __ _. _·· .. • . .-·· .... •. r. : .... _ri,._; 

• .• .· Na rust bemerkten-y:e,. d?t' _·pµbl~ê~ noch 
· spelers· çl.e moed hadden, 9pgegeven-! Cnder 

luide• toej1.,1ichingen werd. ç!e. Hollçindiaan
ve ste bestormd. En het had sukses, 
Eerst schoot Ruud Wachman cie' bal keihard 

· tegen.de touwen (1-~) en kort daarna ' 
caramboleerde een hoekschop· via de kee,
per en een van de •achterspelers-·varrjde 
tegenpartij.in hèt doel ( 2~2); ··1,Ié:gr: het 

" : lot wa•s. ons: niet gunsti.g gezind, :.Dij een 
van de gevaarlijke uitvallen van de Vlaardingers,we:rd een :~oge 
voo:tzèt niet goed weggewerkt en Lens keek weer:i;egen een.ach
terstand aan. He-t was de. genadestoot, Lens, d_at, krachtig v(j)r
zet ··had geboden, was te zeer aangeslagen. De,• H:o]]al[ldiaan beperk
te zich taktisch tot 'het hóog,. hard en ver uitt:rappen val} da 
bal;··waardóor normaal doorvoetballen vrijwel onmogelijk was, 
Het verzet was.gebroken, Na het eindsignaal van de scheidsrech
ter zàgert wij enkele: van onze jongens met gebogen hçofd• h,et 
veld verlaten. Daar was allerminst aanleiding voor,. Er wasrim
mers·met volle overgave gestreden. Kop op! We zijn nog nier\; 
verloren,' Hopelijk· z'al de supportersschare de. yolgende. kEl.E/f 
met• €Ven veel enthousiasme· de "-Hengelolaanloei" .ov~r on,ze . '1(~1-
den doen schallen, De spelers .hebben het nodig·.- .. ·:· .. ; ,_. :· 

. ' 
• _I 

,. 
. ' 



-328-
C F F I. · C, ,. I E E 'L . 

.. ·-

' IN . DJ',LLCT,\GE : ; ' 

.. S~o: • '72/.2·;:,H.J;C',M.r!.arteris'_ 1=4-2~.52 ·,Diever'~traat '74 II 
. i·;:- '73/2 R.R';van Vliet · 31-10-49 Kepplerstraat 13'7 

. • • . '74/2 J"Luca:a. , . 1 o-6-.53 · .. Landzijde 201 ·.·,···· 
· '7.5/2 C .H. J. Hoenderkamp 11-2-.53 Landzi jdc 221 

. '16/2 R.Dcck . 11-'?c-.5.5 Melis Stokelaan 20.50 
, '7'7/2 R •. J •. J.Nottet . 16-12-.5'7 Wolwecversgaard,e 93 · 

.· , , '78/:J. ·R".vnn Vliet. 10-11-49-.Cartesiusst"raat. :7o. , · 

NIÊUWÈ ~DEN: -
•. 'l . .J .. • . . • • • 

· no:,50,5·R.J .J.Koster 19-'7-.56 ·. Hogezijde 4'7 
.506 D.de Druin · · 2'7-10-.53 Het Zicht 69 
.50'7 M.A.L.M.Hcynen .· 31~.5-5'.7· ::Landzijde 323 
.508 J.A.Sehaareman 11-1,-,56 Anjelierstraat 33 • 
·.509 J.P.'M.Ko·omi;rt'. ·. ·30-12..:.5·6 Fahrenheitst·raat 1.5 
·.510 A.G.M.•s-Gràvendijk 11ê:3-.57Valkenboslaan 196: ' .. ; 
.511 R_.J_.yan Let· ·. 23-3-.5'7 Noorderpeekstraat_201 

NIEUWE DCN;\ TE UR.: 
no':241 R.Hulsinan,';Fahrenheitstraat 2.59 

' ' U I T S L A G E N: · 
. SENICR'EN 

lens· 1 - de hollandiaan 1 
'· lens 2 - quiek steps 2 . 

·•i . JUNICREN 
?-3 · hbs 1 - lens 1 4-2 

· ·1-1 rava 2 - lèns: 2 1-3 
lens '.3 - hinsh·3 

· 1 ens . 4 bmt 3 • ·. 
5-4 ' l'en:', 3-vredenbureh 3· 1-2 

' ·-1-4 vue 4 - lens .5 .5-.5 

' -

tedo 3 lens 5 
bee 5 - lens 6. 

.. · vue 12 lens 8' 

2-1 · · lsi,kwa 4 ' · -. 1 ens 6 1 :..1 
1 -·6 lens '7 - ·1akwa· '.5 2..:i . · 
1-3 lens 8 .. '- ado 18 · 6-0' 

. PU?ILLEN 
lens 1 -· lakwa 1 · 
1e·ns 2 - ras 1 
loosduin,en 1..-lens f 
hbs 3 . -' lens ·4 
duindorp 3- ·1enii" '5 
lens 6 - rava .5 . · 
loosduinen '7-lens '7 

· lens 9 · · - rvc 8 0-6· , 
, lens 11 ~vredertbureh 11 3-0; 

2-0 ' ooievaars 4-1èns· '1'2., .5-2 , .· 
', 1-1 · ·lens · 1 3 - _b_mt .5 . 2-4 · 

• '. '4'-0 -' lens _1.5 - spoorwijk 5 6-1 
• · 1 ,-0 ·, lakwa 1 3 - -lens ·16 1-6 • · 

o·-o ,, · ·· 
.5-0 
1-3 
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B,\LANS JUNICRÈN EN Ï)Uï'ILLEN: 

... 

, -G'Ei®-'jGaw.Gel. Verl • 
. , ... _ : . __ . . ., .-, ., ' 

A-klasse: .·. 36 .'. 18 · ,)i.,; 16 
D-klasse.: :.·6:f .. >26, ·10;:: 27 
C-klass~:. 74 .'39 .. '_8:. 27 . .. . . . . . . . . . . . 

Totaal Jun-:173' ,• ,83. 20:• 70 

~~p21 ~ t::·'.:Xf?'':J:;:, · 
ï-'~ 3. · i1' ·4·f.'' 
~: 456 : ':::,1}, :~:{· 
?. : . ···2 :2~~· 

4 
3 
6 
7 
4 

24 Totaal I>up,:.53 22 7 
; ~ i, ... , • · : _ 1· ;' .• : 

I D A R - C B E R S T E I N 
. -.... ;, : .:·· ·,- -, : : .·- ~ -•. , i il r":•;•7 -1 -·. ~- r . 

·. ··' hi.atste Nieuws; •• ;. ! · ' · ·· ... 
.••. ··; ... t· ··_,:-.• ~:.r .'"t ' : r,. :-:, '"'""· ._._ ~~r, 1

, -)r; 
ever de "trip" kunnen we 1)1Ql)lent;e(ll het., vólgençl.~):je~~'i,gi 1U<?,,ken. 
Zaterdag 13 mei vertrekken·we om 7 uur 1 s'-morgens ·variuit'het 

. . :kiuögebouw ·Il~ngèi"ölàari.. . .. t . ( 'T;; [1 ;'.\ • 

De volgende route is gepland, •: .·. · ,; ·,.... ,c,::' 
Den Haag-Eindhoven-'-R.oermong. ( gelegenhe:i,çl. t,ot ,lunchen),.. • 
i,ken-Trier~tforbách'-Ic1a:r,,Cl,orstein.'· ,. .... :. ·_ · · '. ·' ',;"',, 
Aankomst Idar-;-itberstein om.stree].<s 1 8. uur• j .:, . ; .. ,: ; . i .,;.; · ·. 
Cnderwcg gelegenheid tot koffiedrinken. (j)l)Z. ,ery~. 'l., ·, ·.,:•,· ,--~ 
Lunchpakket dient te worden meegenomen. Dineren in.Idar-Cber
stein en kennismaking met onze pleegoud~r.s-,--;·c"'.,,i,..,,f:C:' ... ·,;;·-,,----. 
Zondag 14 mei : Tocht je in de omgeving··vàn'·~irlk-r::{:b'êrst-e±il; 

,_. . ; • r ,._ . , .. -~ , . ·. . . : . . 
Maandag 1.5 .mei:' Vóétl;l?-lwedstrijdéri: · -· '' . ir. · ',,:r.,c, ;);' 

. . , Eintrà cht · :- · 1.ens; 1 · ... • "f · • : ·' , .i.q·J f•; 1:.:-, 
: · Eintratht ;;:Léns',-kombiriatiè; · ,.i ',;, ·• .< 

Dinsdäg 16 mei; A;tsche:Ï.d '.van; !dar-èberstein eri; ónz'ê gastheren 
:. , ', t' en terugtocht ·náar Dèn Haag met diher./,dóor 

' · · · :. '..Lens, verz9rgçl, ergens 'in· Nederland·,: ··· 
•. ·., · ·'Aànkpmst + 24 uur-aan de Hengélolaan, 

•.I.' . '. j ••~'. ')" ., .. ~~_l_" .. - . . : : _•_, · ·.·:· '.-i·; ; ;·. , : -! 

De_vol3ende Eer::ionen h.ebbim_zich offic;i.eel _gemeld: ; · 
Dhr. en Mevr. Haukes . Dhr, en Móvr A ;Hoefnagè1 , . 
Dhr,en Mcvr.'F.MGsker/' • Dhr.en Mevfr- 'J.;Ja5cr· •·· 
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Dhr,en Mevr.J,Botter Dhr;Frita 
Dhr. en Mevr ,G. Jchce . ~'-- '~--- Dhr .R.Wachmàn __ ·,_ 
Dhr,. G. Vérh1wr en. Verloofqe. , . --~-: ,,- .Dhr; J .w~tt;ing 
Dhr.ïiri ·WJcrvr;·F;v;DijR ..... ,, Dhr;F~cJ:c··Zwart 
Dhr,en Mëvr,J.v.D:ijk . Dhr,D,Drandenburg 
Dhr,en }lcvr.J.Velà.ink Dhr.H.Branden0urg _ 
Dhr,H.Diótz en Vèrloofcle Dhr .. R.Drandenburg · · -
Dhr,G.Kemperman èn-Vëtiloofde Dhr.F.Wubben 
Dhr.en 1-fovr.Hulsman ._ D)1r.W.DurgQÓUwt 
Mcj.J.Houkes · Dhr,?.Durghouwt 
Dhr. /L Ro6cl.uyn , . Dhr. J. Welling ' 
Dhr .R.Rcóc1hol Dhr ,C ,Nieu~1enhuizon 
Dhr,H.Roóduyn Dhr.a.Verhàar 
Dhr.Sjoebash ·· · Dhr.?,Schouten 
Dhr.G.,i--Jct Velde, .. :. -- ----- ------ .--:_ ---- ' . . -·•-'--· ..... 

Dhr~J,Wiilcms en echtgenote komen 1ste Pinkstei-dag 
met eigen gelege:,p._heid, 

--••- •• ••••••• •••• M • 

Gelieve van het volgende goed nota te ·neDIBn:- ---- -

De deelneu1Órs dienen cté rkissom te voldoen op een van 
de klubavondèn v6ór· 1 · april a.s. .:, · · 

Een ieder, di~. nog: mee wi'l, d"îent zich met d-e--méest-€ '.: ~~ . 
spoe.d aan te melden. · ' :': _ · ·. __ _ _ _ _ 

Betaling en· aanmelding kan geschieden bij: . · · · .. 
G.Jehec, F.v.Dijk, A.v/d Deck ert J.Vel~ink, zoals•· 
vermeld op de klubavonden. AanmeldiiJgst-ermiJn sluit 
UITERLIJK, 10 'maart. · - · : 

K,lL -

STAND KLAVERJ,".SDRIVE- · · ·' --
.., ·,-

De stand, die hieronder volgt, i's m1tuu7:li_jk ~eer _ 
voorlopig, daar er nog" drie rbndèn y_9lgen en-:-daar ... : ... 
bovendien de slechtst/) r_onde.:niet voor de einduitslag 
in aanme_rking komt. Hei; · is in ieder géva'J. y,el du:i.de- . _ 

- ).ijl,(, da:t de, dames vàn .Doorn en· Franke· zeer hoge- ogèn~:a'.-
gaan gç,oien, vrant na drie rondèn,.hebben ~ij 1602.5 pun
ten yergaard. Cp de tweec;Le_plaats volgen·met een aan
zienlijke achterstand de heren de Hilster en v/d Vel-
de met 1 .5519 , PllPt\lil:, '))-9: _detd.9 _ pl_?.at s is- .voor de· heren.· 
, 1 eeters en Mesker met J,4862 punten ... ·· ·:· · ·-· ·-- ·· · ······ · 
Aansta~pde, yr~jdág woi::çli; de vierde ronde gespe_~:j.d, . . . . . . . ' . 
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En wij zijn penieuwd of er nog interessante verschuivingen-
plaats zullen vinden. Dat i.s natuurlijk heel goed mo_ge~ :.-.: 
lijk, wan:t-,Je' moe.t maar afwachten .of·. je een goede kaart ...... -
krijgt. (-Déze: opmerking h'e.eft niets· met. k.lav,erjas:sen 
te maken). · · · .. :,. 

PRCGRJ\MMfl 'SENICREN VCCRr:ZCNDAG 5 MAi,RT 1967 

Lensl,-vrij . . ,.r 

2.-- u,L2.akkwartier4-Leri.s 2. Jansoniu:s5traat . 
1 2; .. ..::: u';-Lens 3 -Tonegido 3 Veld. 1 ,Geb .1, Lok. 6/ 4 · ., 
12(-- u,Lens 4 - A.D.C.7 . . .. Veld 2,Geb.2,Lok,5/:3 ··. 
14.-~ ·u.West0rkwartier 9-Lens 5 Duinlaan,achter Rol-

• . • ~ . f• 
.... -···· ... _ ·- · -- >::schaátsbaan..... . . ·••N·-~--... 

14.-- u.Lens 6-C;Vi.P,'2 • .,. Veld ) ,:Ge!), 1,Lok • .5•/3 
·. Lens ;·7.'-= vri\j •-.·•. ' · ··. ·•: _ J 

13,30 u;Wit Blauw··RK 5.:1ens-···S ·. · West·vlietweg.rnibij,No •. 1,16, 
· · · • ·, · '"·• • : : •· .. ' --Voorburg . 

DENK CM DE LEGITiiVJ./, TIES ! 
. '', ' ' ----- ---------- ---

DE C i° S T E L L I N G E N :--'·_,_,; __ •c. .. · .. .:. --· ·-·-· .. ::,:'.. • ......... : ... _ .... L,_.,'. .... . 
!:!2!:!~_g: -th. ~~y~~rb~yl.< s'l. veZ:oai::~ind s~ '· :~~:~i~1:1en ,· : 4. ✓ :éf ;kné;áp, 

~~lj:~l_llperman, r.l;lloll;, ,J,v.diJB;, ,J,bot,t.7,r, ,. ·., · 
n.rooduyn, g,verhaar, h.br~pde1,föurg. ,:. ... ·· 
RES: r, brD,ndenburg, _a:vi,;rbär7nd~e. , .. ,. 
LEIDER: dhr.L.te Meyi: . . . . · '' ·. 

• (' 1 ',, t ~ 1 ' · • · · • :&!2!'.!~_2: g.halleen, · a::v;limb,eêk,. h.k;emper, j.meiet;.,-..'.::'. 
th.v,kleer; j;verhaar; g.looJestein, p;burg;
houwt, l.hendr'ichs; · j.-v·ikleef, h,jsi:cobs.- i; t. :·. · 
RES.: f.,veelbehr., j.p:i.m.groenèndijk, ··-·---- -·-··-

!:'§~_:!;.: a;v,egmond, fisträathof, m:cia\ris, c,meerè..,._: 
c_,peeters, n.koot, .j,.witting, '1-f,eykr;il:\J.of,., :: :;: 

• è1 1~groenendi jk; ·f. burghouwt ,··w. burghou~t· ;·::;,- -····----
RES; a.nieuwenhuizen, l,br:andenburg. :··-· 

• , ... · ·' • · · . , ".· , , . Î ). . . ':' ,-1, . i 
J:c]!;J:rn_z: m1,c'.omburg, l.hanssen, c.veldink,· j.de bil:;; 

ster, r,cj.e_ gr:ggt,_a,y~c!,beek, h.de sterke, 
r. eykelh_Qf_, ?, • v .• d, l!)e:yP:_en, n. draiibè ·; 1. jans~.è,rïi. 

_ R~S: j .de J~qer., j i-riemen . . _ . ·: ··_· ··· · :· ·-~-- --••-, ··· -···· 
. . . • T ' . . . • ....•. · 

LENS 6: rc1. suykerbüy)ç, c; nieuwenhuizen, m. heer schop;· 
------ n.de gruyt-er,· j;veldink, chr.jehee, r.ravê:,•'1 .· 

stein, g,jehèè, · äinowee, w,veelbehr, j,broJ..:· · 
chard.RES: m. v, eysbergen, e.a. v .d.acker, ' '· · · ·, .. 
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1!!;!:!ê_§: j;jager; j.v.westing, h,helmich, a,:poèls, 

a;hoppenbrouwers, ö.,löwenstein, f,bierhof, 
m,.ooms, w.v.d.laan, a,buyi:f, a,v.lu.xemburg. · 

"',• 

' 
RES~'h:leenderts, c,kras,· . ~ · · 

W,Eggers en·F,Wubbcn worden,3 wedstrijden geschorst 
wegens niet-opkomen.. · · , _______ ----·--· · ....... ___ ·--·--. ____ :..;._ .. 

AFSCHRIJVINGEN tot uiterlijk vrijdagav'ónd· J?f uur• bij_ 
Dhr,G. CoOpans, Weit.mrstraat 218, tel,39,.27.20·is_!}•t1Js:~ .. 
sen 8-"9·uur·klubgebouw tel,66.13.14,·•.·:,., .. ,,-,,., · .. 

• \ ,• • a " .• • • •, -

VC'C'RLCT'IG ,f'RrèrnAMMA SENIC'REN vr:c R· ZC'NDAG. 12 r:Al\RT',·1967'. 
Lens 1. '- vr-ij <·;•;,· 12 ;-- u,Lens ,5-C'oievaars 4 · 

· Lens 2,:.-' vrij'·'.·.\,,''_: 12;-- u,Delft. ,5-Lens· 6., --·-,. 
12;- u.H.D.S.;5- Leris 3•,.:. 14:-- u;Lens 7 ..:; I'.D.K,6 

,·"12-,~-u.ben Hoorn 2::.Lens 4 12,--11·,Lens .8· . .;.;,Felicitas·,3 
, .. ; . ; ' r..._._. - . . 

PARADE Vf,N RC'DE-LANTAARNSDRf1GERS 

C'ns eerste is de .komeridé··'i;wee ,:zonctageri.vri_j, z_Q<Hi.t __ ,;te __ - .. 
beide.andere.degradatie-kandidaten"het wedatrijd,,.aan-

, : tal gèlijk kurinen·t-rekken; Het rî'siko is. natllurlijk'wel; · 
dat ze er' punten' bij, '.kr'fjge'n •. ~ . ' , . ' . . , ' . 
De weclstrijclrèeR'sen·.:d,ën ep als .volgt uit:· ': · 
LENS. thuis: Vr~denb.urch · e~· Wippolder. ·:.: · · 
·-- uit : Ri.i~ijk, G.S .. C. en (liveo,. . -·· .,,.·~·. . . . 
G .S. C. thuis;.· j)'eifia:.;Duin(\órp-Cli veo-Lens en·: 

· -T'ostduivèri';--., · é -- · ·· . , • , ' : · 
uit: · Hollaricliàanten· Wippolder •. · ·. ' : 

DELFIA:thuis:Rijswijk en C'liveó. .. . ..... 
· uit :G.S.G,-Paraat:.Hollandîaan en'Rijswijk.-

LenS speel't duS::~og' ee~'a~i 'teg\',rl G ·.s.;c. 'cri ~c:s ~c. speelt 
nog eenmaal tègen Delfi.i. · · · · -- · · · · · ; .. 

l'R('GRAMiWA JUNIC'REN VCCR Zr:'NDI\.G 5 · MAART 1967 ~ 
12;.:. u,Celéritas 1-LênS f '/\cywèg hoek No~rél~eg 
12;- u.Lcns 2-Wit Dlauw RK·2· "IL3,G.2,L.6/4 ... 
14; 30u. Valkeniers 1-Lcns 3.. Hoorn park 
13;3ou.Lcns 5::.qu:l.ck'Steps 5 . . iÎ.2,G,2,L.6/4 
12 .--u.Zwa:rt Dlauw_.).:.L<;ms: 8 I~ijl_ccluins~st~aat · 

... : . - . . . ; •... • . 

-- . 
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DE C ~- S '1' E L L I N G E N :, . - ' ; • , , - ,.,_J. 

LENS 1: r.bruggeman:s, m.v.v'een,' r_.fortfuan, f'.v'.bo];lee
------ men', h.verp.c·ugd·,, th.b'ro'cliard, t_h.hOe'fnage:].., 

a ,kortekaa·s; w. vogel, -j'. cobb'en; ':W,.k"eetman, ·: 
RES :. b.hoogeyeén(çx), LE.IDER: qµr',?-:-Huis,'' 
s;,MENKCMST,.:· 11 ~ 30 uur Cele'rita'?'--terreih,' . , 

. • • ' 1 ~ .; . .., . . . • . - . . ; • • : 

~!:!§_g:. c. vaassenj ,j;w:ell;i.ng,, a;duym, c .. v,eryaà,rt, • t, 
heerschop., ·,h,:Suykerbuyk, ;j,. w.ebbers, 'n .• ja.ns.sen, 
j.de jongh.1 .g.:v.d.togt, c,v.v'elz.en; : 
RES: h, crama.. ·•LEIDER: Dhr.G.v .d. Velde,.L 

. -· - -· .. -

~~!:!ê"2= a,;vervaart, w,geuren,s, a.de .w,intpr, j;,verh.arend-.;:>;,; 
.àe,. j.v.d;·zalrn•,. b.ep.skarnp,, -f.herr_emans;, h,eg- · ··--·
.berts,f;v.niel, · c"knippenberg•, j,holt. · ;:;,_ :, 
RES :. c .• rooduyn;LEIDER: Dhr, F" Herreman,s, : . 
Sf,MENKC/½ST_.: 14,. -- u. Herenstraat _hoek Haagweg, 

· ·. _ . : : . · , (RIJSWIJK. · --
w. ko·uwenhBv~h' (2x)-,J r :v. tj :mull ,. j .'colpà ; __ 1. huis, 
p;de jongh',: p.v,d,aa'r, .'e,bakkers, 11',,ÖllEirbeek, 
a.hop" 'd;ho],t, .. ·h.'bijSter'{eld.RES :,k.schç,1Jl'i (2x). 
LEIDER:' dhr.G.v.d.Velde. ' · ' . ·. 

~~!:!ê_Q :· ~:~:i,lF.~~l:iurg; '_1:/, ct•~·. 'vries, a ;~est.hof,. a. v '. ê'S~en, : __ , ~ '.: <,' 
p ,!)land_~rs, , d, de vries,. r. peter_s, . b . .v.d. sp:r_ong, 
g, v~rvaa·rt ~: p,. örem)ner, c ,y,deel·en; RES: b :v ,d. 
·1a"ns (2:x:). 'LEIDER: dhr.H.v,d.Kleij •.. ' . 
SAMENKCMST: 11 .15 uur R.K .Kerk Loo·sctuinen Haag-

. : · v1eg:,'· , . 
... . -- ·--··· 

PR(GRAMMA JUNICREN .VCCR ZATERDt,G 4 MAART 19·67; 
. ' 

Lens 5: zie zondag:. · . , 
15~45 u;Lens 6-Laakkwartier 4 V.1.,G.1 ,L.6/4 
14. 30 ·u~ Crornvl'iet 2,-Lens 7 Rud'erijker's\;':raat 

· · Lens 8: zie zondag .• '·' .. · :· ' ·,-: 
14;30 u;Lens 9-Rijswijk '5 -. .·· V,2,G.1,L,5'/3') ZIE 
15. ~ u.'D .H .C .1 0-teris 11 · Drass'erskade, Delft·, )K,LU_l;l-
15 ;45 u.Le'ns 12-Rï jswijk 7 ·. V~ 2·, G. 2·, 1,5/3 )MIDDAG 
14,30 u,Lens 13-die Haghe 8. V .1 ,G, 1 ,L.6/4 '.; '-,, 

15;4,5 u.C·.D.D.'.3-Lens 14 · · /,lbardastraat · 
14,30 u.Lens 15-Loosduineri j V,3,G,2,L.5/3 
15,45 u,Lens 16..;RK J.VV 13 V,3,G,2,L;?/4 
DE C .? S T, E L L I. , N G E N :. > 
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1-ll:!:!~-~: r.v,berlo, k,schouw(2x), f,_jehee, e,v,bronk

horst, p,de vries, :J:;de jorîgh·, -b-;hoogevoon·. · 
( 2x), h_.v_. huls't; 1. v,d ,velde, -h, eggers, gi; T '. 

bruinsma • 'RES :· w. kouwenhövc-n ( 2x) . LEID ER: . • · .. , : 
dhr ;J ;·de HiJ:ster. 1 • ·, , .•. 

1,§~§_2: b,v,d,lans_(2x), p·.klein breteier:; b.lusten-. 
houwer, a.tinnenbroek, g;duyvestein, g,de :· 
hàogd, f.v,<l.,qerg, f;y.baggum,th.jans.sen, .. 
,a:.bilder.beek, c. gr_:i,mbqrgen .RES :r ;v. w,;i.·sE>(\1)1. 
LEIDER: dhr.,J\,Dlo~ .. ~Ilr'.iJ\:lijKï.MST: 14.- ·uur . ' 
Hcngelolaan_ ,hqe~ {,oqvestein1aán; · . ~; . 

, . -· . . 
l,&~~-2: e;;;r,d,br.oek, r:jacgb~on; P:~· d<;,haa,p!h. ,

dankers, r.-l)ogisçh, h,_v,doml;>Urg; 1a..fei:t:z, J. 
schutte, .j.ca~tenl)Jiller, g,i:-ave:;;teïri,:c;blok, 
RES: h,rientjes ;:i;,E:j:DER:: dhr; H .~eendèr~?; _ . 

l,§t:!~_1!= p;dè' haan; r.hqefnágeT;< c,echrG>vër; fr.raaff, 
.g,bloks, p,hop, g.v,d,velde, t,hoek, tr.reso
dihárdjo, "h,de:jongh, •j:disseldorp, . · ... 
RES: c. stapel; -rLE!DER: clhr';R. Wachms1n. -
SIJJJEN!Cf'MST·: 14:. 1 5: u; ingàng_'.Lens-terrein, 

• • '· 1 .: 

Plt:!~_1g: l,égb?rts, h •. v.berlo, 'th'.v,rijn; p.verheesen; 
fr,de kleyn, p.viclöeveren,. fr;di:s:seldorp,w.;, ·, . . _ 
ërigleb~rt, · a. jungschläger, th. booms, , k. v ,d. voorî';'; ..... _ 

· RES: c ~blom; b; 1.;).ein' bretel er. ·LEIDER::· dhr. J. ·. 
X,d,Knaaf). ·. _ - .:,_ ·:. ·è' · : . •-,·. : . ' .. ; · :_ ':,: r 

LENS 13:.r.bos, f.guit, h.v,dam, j.v,d.ehde·,· j,v,d.hei
------- den' p .v.d-,-steen.,. ... r ..• de ... NO.l.f , __ j_,J.1,gJ. venstein,L 

h. rimmel zwaan ,--.. L. cazande.r,,. _ g,,_y,. ara enne .RE.S·: 
g.lutterman. LEIDER: c\hr.vl.Stape,l •.. .', .. 

1§1'!§~1'.!:: fr. teunissen :: 1. v-.d ,meer, 'r"-:hèy;,en~->cc:°áb"spo~l., 
h, janmaat, j ,keetman, r ,meershoek-,' r•;wout.e.rs,, 
th_, v ,d ,aardweg, b .ravestein.,b,41.?S:hl~r .!: ~! _'.c{.'.::::' 
RES: a. castenmiller. LEIDER: tlhr. G~Keinpe;nnan,·. 
S.'.l.VjENKC'MST: 15. -- ti. Leywèg hk·,,Hepge!l.-ol:aan •. ' . 

1~~§_1.z: j ;asselman, g',nieuwbuurt, e,bbr/rb -M~;:r~a;~~l\ 
p,demeyer, j,meyers, r;assèlman., · e'.v,:;cteelen;" · 
e. ver Sého.or, c .. groen, r. k. f •. ;,trhathläri:'.: · · . . .. . 
RES: w .·du.i v_estein_, c. v. hulst ,:LEipER :t~h;r., C .Kra•~, ';'· · , : 

!&N§_1§: b.de haas, m.delsasso, j.de vri-es., g"englebe;t·, ··: · ... 
m. p. janssen, p. steffen, 1 ."verspáandonk,' -j ,mulde-r.,---- ~ '· 
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p,wilmer; e.v.d.hoeven wijsard, r.straatman. 
RES : . . r. v .nutrnpeet, r. feenstra.; LEIDER:: dhr. J:, 

· ., r- , Witting .•.. ' 

PRCGR,il✓,rG, PUPILLEN VCCR ZftTERDl,G: t, M:,,~RT·. 19 67; . ·. : 
' '. . - • I • . 

1 • 4.5 
2. 30 
1 .45 
1. 4.5 
1. 4.5 
2.30 

u,;, .D .C , ... P 1-Lcns :r .. 1 : Zuiderpark 
u.C.D.D. ~'1-1:::.ns;.' 2-:_: _!,lbardastraat 
u.Lens ~0 - 3-de Postduiven P 1 V .1,Q.1,I.,,6/4_ 
u.Laakkwar'tier 1''•3-:tens· ~i _4;' Jansoniusstraàt 
u,Le:ns·'ï' .5-Durib i' 2 . . .. _ V.2,G.2,Li6/4 · 
u,R.V.C. P 6.,.Len~i"'I'.6 . ··Sçhaapweg,Sportpark·"I

.. 

: J. 

1 ,4.5 u.Lcns· P· 7:..v .è .S .-
1.-- u.R'.V.C .- Lens i B• :' 

... ·." . rene" Rijswijk.,, 
'·. ·. · V,3,G·.2·,L:.5/3 ·, 
· · Schàapweg, Sportpark· :"I-

; 1.J 

-- : ' "!:··· . 
. .. rerie"· Rijsv-riJk. · .. r 

. ,. .• 

DE C ~, S T E L L I N G E JIJ: 

LENS î' 1: r:v;cLsteen; p~v.w:L;ik, c.iustènhouwèr, g,colpa,-i~ __ :_ -
-------- '· g.tr,ollllhélen, 'f.veeren, ·a.báven, a.de' win~er, 

· m·.v·. d. horst, e. hoefnagel, J; v. rijrL ·,;,.;· ,.,:·.:.i,: 
RES: q. v, no ort. LEIDER·: c\hr., G. v~ d; Ste·en; '.:. " . ., . ·.,.' 
SAHENKCI/iST: 1. 2.5 u. Hoofdingang !, ;n. C •. .,.tsrrèin:!:.::. : __ :.: .. ~:,. 

_, - · . - ., .. : · · ·· ··· ·:. - -·r·'·; _ ",;,- •. ;;--., ·;:·•·; ·1• .·• 
LENS 1' 2 :·p. verschoot/: e ,macco,_ :f.w'out~rs, w, de· -hilstér;. _-_:; __ ::c.· 
----.,--,-- ·m.v.baggum; _c:v.d,aardwêg,h·.J.y,,rossum,. __ r~ .. ,. ,.,, ., ;-'. 

· l!litka,.i:,ioe~huys,'e.~peic_er,·j.slabbër:s;- · ., . 
. tES: h,Jocheins, p.cjè wolff.LE_IpER: Dhr.Th

Su'ykerbuyk,Sl\MENKCil!ST: · 1 ;.59. Uur Hengelolaan 

SENS i' 4: 

hoek Leyweg ( Eurocin~ma ) · .. : .· . · · 
. . ' ' . -

j.boin, p.berkelaar,,·a,borst, j.keetman,, g,•,. ,,,, .. 
willemse,r.de vries, ·b,ruiterman., g,lelieveld, ·; ;-1 
j,oosterveer,.l.wihkelman, a;v.maris, · . f'' 
RES: p.le Drun,a._v.d.,aar .. J;;EIDER:·dhr.N:.Köot. 

• • • • 1 : :, '-· •• ·.\ '. : • • ,· --·r .v.-ós,h. straver, f ,cfre vr.ie-s;-, .. e •. boom·s;p·~·booms•·; ··••Ü•·-----

j,post, r.v.d.lely,c.bakker, j.wüstefeld·,f .. , ... : " 
snoeyers, r.de vroege.RES:.l".boin,h,heridr:l.k:;3~: - .. , .. ~ 
LEIDER:· dhr .1 ,Drandenburg. SJ~l:-'iENKCMST,:, _.1 .---:-
uur Hengelolaan hoek Loevesteinlaái;i .: ·'.·:-~·:: 
tl;J.. kleywegt, g. schneicler, : p, alter se,,· ·è ;_~;-;rnst';' ·· ; ' 
w. v. d; lindèn, h. coömaris., .. ,J; valkênburg;f ::w;il-
leyns, h,veerkamp, r.verbarendse,j.v,d~wi.jk. 
RES: m.v.wassem, j.janmaat.LEIDER: d~r::,J,.W~lling, 
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LENS i'. 6: --------
. ~ • . . . r . •.. • 

g.gomes., j'.dessing, e,rees:i.nk,• t,tJj.ssen; 
th. hè.emskerk, a. hildèrink, à. jan sen, w. v.d. 
lans, r-,;v"d-.:rneer; p.feitcz,,g.-v.-osc-hr -,,-,·, - -. •···· -- --------
RES: tJr'..murkes•;a,lodde-r:;,LEIDER :-'.dhr.fh--'---- :. - ··· -
Nicuwenhuizen .SJ\MENKC'!-'.ST: 14. - uur- Hen-. . 
gelolaan: hoek Locvesteinlaan. · ' - : 

~~~§_['_]: g;y,ge!3sei·, j,~',dbur5t;r:ypêrlaan;a,v;'kleef, _; ·. - . 
g; b],Oks, c. schenkels, f. overbèëk, j. keetman, -
j,de hilster,m.v.rijn,p.perreyn. _ · - -- · ' ' . 

- RES_: :e;de wit;a.è.e 'höogd.LEIDER: dhr.,~.Lir.,beek. 
~~~~-~-§: b: v .• ,v-een, j .mulder, a ,reesink, e. yperlaà.n, w .g_omes, 

. , j. k_gper, 'a~ burcksen, p. koper, v. pauw·, r~ peek, f. · · · 
jonke.r ;µES :r ,de _-hoogd, w. cara bain. LEIDER: clhr, · 
R:de Groot ,SI\.MENKCMST: 12. 30 ·u,Hengeláhan hoek 
Loevesteinlaan. : · ' · 

.•• i 

PUï'ILLEN: çlenk qrom, informeren naarïèi:f}i:ëuring·zät~rdag·i:i--- ~---.. -. 
· · __ alleên inclieri er ;è~n· é\fJ:éU_ringslijs't· hangt,- .. -- .. -- . -

- 'tussen twaalf"tnir• en·· hálf een ']?ij ·cthr.H'.v,d. 
, Kleij, tel,33,88,42. - , · .;,··,' .. ·. : ·: ' 

ATTENTIE, JUNICREN EN. I'UPILLEN ... ! ' . : · . 
• - '• • •· • • • - • • , < < C • • '• 1 1 • • • • • ', • _- ~• 

AFSCHRIJVINGEN: vóó_r ï[:rijdagavond_ .7~30 uur.aan dhr.H.van 
'· -- : d~r Kleij, Frámbozenir~raat '.45,~el:53,88.42 

(tc:lefoniscl'l ·alleèri vrijdagavond tussén 6;30-ert '7;50 uur). 
NIET-Cï'KCMEN: wegens niét'-'opkomen iri'het àfgélopen waek-

. •einde wqrden D;JC)_cin•Dr.eteler en __ E.qe .~it 
· ·tweemaal als t"eserve _opgesteld. ,· --· . ·· 

Wegens herhaald niet-opkomen wordt·W;v.d.Han'dit seizoen 
niet meer.qpgesteld.l\!i:\ onderzoek,is besloten l;l,,_J.ocbems, .. 
ha het _vérvullen. van ,twee_. reservèbeurtèn,. Wyer. op, te ·· ·· ......... . 
stellen. MATERiftf,1UITGIFTE: ·dhr.G. v ,d. Velde•,,. 
RESERVEï'RC'GRi\MllfA ! ·a1ieen bij. afk~uririg va11 het gehele 

programma: . , _ 
zaal Marterrade: . ·_, _ _ _ _, . _ . . _ 
14,-- uur.: Lens P 5.+ P.6.:<·- _ . , 

Samenkomst: 13,45 uur ingang:Lensterrein. 
Lcid,r: dhr;N.Koot, 

15 • 3 0 uur : Lens P 1 . _en ~' 2. _ _ _ _ _. • . 
Samenkomst : 1.5. 15 uur ingi(ng Lcnsterrein; 
Leider: .dhr.Th:Suykerbuyk;. ., ,, . . ,·. ' _, . : . 

zaal_Hcrschelstràa':'-: . 
14,-- uur: Lens 7 + i,Lcider; Dhr,J,de Hilstcr. 

,, ·, . .-, 



-337-
!" ', 

15. 30 uur: Lens 1.5. + .1-6. ; 
,L.., • • 

Leider: <lhr,,T.Witting-. 
TR\ INING WC'ENSD,'.G 8 ; rr1ASRT: ' . ; 

C'p deze datum gaat d'e -.D-klisse t'raining niet door· en i' '?'.,;/.;/: 
begint de ,training :voor ,C-klassers om half zeven. . •·•;,, : 
Kl ubmiddag voor -Lens 11· en L, n s 1 2. , · ·.· .J :: · 

"i , r--.)~' · .. i'; 
Indien jullie .wedstrijd· is afgekeurd, is er- klubmid- '•')•~';'•": 
dag in het kluqgebou,w. Aanvang 14_. -- uur. ,, " .. l ,1 :t,-i:: r _ 

VAN DCEL TCT ,DC EL ( seni,oren) 

Lens 2: , -

_ : 

· : ~ r , 1·; :,:· r··: 
In een harde · en spannende wedstrijd heeft het tweetië .. , -· ,,'; · :· · 
wederom een goede wedstrijd gespeeld. · ' · · ;'. .. : · . ~:~-:~ .. '. · ... 
De eer1?te helft wa<j I,ens .l.'lterk;er en had, met "{at meer .. , .... ,. _ 
gel1;~, o,a,, een. penalty_ van lè.Dlok f!et ,naa~t, een pè- ,: :~;J /,,:~ 
deliJke voorsprong_:kunnen--,nemen. - - . -~-•--;,' , · . .. , 
Nu herste):d.ë s1ech'ts R.Blok zijn ~out;• door ná ·ëen: ,·,,. 
prachtige 'aanval ha,rd via Jd'e,·handeri. van',T:'v.B~rgen te -
score11. Quick-Steps w:i:st via een·· van de ·weinig;e- uit-·",: -
vallen met een. kopoàl t'egeq te scoren.· In. de. twè'edè"· · - ' 
helft· kansen aan beide ·zijden met Quick-Ste'.IJS iets ;;, · 
sterker·in_cl.e aanval, de·1-1: stand.bleef, dank zij hetr • :.•:1 ... , 

enorme entoesiasme. gehandha'afd. : · · J. , " ,: •: .:::.. .. !.?''.~,} 
.. '_: :' _. •• , . ,' ' .... ·,. ·;_ . ;:· . ·.1 _".j)'1 .-J;ii 

Lens 3: speelde", een, enerverendë weci strijd tegen HMSH · 3 .: .. , · .. :. ' 
-----:.- en won met 5-4-. _· Het: àárivankèlijk met 10 map .. 1 ';'.'; :·:: •. 

spelende derde keek a,l §pqeçlig-tegen een 0-:2 ac,ht.ers~'äp.(l. ::/:, · 
aan; voornamelijk veroorzaakt, door een gedesorgan,is~1,r.;,: . i _, 
de achterhoede. Loek He1;cjrichs. µiaa,kte er 1-2 van. J:],a~r; i i ·,,,,: 
het werd re_chtstreets uit"ëë,:1'1-i:fff.e;ktvolle-.corner 1-3 .. · .:,,i;.·,, 
Lens gaf zich echter nÜ!t gewonnen en het m,;SH-dqel . · , .. , 
kwam onder hoge druk-te l:'jtaan.j,Dick- Groenendijk en. · . 
Loek Hendri.chs (met een leep boogballe~je). zor,gden, . . ' .'•.' ,· nog .. voor rust: vo,or e~ 3- 3 , stahd. Nn de_ ·thee n!lm·):.en~ _ 
direkt _ }1et; .initiatier/3n _maa,kt·ë. er 5-:3 ,van, D~ wedst:fij,d 
kreeg echte_r nog een ze.e.r- spanrie11d sLo,~.,.;;watJ.t, HMSH, , . J , 
kwam he',ig ,opzetten,. Zij b,enutten echt-e'r; •niët_,p:l,le, -~a,n~ ·I ,., 
sen, _waaronder _een penalty, die door ex-Hqllaàp._,Sport-; ... _ 
prqf, );iet Draster over de lat werd gescho,tep., T.öch we:td .: ,,. 
het nog 5-4. Maar in de laatste minuten wist Lerïs· met · · 
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veel moeite de overwinning veilig te ste+len. 1 

Lens 5: moest de eer aan koploper TEDC lat,en •. _Deze ' 
nederlaag was voornamelijk te wijten aan· het ve1e····· .. · 
gepraat. Zo wordt natuurlijk geen wedstrijd gewon-. 
nen, Spoedig kwam L§!ns_achter.te staan door een mis-. 
verstand in de. achterhoede; Nog voor de .rust maakte 
Nico Drabbe gelijk. Na de rust e·en veel sterker Lens, 
dat veel te roekeloos met dè-.lá,n:s.ën om.s_prè;mg,_TEDC .... __ 
nam wederom .. de leiding, toen .enkele Lensspelers meer 
aandacht voor elkaar hadden. _en stonden te praten; Het· 
lukte Lens toen niet meer de stand om te buigen, 
Lens 8: speelde een zeer goede wedstrijd tegen--VUG. 

Na een kwartier opende v.Luxemburg de score 
en Corns maakte er 0-2 van. Kort voor rust werd het 1-2. 
Na de rust een wisselend strijdbeeld, Door een doelpunt 
van Ton van Luxemburg werd de zegè veilig gesteld. 
VAN DC'EL TC'T DCEL (junioren) , :··. ·. : · .· ··:. ,., r . 

,. . : . ,. . ,- ' '< ·: • . . ·. , .. . .. 

LENS 5: nam spoedig door doelpunten van H,C':v~rbeek en T. 

.. ;: 

Hop tegen vue 4 de leiding, De Schenkkadebewóner.s yoch·-
ten echter terug en wisten nog voor rust ·gelijk te komen. 
Ko,rt na de rust scoorde H.Uijsté'rveld met een prachtige .. r 
kopbal uit een corner· en vijf min.later was het 2~4 ifroor '·. 
eên schitterend vleugel13chot van E .Bakker.Hierna was. het.· 
weer de beurt aan vue,waarna··T,Hop de stand op. 3-5- bracht, 
vue _r.af de mo.eçl echter niet_ op· e1,1 wist voordat de. scheidfs-.:
rechter voor de laatste maal floot,hog op 5-5 te komen·.·,. 
LENS 6: wist Lakwa een gelijk spel af te·ctwingen;dit•w:as 
het res.van hard werken door alle spelers.Het Lensdoel:- . 
punt werd gescoord door H.Er--gers.LENS 11: won van het · 
zwak spelende Vredenburch,Voor rust nam Lens een 2-0 voor
sprong- door doelpnt. van Ton Hoek en Trimo •. C'ok na de rust · · ' 
was Lens superieur ;vs1n de vele kansen werd er echter . .. 
maar 1 benµt( Jos Di seldorp). LENS 13: speelde e'en goede 
wedstr.tegen het sterke en produktieve DMT.Dij de rust 
was de stand 1-1; maar door een paar zwakke momenten in 
de defensie stond Lens· achter met· 1-4.Door goed volhouden 
werd het tenslotte 2-4,.. ·· ·. ·• · . · , · ' · . 
VAN DC'EL TC'T DCEL (pupillen) LENS 2: speelde een leuke wed- ·• 
strijd tegen RAS.Voor rust R/,S door de wind gesteund.Resul- ' 
taat doelpunt na een kwartier.5 Min.voor einde gelijkmaker 
door de Hilster.LENS 4:verloor met minimaal verschil van 
HDS. 7 Min. na rust yi-erd het zwoegen van HIJS beloond door een· 
doelpunt van hun rechtshalf.Geen verandering meer f/d stand. 

. ' - . . ··- . 

. ,-
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klubblad van 
de rkvv _ . 
lenig en 'snei · ffl 
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REDAKTIE .-_ •- - - l!l 
g.halleen ffl 
amandelstr, 103 ffl 
tel: 36 11 60 1 

ninmmrnmmmmmmmmmmrnm · 

SEKRET:,:,RIAAT . 
l!l 

f,b.mesker . · 1· 
plantenoord 126 ' 
tel: 67 61 53 ' 

In 
nnunmmmmnn:11~ 

40ste JA,1R-GANG 1 
no: 28 

8 maärt 196_7 · _ -. · 
nmmmrnmmmmnunmmrnmmmrh 

T E L E N s 

De aantrekkelïjkheid van het voetba_lspel 
komt het meest tot uiting bij de 
klubs, die in de kopgroep· of· in de : -

_ staartgroep verkeren. De wedstrijden 
van beide groepen'worden- dan• ook 

· steeds met veel apanning tegemoet ge
zien; en· met nog meer· spanning be.:. 
keken, Cns eerste elftal verkeert 
in de niet zo gelukkige omstandig--· 
heid, dat het op de-la~tste plaats 
van de. ranglijst staat en de. spelers 
en _supporters-hebben dan ook menig 
spannend uurtje doorgemaakt. _ · . _ 
Nàtuurlijk, het ;is veel prettiger . . 
als. joµw kJ,.ub éen goede kans· maakt -, ·: 
op pr~nilot\è, máar we moeten: toch er-; ; 
kennen, dat de spanning - of het . 
nu gaat om de·;;bovenst·e· of om: de. on-' _; ✓ 
derste plaats··· ... het voetballen wel ' -
zo aant~ekkelijk maakt, 

Zo bezien hebben we du~ weinig reden 
_ t .9t ~lager_i;:. ;j, pt eg end eel •. Ook, moe); en_ 

1 we, niet uit_- het oog ver:).iezen ,_ dat . , 
);et; om S?CR'I' __ gaat. De bE;iste wordt . · 

_ kampioen, dé __ slechtste degrade_ert, 
"st natuurlijk de vraag.: is Le~s dé __ slechtste? 

e hebben een hele tijd geda·èht, dat Elinkwijk de slecht..: 
Ge klub in de ere;__di visie was. Wekenlang stond het moe-' • ,-
3rziel alleen op de onderste plaats. De laatste weken 
:hter zijn zij niet een enorme eindsprint bezig, 
~lfs DWS werd daar· het slàchtoffer van. De jongens uit 
~ Domstad hebben nu 3 punten voorsprong op Willem II. 
Lsschien worden·de spelers van ons eerste elftal ook 
Jg eens zo geïnspireerd ·door het heilige vuur van 
linkwijk. Voorlopig is er ~og niets verloren. Delfia 
,eft zondag met 4-0 van ?araat verloren en deelt met 
ms de laatste plaat~.- Deide teams hebben 8 punten uit· 
~ wedstrijden. GSC (gelijkspel tegen Vredenburch) heeft 
1men met Duindorp 1 punt meer en een wedstrijd meer 
Jor de boeg, 
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C' F F I C lc: E •· E L · .:-, ... 
. :·, ... ,· ... 

NIEUWE LEDEN.: .1 

_::." ; ,. ... ' 

\, ,,• . _i _(. , . 

no: 512 H.J .C.M.Martens · 14-2-52 · Dieverstraat 74 
51"3 ·J .Lucas. 10-6-53 · Landzijde .201 
514 C.H,J ;Hoend·e-rkamp ·11-2-53 Landzijde ~21 
515 R,Deck · .: .. ·i 11-'.7-55, Melis Stokelaan 2050 
516-·It.J.J.Nötte~_- : 16-12-51 Wplweevcrsgaarde 93 

KANTINE 

. E;;~ïjn nogal ;,at. Lensèr~, die bij onze 
vorige kantinè-b~_heerdèr, · _de heer de Dour, nog in het 
krijt staan. Zij kunnèn dèze·s1-chterstallige betalin
gen bij de huidige kantinebeheerders, de heer en me-· 
vrouw Gcitenbeek, voldoen. . ·,: · 
Het behoeft geen beto9g, dat ·een vlotte afhandeling 
zeer op prljs zal worden gesteld·,· . ~ . 

. . , ·-.: 

U ·I T B L ~A G E N 

SENifREN 'JUNÎCRÈN 

laakwá · 4 lens 2 . 2-2 :- Cs)leritas 1, - leris 1 • 
lens 3 · - · tonegido · 2. · : 0-5 •· lens· .2 · - wit blai.J.w 2 
lens 4 · - .aélo 7. · · 1-,.3 valkeniers _1- lens 3 
w'kwartier 9- lens 5 · ·. 2-3 lens .5-q-steps 5 5-2 
lens 6 - cwp 2. . 1-.5 lens 6'-laal(wa 1. 
wit blauw 5 - lens· 8 · 4.:.1 croovliet 2'- lens 7 

. zwart blauw 3-lens 8 
PUï'ILLEN·: lens. 9-rijswijk -5 

ado 1 lens 1-
odb 1 - lens·2 
lens 3 -postduiven 1 
laakwa 3-lens 4 '· • 
lens 5- duno 2 
rvc 6 - lens 6 
lens 7- vcs·6 
rvc 7 - lens s: · 

1-2 
. 2-0 

0-1 
2-'-1 

. 0:..1 . 
. '1.-0 

7-0 
7-0 

dhè 10-lens 11 
· lens 12-rijswijk 7 
lens 13-die haghe 8 
odb 3 - lens 14· 
lens 15-loosduinen 5 
lens 16-rkavv 13 

~h. •4 " 

3-5-, -
3-3 
2-1 

( V, S, ) 

0:-2 
0:..1 
5-1 
0-4 
0-1 
4-1 
2.-1 
2-1 

·. 4-5 
3-3 

" 
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WCRLD CUï' 1966 "GCAL 11 

Cp 3 maart is de fen'omèfiäJ:e wide screen film.World Cup·19ti6 
"Goa~" in Ro~terdam>n ~rè'i!i~êfe gegaan. 'GèlukkiJ{komt. -
de film ook J;n Deri Haag_, •HJ.J ·z'al van' 1T t/m 29 maart 
in de "Dierentuin" worden vertoond: Dagelijks 5:·voor.,. 
stellingen. Aanvang's:ti jden' 1 3. 30, 15·, 30, 1 7. 30;;1 9 ~ ,30 
en 21 , 30 ,uur; · . . • · · · · ·· · 
Deze bijna twee üµf q\.frende kleurenfilm toont tal-_ 
loze emdt:i:one'l:é ·momenten van het werelèl.kamp:i:öensbha:p; 
zoals het tóégekeride ·doe,lpunt van Engeland ·in de wed- ····· ·. 
strijd <tegen Dui:tsland ,"'dé' vreugde orrr ·ee:n •gèirlaakt' tl:oér:;· · 
punt, teleurstel:ling en "op'positie als een' speler· uït· ..... · 
het veld wordt gezonden, etc,. . .· ·, , : ·. • . . :. 
Dolangstellenden kunnen kaartje~ voor _dez.e film bij 
onze sekretari's bêstélle'n. Ids e'r inè'er dan :tcY liefhébi 
bers zijn, krijgt men korting v11n 20"/. op de_ toegangs- . . 
prijs, De toegangsprijs is Fl.:f,50,, met' kbr.ting .Fl,1,20,C!:..~. 
Destell(:)11 _b __ ij :. F,Me~k~r:,. Plant_en_oo_rd. 1.26_, ,tel :67,.61 ,:5:3, •., .' :r 
LENS 
D/lL/\NS. ~. '. ~ .. -· ,;· ~ ; ~ ·' ' , •' ' - . 

... ., •. 

"Gése .G~w ,Ciel'. V~rl ·• ±79~. -~Q!:lg!:@';,!!:~~~-rig!:JE· -
J\-klasse,: 39 ,,,:19 3. 
D-kiassé: - p]: : .2°7 _10 
C-kiasse: 80 42 9 • 

17.: . 4J >·,92.- .82 .. ,. ,.1;,01. 
- 30 .. 64. 17Qi-J5.9.i",. l(),90. · ---·----
. 29 913 2 B0-21 8 . , · 1 1 6 . 

Totaal Jun:186 88 22 
Tota1,1l· 'fu;P:. 59 · 23: . 7 · 

i°J\ASKLAVERJASDRIV·E 

76 198. 49°2~459 ',<1
1

06 
-29 · 53 81'- 92•· ·•;·0'90 
' f· .- 1 · " . , ) · ·, 

. . . Na, d~•vierde ronde. is_- de spa~ning 
aanmerkelijk toegenomen. 1'fovr. van Doorn en Muvr, Fran
ke staan· nog st·eed_s· het hoogst genoteerd met 20~ 770 1 •~ ~ 
punten·,' maar de konkurrenteh· zijn·,wát ingelopen. De 
heren Peeters· en· Me-skêr kond'en- zich niet· moeite hand
haven op de tweede plaats, zij hebben 19;, 707· punten,. 
Ach:ter hf,n is tiet· een ged:r.ang yar:i: j?we:J_:5te en dqt. be:- · 
looft pog_ e;eµ paar spiJ.npepde• ayonden,. P,e cl.erde :pl,'l.ats · 
is. voor de· heren Riep en. Riep ,i;net. 19 ;457 punten" Cp 
de voet gevolgd door çie her?n Yenderl;>oi, en Dlç,k·met 
19,361 punten. De heren Coomans en v/d Steen zijn wat 
afgezakt (niè~· doorgezakt) naar ·de· 5e plaats_ inet · ·. • · '. 
19,331 punten.Vrijdag gaat de· strijd verder, 

' . - '.J ' • 

C ! 
. 's,, 
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. ·-- .. . --------- ... -·-- -

ï'RC'GRAMi'fi/l SENIC'REN VCCR ZïNDAG 1 2 MA,\RT __ ,L:_~:::.~.--cS·_r:_ --:?~~-~-- I' -"'· 

1 ,( 30 J:1J-ttri tini t' ;f~Lèi-is '-1'. ( vr •. s,~h. r sckièáam ,'rei'.s ; • b{i.s ;,: ... ) .. 
·t_c_ns 2- Vr} .. .f -~~- :..::~~:-·_c~:::·; ,:·,.;-~·; 1

_ .:'.·~:· ·• ,· ',:-~-~. • . 

12 ;-- u;Jl.D .S • .5 .,-,i· • Lpn!?- 3 · . , .,.j-loutrust : 
12.-- u.Dcm Hoorri·-2'.:..:Lèns 4- .:· Woudseweg 106-108,.Dcn ... ,:,: 

· · · ' • · · · · · Hoorn ( zie opste;1.:1ing) 
12;-- u;Lcn,s 5-C'oievaars 4 Veld l,,Gcb,._.1,Lok:5/3 · ·. 
14;-- u;Del:Ct 5-Lens 6 .... · W.H.v.Lccuwenlaan,Delft 
14. -- u.LcnS 7-P .D .K.6. . . Veld 2 ;Gcb ,2, Lok ,5/3, .. 
12.-- .u.Lerïs 8-Feliqi);as 3 Veld 2_,Gcb·, · ... 
DENK ïM DE LEGITIMATIES 
Ilij vergeten vàn·,legitimatfè;. speelt ·de reserve mee, 

- . ' -

D E C' I'S TE L L IN G EN: : - . ·. 

LENS -1 :~ r:d.e wáart\ h,di_etz, r .r·oo'db_ol, h. smitskam, h.ha
------. -~ket;- w=.:vende-rbos, a:.rooduyh, j~englebert ,f .de . 

zwart ,·r. wachman ,d. branden burg. -------·-
RES: a.verbarendse,g.verhaar,h.rooduyn,w.hansen. _ 
VERZAMELEN: 1 . uur Klubgebouw.. . . : .... -'--·--·--· 

. . . ~, . . . . . ~ . . ,··· . 

!i!l;[:!§_2: g-.halleen·,a:·~v·. limbeekï --j ."meier /-p-';burgbÖUwt, th; 
v,kleef,j.verháar,. g,1ooyest_èin,. p.sèhouten,: 1. 
hendrichs, ·j._v.kleef,h.jacolJ:~• · . . ·_. : 
RES_; __ h .. kempe.r •.. :. :.. . .. . · .... _. .. 

LENS 4: a. v .·eJ01ond, f. straat hof, m .d.avis·, c ._me ere,: c. pee- ... 
------ ters,- f.veelbeh:r, f.burghouwt, d,.groenendijk,f •.. , 

wubben', w. burghouwt, r. brand·enbur'g. · · · . 
RES: j.wïtting, n.koot. Vervoer met--irutol--s·.--~----- ·•·:·----
VERZf,MELEN: Klubgeb~_?-w kwa_rt voor 1 t~-------".:.. ... :.:..!. ... • "··· -----

1~)'::!§_z: !J:'.Y.•d?mburg, a.nieuwenhuiz.en,_ c,vel_dipk_,a,-:V;•~•. 
meyçlen, r.de groot, j,riemen, h,de ,sterke/ r •. 
eykelhof, w,eykelhóf, -j.de boer,,n.d;rabbe~·: · · 
R)i:S: .ä:v.d,beek, h •. ubben. : . . . .. 

LENS 6: ------
... " ' ' . ~ 

m,,süykerbuyk-, è.nipuwenhuiz-én~ Ih,heerschop, è,a. 
v~d.aCker, j,·vcldink; ·j."p,i.,m.gr-Oenehdijk, p. ·, ; =:-; · 

sëhulten ;' g. jehee, _· a ,nöw-ee,. m;v~:èy_sbergen, .· j'.bro..:,. · · : 
chard-.RES:. a.v.schie, ,a.poels; .. J.._ •• ·' _ · T.• .,_ .. _· · 

·,- • ,, •· • _ .. · '/ ;_ ,._ ..• : •. ··~. ,~-, ; --•::· .. · .: M.·r .r 

1.:0randenburg,. h ... v.w?lzen, t.keet, ä.v;lèeuwen·,·., .. ,', 
chr. jèhee, .0 w·. veelbehr; 1. v. beuS:ekom, n. äe ,ti-pe_r_;: .. . : ' 
c.j.de br~9ançlyr;·-j.p.v,dissel_·,·r.g~la_uff. ,;-- ·:- . • 
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• ~ . . -,. "' , l- , . • • · · • • .- '. : ·· · · ' . •. ,~/ • 

~ES:· j.g.v;dissel,a_.klè:j.n brete:)..~r.- (grensrechter) 
. . . -. . . . . . - ' . ·,, . •' . 

~~~~-§: j; jager, j. v. wésting,-. h. helmich, · h. leendêr.t' s; 
<jl-.höppenproµwèrs, _e.löwenstein, f.bierhof,

1
w. . • 

,y;cJ.,làan; :a."V,luxèmb)lrg_; a.buys;· c;ktas. ·-,·;: ·-----'= 
'RES: ·d.v,lieshout, h;lüling. · · ... /' .· · · 

llFSCHRIJVINGÈN:.tot :u:i.te:r-lijk. v~ijdagavónd,.c8:µ_µ; bij 
. . • . ... d,hr.G. Coomans, Weimarstrao,t_--:21 cl, .tel •. 

39.2_7,20._ · . . · , : ...... . 
. . 

De schorsing van·F .Wubben komt t_e vervalle11, ·, • 
VCCRLCI'IG î'RCGRflMMA vee R ZCND,1G, 19 MAART · . 
14.-- u;Lens 1-Vreäerib.urëh 1. .. -_ f2;~:.. ·u;èi:rï:·s:J-Lénis--5. ·- ---_ .. -
1 2; -- u.Lens 2-?. D .ic2· ... ·. . .. 13. f !5' u. tëns· 6.:}CM :s ;i:f'.·.5 -~ - .. ~~-
14. -- u.Wilhel,mus 3-Len's 3, 14,-- u,Cromvifét,.J.:::r;~Îis ?:·· '.; 
13, 1.5. u:Flamingo' s 3-.Lens 4 12, !.- u,Len·s 8_..praµW' Zwart 1'1, ~ 

! / . . • ~'· - . • -· - , ~ 

,._1': ;. ·, -.-.:•~---~•····-,., .. ··~. 

' ' ATTENTIE' r;· .•, . . . ' . -; 
' . ' .. 

'• . • . , ! 
•··. ,_ 

•·· .• '. De .laatste weken is het her.haal"deJ:ijk ·,., 
voorgekomen, dat sp·elers hU:n •legitimatiebèwijs, hiet bij .. .' : • 
zi.c_n: .hadden,, .ondanks wekel-ijkse waarschuwing iri' ·de' .. : . •, ;:. '. '· 
L;;nsrevue. ,··· .. ·.· ·_··;-_-,·· •. ' ... · '•·:-•.:_,. ,;,,_ :-

' ·. · .De lederf van de elftalkommiss±e. 'kohden , · . : • 
dan weer met de betr.èffè.nde ·speler naar huis -rijden om· 
het legitimatiebewijs op· te hale_n, en het .el:ftill moest 
met 10 man beginnen. · • -· ·· -· · ~- ' _., ·· · ' · --· -----· 

. . . : , ·. Dit zal .vanaf heden nie.t meer geschiè-: '.'._ :_ 
den; .als een speler .zijn bewijs niet bij. zich heeft/ 
zal de r.eserve·· invallen. · . · : 

i'RCGRJ;MJl.'A 'S JUNIC'REN EN ï'Ui°ILLEN ----- .---------------------------
l'RCGRAJVllij,",· JUNI(REN VCCR ZCNDAG, 

12;- u; G.D.S.1-Lens 1 
12;- u. Lens 2 -D.H.D.R.K.1 
14,- u. Lens 3~_c.s.c.2. 

. . 
DE C ~ S.T ELL I.N GEN: 

. ECC.: •/'. ··:,if 
. - . ': . î i" 

, ' . ~.-- . ·; 
12 MT,hRT .• ·r.:, 
Noordweg 
V;3,G;2,L.6/4· 
V.3,G.2_,L.6/4 

·d 

LENS 1: r,bruggemans, m.v.veen; r.fortman,. h.rothkr:ans, 
------ h .• verheugd, th. brochard, f. v. boheemen, th. J:ióèf-

' 
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nagel, a.kqrtekaps, .,j.,çobben, .W:,kt?e-t;ma.n.RES: 
e, bakkers( 2x) ~LEIDER; . dl:1.r ,:' .Huis .Sf,MENKCMST: 
).1-.;30 µ1.n;: .. inGang G .. D ,S ~ . .,.terfè~n: ·:· · ;" . ; ' .. 1 · • 
. ' - • '. • _ ... '. ·, _·... '_ : . . . . ·,' : ' .•'i •. , •• 

LENS. 2 : c ;'Vaassen, _- j, well-Îng ;-: a. düym; · ç • yer'{aart ( 2x) , 
------ t. heer schop, ·h. suyketbûyk, j ,webb~:r~, .n; jans

sen, j;de jongh, ·g·:v.'d·.togt,. c,.v.velzen •.... 
:RES :· p .de .vries· (2xf.~LEIDER :·: dhr.C. v ,d. Vel-d·e·,· . -·· . . '' ·, ., . . . .. 

~E!~~-2 :· t;. vervaart, j. verbareridse, ",k~ipP.emberg, j. helt, 
J;v,d.zalm, b,epskamp, h.crama_, a,de win~er, , .. 
h.,egbertsl · c.rooduyn, w,geurens;HElS : ___ '::Y..e!:--.... 
vaart ( 2x .LEl:DE·R·: dhr·;F-;Hcrr1'rmäns, :, . . · 

··-----··:,,_,..!..~--1;-··.,... - . ·•-,- -- _ .... - --·•·•-----·,-- ..... . 

:;:'RCGRJ\MMA JUNICREN :VCCR. :ZNl'~RDAG, 11 Mfl;\RT ' -

1.5; 4.5 u:; G. D .S. 5-Lèns · . .5' ·. . . Noordweg ·,,'°: 
14, 30 u,èel'êritas'·J-L6ns. 6 ... · Leyweg.hoek ,No~rdweg 
1.5;4.5 iLJ\.D.C<16-::.Lens

6
r· ··•

8
· Zuiderpark . ··--·--·---· 

16;1.5 u.Lnakkwartier -Lens- Jansoniusstraät-··,=:--- ...... 
1.5,4.5 u.D.H.D.R.K.,5-Lens 9 . C'ckenburgh " 
1.5;4.5 u.Lons 1J-H.B.S.7 ·vr.sch,) V.2,G.2 1 L.6/4 zie reser- . 
14,30 u.Lens.:12-H;V.V:.8 vr.sch,) V,3',G,2;1'~.5/3 ve prog, 
15.4.5 u.Cels:r~tas 1-3:.,Lens 13, ... TERREIN LENS v·. 1 jG;1,½.,6/4'. 
14;30 u.Lens 14-Naaldwijk 9 V.1,G.1,L.6/4 · 
1.5.4.5 u,K.M.D,.5-Lerts 1~. . TERREIN LENS V.3,G.2,L . .5/3)zie .. 
1t, .• 30 u,Lens 16-G.D.S.1-4 · •. · · V.2,G.1,L •. .5/3· )Röserveprog, ·. 

. . . •.' . ; . ,· ' .- _,. 

D E (' i' S T E 'L L I N G E N : ,.. : , · · 

~~!':!§_2: .w,kouwenhoven, r.v.d,mull, j,colpa, -1,,huis, p,de 
jo_ngh,, p. v;d·;a;3.r, 'èi ibakl<ers ( 2x), h. óverbeek, a. 
hop, d.holt, h.bijsterveld,RES: c.'.schalbro'ek,. 
LEIDER: dhr. G. v.d. Velde, SAJVIENKC MST: 1.5. 1.5 uur 
ingang Lens-terrein. 

~~!':!§_§: r.v.b7rlo 1 k,schóuw, ,f,'j~hee, e.v.bron~1:ro}·_st, P.:. _. 
de vries \ 2x), l ,de Jongh,·b. huogeveen, h, v. hulst, 
1. v.d. velde, h. eggers, g. bruirrsma:. RES: · r·; pétè'i:.-s. 
LEIDER: dhr. J. de, Hilster. SJ;r1IENK(MST: · '14·, -·- uur 
hoek Hcngelolaan-Leyweg, 

b. v .d .lans, b·. lustenhouwer, 1. klein bretelèr, 
a. tii;mepbroek, g .duyvestein ,.J'. v .. ,.baggum" .r. v ,was
se~, f.v.d.berg, g.de hoogd, a,bilderbeek, c. 
grimbergen. LEIDER: rlhr. A. Dl0k, S,~MENKC'J\'fiT': , ' 
·1.5.1.5 uur ingang Lens-terrein. . .. , 
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!:!H!§._§: p,miltenburg; p,manders, b.de vries; _cl.:,cl~y:rie.s.,_. ___ 
0 
••• 

a; V. essen ;-,·a ;we sthoi"'; . g ;~vervaart ,-,·tb,::jaris§_?P,_ : __ ' .. ;., 
p.bremmer;··b,v;d,sprong.., c,.v:deëlen.; .· . • '· •. ,, 
RES: h,martens, LEIDER: clhr, C. de Heer. ·' ·. ' .. 
Sf,MENKCMST:. j.5 ,-30 ·uur hoek fiengeloliüm-Lóève.,. · _: ' 

. .._,. , ' , .. ' . . - stlé:i.nlaan. . -: ·: ·, · •. : : ; · 
LENS 9: a.feîtz, h'.ï--J.ènt:jes,, p,:f.de haan/h:dànkersi··: 
------ . r.bogisch,' h.; v ,domburg, e.v. d. broek, j. sçnutte, 

_ j,castenmiller,• g;ravestein, c.blcik, · · '· · ' 
RES: r.jacobson.LEIDER: clhr,H.Leende~ts, ., . 
Sl,MENKCMST: 15, - uur hoek Le.yweg:.l{èngelolaan 

· . . , · . . ·, · · .· ( Eurocinem1l.) . , : •· 
!:;~~~-!!: p.de 'haém, :r:h~efnagel, fr:ra.aff, c; schrover; 

·_m;bloks, h,de Jongh, g,v.d~yelct,, twhoek; 
. · 'p;hop; tr.resddihardjó,. j.c)isseldo:ç-p., ·. · 

· · RES: k,v,d,voort; .~EJ~ER; ;clhr,R.Wac1?man;r. · 

' , . ' 

Zie.voor afkeuring Lens 16,, 
• " ' •, ' 1 •• 

., .... 
LENS 12: l.egberts•r c.blorri, th,·v.rïjn, p.verheesen, j. 
-------. v.,d,.heid0en\ p •. v.doeveren·, fr.disse1clorp,.' w.. . . · 

. ,engleber:'t,, 'a •. jungschläger, th:boóms ;.· •c •. stapel. s 

, RES: l,cazander. LEIDER: dhr-~J·;,ir.d~Knaap> . • 
... •· , . Zie voor afkeuring -bi .i Le~s 1 6. -, · · , 

• -, : . r •. ~ • . . . . • . • - • 

!:,~~~-!2: r,.bo·s;. h,.v.ber;I.o,'. h.;v,.d.a!Jl, b,raves:tein, fr,de 
kleyn·, p. v'.d. steen, r;de wolf; j. v:,d. ende.; 
h.rimmelzwaan, g.luttli:dnan, g.y.a:rdenne~ 
RES: f~guit(2x). LEIDER:·'dhr,W:Stàpel,·. 

!:~~§_!1': f·.teunis~en~ l.v.d:raee~:, r:.~uit .. (2:k)' p,héy
nen, j. jaJ:?lllapt; c ,àb~poel, r:,meershoek, j .hel
venstein·, c.v,d,aardtteg, j,keetman,. h.pechler. 
RES: ç.groen,. j.~s~elmari. 11):1D1):R: dl:ir:G.Kem-;- ~ .. 
perm1;1n. : . · . · 

-~~1 ' !:~~~-!z: b.de haas, g,nieu~buurt; e,bor, b~hoefnagel, 
p,demeyer, w.duivest~in, ·r.?-.sselman; e;v.9ee
len, r;wouters, 11.castenmiller, .c.v,b,ul'st •. 
RES: g. englebert, r, k. f. st;:Faatman. LEIDE1{: qhr. 

LENS 16: 

C ."Kras. · _. .. i 

e; verschóor ;', ll!··deLsassq, j. de vries, p. steffen, 
m,p. janssen, .1. ve.rspaandqnk, .. j .mulçler, r. v~n\11)
spêet, p. wilmer, j .nie_yers, r. straatman, UES :· 
r.feenstra, e,v.d.hoeven wijsard.LEIDER: dhr. 



J ;Witt,ing,. 

:>RC'GRAMM/t PUPILLEN VCC'R Zf\TERDJ,G, 1.1 .MJ,/,RT : 

1 ;45 u,G.D.S. ·? 1-Lens ï' 1 :. Noord~èg, Waterinlteri 
1;45 u.Lens P 2-Laakkwartier P 2 V.1",G.1,"L.6/4 
1 ;45 u;K.M.D .• i' 1-Lens P 3 ·Tcrr.Lens:, :V,3,G,,2,L.6/4. _. • _, 
1 ;45 u;Lens P 4.,.'Velo P 4 · V.2,G.1,L,5/3 · .· . :,, ·-.. - ···· · 
1,-- u.H.D.V; r 3-Leh$" P 5 ZU:iderpark, 2:egedeel~e 
1.-- u.H.D. V. ï' "5-Lens P 6 îderri · , · · • 

DE r i's TELL 'IN G.E N: 

!,11;!'!:ê_?c:!:- r'.v.d.;steen, p .• v.wijk, · è.l_us.tenhouwer; ,-g. 
9olpa., g.trommelen., f,.Veèren, a,baven; a.de 
winter; m,. v.d. horst,' e; hoefhagel ', j-. v. r-i jn. 
RES: h~jochems, -q.v;noort, LEIDER:- c1hr,G.v,d. 
Steen,Si,MENKCJV!ST: -1,-:_ u.ingang Lens-terrein, . - ~ . . . . ~ ' ' 

LENS ~- 2 : p. vêrsêh.oor, ·g-.wfllemse ,--c: v-; d. áardweg, r. 
------,-- · mie ka, . m. v-, baggiliri', f. wouters·, p',de wolff', e. · 

· · . ·· speiëher,, r,goed_l:mys, w.dè :hi.l.ster, j'.slab-
. bers.,RES: e·.macco, f.snoeyers .• LEIDER:. ,:hr. 

Th. Sûykerbûyk. . . . . . . .. . .. 

!,~!'J:§_?_2: j·.boin-,·p,berkelaar\ ·a:;borst; j.v.rossum, 
p,le brun, r.de_vries; b.ruiterman,_g.le'.l,ie- ... 

. veld)· j. oost erve er,. l ,winkelmat1,. a. y .ma.ris. 
RES: j,keetman, f.willeyns .. LEIBER: dhri.N.Koot. 

1~!'J:§_!:_:t: f.v;os, 
0

h,straver, 'f;dé vriés; r·:·vèrbär~r'ldse, 
p,booms, j;post, :r·,v.d,lely; ç,bakker, j,wüs

. tefeld, c. err.ist, : r .de vroege;· · · 
RES: g.schneider,,g.v.osch.LEIDER: dhr.L, 
Drandenbtmg, , · . · . 

1~~§_?_2:;th.kleywegt, r.bom, a.v.d,aar, m,v,wqssem, 
w.v.d.linden, h.coó~ans, th,murkes, j,valken
burg, j;jar'lmaat, h.veérkamp, ·p.feitz, · 
RES: p,alberse; j;v"d.wijk.LEIDER: dhr.J.Wel
'ling. SAMENKOIST: · 12. 30. ûur Loevestèinlaan 
'höek Herigèlólaan. · · · · · 

1~!:!§_;::_§: a;lodder, j,déssing, e,r:eesink, a,hilderink, 
r;v:.d .mee:r, f. jonker, /'\, burcksen, th,haems:: 
kerk__,- .w.v.d ,.lans, p,koper, .g,gomes, · , ... : 
~S: •t. ti jsseri., a. janssen. LEIDER;. dhr ,!, •.. · · 
Nieuwehhui'zen; 

.• ·- ·t 
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SAMENKCMST: 1ê2•;30:•mîîr_,Loevesteinlaán, hc5ek, : 

Hcngel:olaan. -,-,.:: ;<.·., ,;. 
' ' 'l•r,..·.,, .·•·.u•r 

ATTENTIE, JUNICREN EN ï'Ui'ILLEN' ! 
: ~-, .. ~-, , l . l: 

AFSCHRIJVINGEN: vóór vrijdagavond 7. 30 uur .aan: .. d•hf,,dT 
H.v,d.Kleij, .Frambozenstraat 4.5,· 'tèl';' 
33.88.42·(telefonisch alleen vrijdaga
vond tussen 6.~0 en 7,30 uur).· ;0 ,•.cI. 

NIET-Cï'KCMEN: wegens niet-opltomen in het .afgèlê:iperl. 
weekeinde wordt E.v,d,Hoeven Wijsard twee
maál a.l s .re serve opgesteld. 
Wègéns'herhaaid 'niet-opkomen wordt 

.. N.v~Niel··dit seizoen niet meer •opgEf-:- ·: ,JL. 
-· :.steld. •. ·' · · · - ' "' ·: .,.,., ·.-.- · ·,, 

Wer;ens te laat komen krijgen G.Englebert, F.Snoeyers, 
P.Alberse, J,v.Durgt en M.v.RiJ~--een.-.e:~rÎP~St;"P'f .·.· ,: ·T.., 
beurt -•,--·c__ · · ·.. · ... ::. • 1 ·--...c· ~'--' 

Mf,TERÎAALUITGIFTE: DhriTh;'Suykèrbuyk.' ·. ·•/h ,:·. J: ; s :=r,;J,l 
RESERVEPRC.ctR.li.MMl,:', .I ,.· -., :.: '.--. ,, ,-'iiL· --·-----

.. ··;·; . ·i_J:..:.'..·J"~f r•: r: .. :-··· :·, .. ;_;_'._,.},!"':,)"'.' ,;•.:\;f 

alleen bij a:fkeuring var:i ,•het .,§'ehe.1e•·programm~,:r • ; -,, r --(f T, 
...... • · ••-', : •:- .. r. -,• _. · r_·--;-;'" "~~ ~.r- '.-~~, ,~ ,· ~ ~; ;. f ,..,. zaal Marterrade:. · •··· ··· , .. , ... , .,.,. , .. ,., ···'----••: ~=~~,.., ~·=·'--"-'~ · ,--.: · '-t·:~ •· '':f • • .:•..r•·: .. ,:fa'f 

14.-- uur: L0ns i' .5 + P 6, •, •. - -1 

Samenkomst: l3i4.5 uur ingang Lonsterrein •. · ... ·· · 
Leider:· Dhr.A.Nieuwenhui.zen, · · 

1.5. 30 uur: Lens ? 1 + i:' 2, . . ·: ., : ' . :· : --' · . 
Samenkomst: 1.5. î 5 ·uur' ingàng Lenste'r.r-efr{;iL XT f,l 

Leider:.,.Dhr.Th.Suykerbuyl<' •.. '·-:.: ;, ,,·.,;, :{ IW<,r; 

zaal Herschelstraát :''L·.: '-,.~:-·;-. '. :,.:.::L. ,:.- } .:/ii'_:, -~-------
14. -- uur·: Lens 11 en 1 2 . . i , · •.. • 

Leider_::: Dhr.R.WiJ,ç:hm;in. :· : ,,,,J 
1.5. 30 uur: Lens ,1,.5.,:en 1 6-., ' , · · · .. ·• ·-- ·· 

.1cider:;·:Dhr.'.J;,Wit,ting,: '.· ''rk,,:.·r',/, ··.:', ;:," · '.·,,; ·;., 

Cp wo.ensd'a~avb~d. 1·5 '.m~;r'~ -~~ ~r' \:o6r.,d~'.'~:~~lp,$;~é:~:;.: '.;~,,';~; 
groep geen traini,ng., .. I11q1J,r een Vlanmsc Kermis-,-.av.ond ,_ . ; •:.-• . _. 
in het -k)_ubgebouw; ,~.1:1;. "de heer M,C_oms'. Hi~1;v90:i;-/:,,:;·'-', j . 

wor:den de. volgende,.,Jor:i&eps venmc_ht =·. , : ;'L . r--; . , '.;w 
: ~ . . ( .. :- -· , ·:.r;jJ_c; 
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A,Dilderbeek 
G,Duivesteyn 
J ;E,,gers 
./\,Feitz 
Th.Janssen 
F;Jëhee . 
l'.l;v,d,Lans, -
D,Lustenhouwer 
? .Manqers -"\' · 

... -, . '. 
· ... '·. 

A;Tinnenbroek 
-H: Verl;>ai;end se 
G,Vervaa.rt 

... ·' - -

D;de Vries 
N,. V ·• . .. -.J..:. -- ~: .:.... . •. dé... .t.i.e.s .. __ ;~·-~.. . ... --- ·· _..J ___ . --··--··----···-· --

R; v ,Wa ssem, · >. 
./l,Wosthof 
K;_Schouw: .. 

-I;l; Hoor,eveen : -
-) . r, 
i • ureQT~cr 
G.Casténmiller F: Vi:Îl'! 2~agglill! , ·-

.' ; • : • '.;: '.:' .- C 
• -••-••• •·•••~-•• ••so•••- • 

- . . ~ . 
Allemaal ,een bÖrdje en, l.epe.l.:meebrengen •••• 
Cok gr.arnmofo6nplat.en zijn welkom. Aar;iv(l.ng zeven uur. 

VAN ,DFEL TCT .DCEL (senioren) .·, 

LENS 2: In een enorme praàt-wedstrijtl heeft het twi:,e-, 
---:--- de gelijk gE)SpfJe:ld tegem _ Laa_kkwart:ï.er, · Lens 
had voortdurend een overwicht. Hans Rooëfüyn-riiääk!;e·· · · · 
er '0-1 van._Laakkwartier maakte echtèr pogsvoor-~rust-----'"" 
gelijk via een penalty ,na ob1:ïtruktie. Ger-ard Vorh'aa.r 
maakte er kort -na-rust 1-2 van na·een mooie aanval. 
Laakkwartier kwam hierna opzetten en foréeerêfo enkele 
hoekschoppen. Uit één hiervan qntstond de ge],ijkmaker, 
Hot l:i+,Qt-,van de wedstr:j:jd werd.-_bijzond,er onvriendelijk. 
Wellicht mede verqorzaa,kt door het; 11iët'-aT-[t$ sterke 
ingrijpen van de scheidsrechter._ 

LENS .3: kreeg met 5-0 ¾lop_van,het op alle linies 
------ sterkere Tol'!e.gidq,._. D.e ,Voorburgers k"ömbineer
den er lustig op los en namen voor rust een·o-3 voor-, 
sprong._ Na de thee kwamen daar nog 2 'doelpunten bi.j •. ,, ... ,:.:. 

LENS 5: speelde tegen Westerkwartier onder haar kun- - · _-_. 
------ nen. Vooral in de'. ·eerste ·lielft :werden' vele 
kansèn omzeep gebracht. Wosterkl'{artier nam de J,eid-ing. 
en H,dé Sterke maakte er kort na rust 1--1 van. Lens had 
hierna een overwicht en ·drong sterk op, Westér-
kwartier maakte hiervan gebruik door wederom .. .de .Lei-... : ·: · 
ding te .nemen. Toon 11,Eykelhof in het strafschopgebied·: 
werd gevloerd, z-étte -hij zelf de strafschop in een doel'.: 
punt om ( 2-2). Vlak voor ·het einde greep Lens nog de ·, 
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overwinning doordat Jan de Hilster een listige vrije.·. 
trap van Jan Riemen in een doelpunt omzette, 
LENS 6: kreeg een 5-1 nederlaag van C .W.;>. te slik:.. • 
------ ken, De eerste helft kon Lens. C .W. i' ; ..... nog .. , ....... -··· 
een beet je in toom houden ( 1-2), ·maar na rust·. liep· . . i 
het helemaal uit de hand en d,e t.egenpartij maakte er. 
nog drie doëlpunte:n bij. · .,~ · . ·· . · . ·· 

LENS 8: moest• d,~·\;~)." aan Wit IllaU>'f l~ten. Dij rust '< 
------ keek Lens tegen .. een 0-2 achterstand aan,, Na - . 
rust een kleine opleving bij Lens, maar verder dan een 
doelpunt .van t" van Luxemburg kwam Lens niet. Wit Dlaûw 
maakte er tenslotte nog 4-1 van. 

VIlN DCEL TCT. -DG'EL :( junioren) 
LENS 1 : speeld·e ·op een ·zwaar veld een goede -wedstrijd. 

tegen hekkesluiter Celeritas.·;\lluen de achter
hoede liet de tegenstanders wel' eens teveel vrijheid . 
en werkte af en toe de bal niet resoluut weg. Dit ver-· _ 
klaart de drie doelpunten van de tegenpartij. Lens· 
scoorde er echter vijf en werd twee punten rijker. 

' LENS 12: heeft het zelfvertrouwen weer teruggekregen; 
ril.et 4-1 werd het hoog genoteerde Rijswijk 

verslagen, In de eerste helft werd de basis gelegd 
voor deze mooie zege, De achterhoede bleek zich te 
hebben hersteld van de laatste slechte wedstrijden 
en liep gesmeerd, N~ een kwartier nam Lens de leiding 
door Jungschlnger, die tien minuten later ook voor 
een tweede doelpunt zorgde, Na de rust kwam Rijswijk 
c•pzetten, maar Lc.ns hield goed stand. Uit een vrije 
trap maakte Disseldorp er 3-0 van;·en dezelfde speler 
zorgde voor 4-0, toen hij na een prachtige voorzet 
van vTd. Voort de bal in het doel kopte, 
Volgens het verslag scoorde Rijswijk hierna de ver
diende gelijkmaker, maar dat zal wel op een misver
stand berusten, want het werd .4-1. 
LENS 13: beleefde een primeur voor Lens. De eerste 

vrouwelijke scheidsrechter, mejuffrouw Vink 
maakte haar debuut. Waarbij het r;rote aantal suppor
ters langs de lijn opviel!! Lens speelde een wed
strijd van de gemiste kansen, De onderlinge samen
werking en het plaatsen liet veel te wensen over, Uit-

.- ; ,: 

• j ~ • 



-350-
eindelijk •werd het toch een krappe overwinning 'Op 
Die Haghe, 

VAN DC'EL TCT DCEL '(pupillen) 

LENS 1 : moest in de eerste minuten een l\.DC,..offen-
sief toestaan, maar door goed ingrijpen van. 

c!.e achterhoede we.rd erger voorkomen·,· Langzamerhand . 
wist Lens zich aan de druk te ontworstelen en na ze
ven minuten resulteerde .dit in een doelpunt -van· 
Jos van Rijn. Na rust wederom een· aanvá.nkel.ijk ·over:..·· 
wicht van l\.DC, dat ook nu weer door een L~n's-doelpunt 
doorkruist. Het was ook nu van f:ijn, die s.ç.9_9.;r._d_e , ... __ 
Hierna kwam ADC terug; een boogbal zorgde VCJQ:C 1 :-? , _ __ .. 
Maar v.erd.er lieten onze jongens het niet komen. 
Verdedigen á la Dukla maakte het AD( onmogelijk ver-
andering in de stand te brengen._ · · · · 



~ T E L · E - L E N S 

1 DE LENSREVUE lm · ' 
klubbla,d van Cns eerste, dat_zelf._n:Let .. voor 
de rkvv . de kompetitie spee.lde,. z.ag hasi;r _bei:'-, 

m lenig en snel m de mede-gegadigden voor de degrada-
ffimrnrnrnrnrnrnrnrnrn,mm,rnm,mrn,mm'ltt tie verliezen. GCS verloor de thuis.::. · Hl i wedstrijd tegen de PostduiY.en met . . 

1 
·'· .. 1-3 en Dc1fi2. moest met 1-2 de.eer,,·, 

RED~,KTIE , .. áaq Rijswijk laten. De.stand onder~ ,' 
g.halleen .· ·• lil .. aan de r!lnglijst is nu als:'.volg;t: \/t/ ' 
amandelstr.103-· ffi · . Duindorp 15 - lO :' ·.w 

ffl tel: 36 ·11 ,60,·'. ffl GSC -16:.i; 9· :: : 
m m _ Lens .. 15 -. 8 • ffl~1Illlllli~~m Delf ia . 1 6 - . s· . ·. J ' 

m SEJ.<_R;E .. TARIAI~î, ... ffl •r ,-·· 
til Lens heeft dus de laatste plaats''êl~

1 

m f. b .me sker ffi vergedaan aan Dèlfia. Lens en fGsc ónt"- . 
ffl plantenoord 126 ffi moeten elkaar nóg;, zodat L:Oris het , , · ! 
m tel: 67 61 53 ttl wat dat betreft ·allemaal in•:eigen · ,· 
m m hand heeft. , .. :· .J ,: ·· :':.: mmmmmmmmm..rnmmmmmrnmmmffi ~ •R -~--- C •,-- ... r 

m m De vriendschappe:\,:i,jke wedst;r,ijd _te.., , . 
ffi tTOste JAI,RGANG i gen Martinit werd met 2;-1 gewonnen. 
ffi no: 29 We hebben het al·eerder, ge~egà~··}~lS;·;·---· 
ffi 15 maart 1967 , de kompetitie wordt·afgescl'iaf-b-,--dan--·--·-
mmmmmmmnm1111mmmr.1mmmmmm,. goo_i:t Lens ,_beslis~. hoge ogen. l[r;i.e!'i1d,., . 

. , . , " ,sc)1/lPPe:Lijke. wedstri;j~en gaan ·.Jri.jwel, .• 
nooit verloren •. Bov,ençlien l;:U!lneri,,we dan bijzonder;, go~çl ~ieri, : 
dat onze jongens· l;lcht wel. ·k(mnen. V!)etbaJle,n •. I~ar; !1§it· ~:).ijf~ . 
een vr~emde zaak, ~a~ het niet_ luk~ al(l _h~t; ,,,,r èr;)1t ;opfW-11s . 
komt; in de kompet1t1e. Zo bezien is hier geen sprake van 
een voetbaltechnisch probleem, maar·:vanteen··psychologtP.cJ;r--i-ï' .. · 
probleem. Het wordt dan ook hoog tijd; ··ctat er naast· de trai~ · · 
ner, de gren;s-rer::hter., de· kant;i.nebepeerd!Jr . §~\,de. m~te,riaalman, 
een klub-J'>"syèholóóg. komt·... · . -· { .· - ·, ·, . . . : . . . r-__ ; ... 
En als we de zaken dan· to·.ch fl:i,nk aanpakken, dan moet: er oqk ·• 
maar een klubdpkter komen, want, het {lantal; blessures wor.dt.; .· 
alsmaar groter •. De: degeneratie i:s kennelijk begonnm, · hetgeen 
ook wel blijkt· uit het groeiende :aantal afgekeurde· dientplich-' 
tigen. 
Nu meent de redaktie te weten, dat zich in de Lensgelederen 
geen dokter, laat staan een psycholoog bevindt. Mocht dat wel 
het geval zijn (als zij zich beschikbaar stellen), dan wacht 
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hen een boeiende taak,· 

U I T S L A • G E N 

SENIC'REN 

hbs .5 
den -hoorn 
lens .5 -
delft .5 
] ens 7 
l :,ns 8 

martinit 

PUPILLEN 

lens 3 
2 - lens 4 

- ooievaars·4 
lens 6 

·- pdk 6 
-felicitas 3· 

1-lens 1 (vs} 

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

1-2 

. ·. 0-1' 
3-2[,;· 
2-0 .•''L. 

.. 
JUNiîREN · 

gda 1 lens 1 
lens 2_; dhbrk 1 ,. 
lens 3 - osc 2 • -,L~.· 
gds .5 - lens 5 ' ' 
celeritas 7-lèris 6 
ado 1 6· ·. -lens 7 
laakwa 6 -lens 8 
dhbrk .5 -lens 9 
lens 11 hbs 7 

. lens 1 2 hvv 8 
gds 1 :..-lens ·1 · 
lens 2 _; lakwà 2 
kmä 1 lens 3 
lens 4: ~ velo t, 
htjv 3 lens .5 
hdv .5. lens 6 

. ~=t : ~[-> '··•· 
·- ·: j 

.,·. 

C' F F I -C I E ·E L 

.Tot lid van de J{inioren-ko!Th11issiè''werd benoemd de 

.5-1 
2-1 
0'-3. 
1..;0 
2-1 
0-1 
3-0 
2-0 
0-0 
2-1 

heer P.Huis. De heer.Huis maakte zich reeds verdièri·,"- ,-r_ 
stelijk · als junioren~leider· ( dnder _meef van het eerste 
elftal} •. Wij wensen hemveel.sukses bij het uitoefenen· 
van zijn nieuwe i'unktie. . · · 

DilIA NS . JUNICREN EN l'Ui'ILL~N 
. 

Gesp.Gew.Gel.Vcrl, ?nt. !!~~!!s!::~ ~ Wedstr.gem, 

!,-klasse: 42 20 
.. 

3. 19 43 9.5 - 91 
,-

1, 02 
B-klasse: 72 28, 10 34 66 172-167 0,91 
C-klasse: 84' 43 12 29 98 237-224 . 1 16 . 

Totaal Jun:198 91 2.5 82 207 .504-482 1, 0.5 . ' 

Totaal l?Ul): 6.5 27 7 31 . 61 93 -101 · 0,94 IJ 
. ' 

' 
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KhNTINE:;.DEHEER• 

'('bzi,: kantinebeheerders,, verzoE.,ken O!)S i u. .-- ' 
mee te delen·, ·-dát···hèt met ingang van nëden ·NIET-nièêr' mo--: ,.i.:.. 
gelijk is zonder kontante betaling: konsi.lmptiès te be-· • -,,.;:•:: 
stellen, Er staan nog steeds-enkele rekeningen 
open bij onze vorige kantine,bebeërdër ;_--Dë ·s:cl'!uldë-riá:rèri. 
wor,den',verzoch.t e!iih_ en ander spoedig' af te hanc)elen; ---- - -.. ~ 

t , __ 1 '. ,.. • . ' . • . . • ~ ~ 

CNGEV,~LLEN VERZE~RING . , _ : 
Wellicht ten ovei-vlm~de wijzen wij erop; dat bij! .eén 
eventueel ongeval bij het voetballen de verz.çke;r;ing~-. , 
maatschappij binnen_ 3x .24 _u~r dient te wórq.~Jj. :g<?,waai:-· "'--·--·:. 
schuwd. :, Spcl~r:S _of, ouders: van .speler$ worcjér) ip·;-irnrband 
hiermèe verzocht onze sekretar~s ti.ig.ig v4n,:eèl} · ~ve;n-
tueel ongeval in' kennis· tè stellen. · ' · · · • 

î',\/,SKLfcVERJAS'BRIVE. · ~ . . .,. . ~ 

. . . .. _-.- .. '· ),élnstaande vri,:idag 1,, ·de· iaätst'e '.ron-· 
de: Er zijn hu 5;ronden·gespeeld·en de·stand 'is (alleen 
de .;., best·e renden tellen mèe) 'al·s volgt . .'·rCJ:i··,déveerste: · .,,,I 
plaats nog steeds dè •dames van· Doorn·"' Franke met 20. 770 · ---
punten •. Cp korte. àfstànd ·gevolgd ·dóor. de. li?:i"en .-v/d Steen
Goomans met 20. 39 8 punten. Deze laat sten·•worden weer op 
de. v~et g~volg~ doo:. de ~eren de. Hi~ste;r .:.,v/cJ. J?:).d7 l]l~t .:,, ; T 
20; 338,,punten. De _vierde plaats is '19.t"?r,. de heren yegder---·-·--:.: 
bos-Dlök met·20.006·pun'½en;èn op de,v;ijfqe;p:j.<j'.qts sfaan 
de heren î'eeters en IIIeSkët.,!l}(lt 19.782,p1;10,ten~- .. ·>--:,· 

. Zoals ü ziet, zijn dé'drïe·J<:oplópers weer 
dichter..bij elkaar .. ·gekom~n.-:Er is dus r,iog.van:all:es·moge-· :J 
lijk •. Het.verschil tussen dfJ.eerste.en'de vijfde tip,è.n:,-------
r~nt:lijst. i:LCDn kle:\.ne · duizch::!. ·punten. ;Veel gel uk. ën 
plezier. En eet smakelijk, de kippen zijn al;-_gewaàrschuwd. 

î'RCGRf.r/jj\l'Jl,~SENIC.REN VC. FCZCNDAG 19 ·r,i1'.ART ··_: _ ' .. , . ' . · · .:....:;:.::.::==::;,"-"==c::;.:,=:.;_:..,_--;_.,;::.;._;,,:..,_.=.:..:.:::=-:::_..:,,L.._-=--::;,,:.::,_:.::.. ' ) . . J . ~ • ,: .. , 

14;-:.:; u,Lcns•1;,.Vrédënburch 1 - .Veld r,dcb;1,·Lo!L6/4 
12; -- u. Lens 2-î' .D .K. 2 Veld 1'j'Geli.1· ,Lok ~5/3 
14. -- u. W;ilhelmus 3-Lens 3 . __ Co~teindEe s~3 ,'409_rl;mrg , ; 
13.1 :5 i.ï,FÎo,'lliingö' s 3-Lens 4 Spqrt,park'.':Pi;ïns,t:;i :.rrene'1 r"" - - _.,. _, - - . ' . ' ,_, · · -- '· R'• .. , .• - 'k 

12;-- u.G.D.s;3:'.:Lens 5 Nootdt1eg;w1teir~·:!~ 
13.15 u.Lens 6-H.M.S,H,5 Veld 2,Gcb.2,Lok.5/3 
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14.-- u.Cromvliet 7-Lens 7 Rederijkerstraat-'.(na:bij 

, .. , · Troel strakade) 
12.~.;. u.Lens:--.8~Ulauw.Zwart 1'1' ·Veld .'2,Geb.2,Lok.5/}. :· 
DENK (M DE LEGITIMATIES ! ! ! . ' .. , , 

: .i. . "I"• 
DE C, 2 S.T E 1:LI N .. G.E Jli: . __ :,:-:_ .::;;• '"' _.,·• 

~§1:!~_1: -r,de 'waart_, h;dietz,;,··r.roodbol, h. smitskain, ·_ h.-ha-': , 
ket, r.wachman, a,rooduyn, w,yenderbos,. __ f.de_zwartJ. 
d .-brandenburg, g. verhaar. ~:_ .::. _:: ::; >t~ · : · - __ · ___ _ 
,l\ES: _a.verbarendse(2x),,. ,j.engleber½, j.v.d.~naap _ 

_ (2x); GREN~RECHTER: .Dht·:c.. Vissef:. _.. _ :';:: _ 
1 

~~l:!~_g:·:a,Vèrbareridse (::>x),'w.verbarendse, w,.liansen,·. j., --. 
· · V'.d.krïaap(2x}, g.keinperman, r.blok, J-;vidijk, "j~- . 

·-botter;· .h:r0Qçl1,1jffi.; m,v.zilfhout·; h,brandenburg •. ,'".' 
RES: n,drabbe, LEI•DER: Dhr.L,te·.Mey,. 1 •• • ,. '"·; 

L_E_N_S ___ 3: g.halleen J·,meier ·J·.verhaar p.bu:rghouwt·.·:,---,,--·:·-----
' ) ) r • ., • . ), \, 1 , 

N.N._, p. schouten,. g.loóyestein, 1,·hend-rièhs-;--'..::.,_, __ . •· 
f,,wubben, J:·v.kleef} r,bra:ndenburg •. 

-Il.ES: h. kemp er, th. v. klèef,., h~ jacobs (grensrecht.er) •. 
•:,,.- • 1"'" •,,,.• •••• ••. ~- ,H •'••• •••· ••• • • 

LENS 4: tJ-i. suykerbuyk, r:.straathof J m.ct·avis, c ;ii\eer~, c., _,: 
--~---:',,peetèrs,: ·a.nieµw1nhuizen, ·'j,witting, P.~ko9t', a·: ;.,,;;: 

.- .. groéneridijk,. j;p .. i,m.gróen<iJndijk, f ,veelbe):'lr: :.·.-· ;: 
-. _·· "RES: a',v:Élgniorid.', . . '· .. . '-· - . · '· ' 
.. ,. ... ., .. . -,.' ... ·, 

LENS 5: h .v .domburg, à. v ,limbèek j d. v.d; steen, a :v. ;d. beék, 
-----:--,··r.de g:toot,· J;riemen, r,eykelhof, ,a.v;d.'meyderi, -

j. de hilster, j _.de boer, w,,Eiy.kelhof. -, ,- . .. 
RES: r.d~ groot,;,"_h,9e ste:r>ke~-- .· __ ~ 

LENS. 6 :' p. schl.'llt~;- 'ë: .riieuwënhuizen,' è. yeldipk, in;he~r.,;; 
------ schop, j;veldink, e.a~·v.d;acke":t·; ,m;v:eysbergen; . 

. ) : .. f,v;dijk,. Jip,v;_d;is~el, a.,nO'l'f~e, j,_or.ocha,rrl ;;, . ,. 
RES: g,jeàee;·· ·· · -····- · · •,'· •. -'· -·· .. · -· · 1 ·'" 

. 

1. brand enburgL_h,y_~e;I;z ~"ii,~,~.,.P9§J.ll ,_ ,j_~g_~-Y. ,dJ.l'l,:0,_:,_c__. 
sél, ,t.keet, ,c.j,c;le bri>.band,<=r,,lrv.beusekoJl!,. · ·· 
·a;klein 'br,et~ler,,' n,de boer, h.lüling,' r.gelauff: · 

--: flES: ä,v..Ieéuweri. .• · --~ ·., > ,-, . . ··· 
1,~~~-§:. d. v. liêsfiout, j. v,westing, h. helmièh;. ·e .löwen- ':. · · 

·· steili, a. hoppenbrouwérs, h. leendert s, c. kras, 
. a ;buys ;- "j, Ja/';er., w. v. d ,laan, a. v .,schie. . .; . 
-.. . • . ,. . - .. .1 -~ ·f-1 . . : .! , , 
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. i:• .;. :-. : :. · .. 

. . . . :':· . . _,: ;:_ . ··•. _ ... _ _,:_·_~:... -·--·~_:_", ... __ ·.:~ 
AFSCHRIJVINGEN: tot -uïterl:j:jk vfî'jdagav:orJd, _8-.uuv ,.' . · .. · .... , . 

bij. dhr .• G-. Coorriabs; · Wcirn;J:tstr.aat ,21 8, , -, .. ,. ,•: 
., • tei:~39·,27120.''q · '. ''•.• · ·:-.· . ·· · .. _ ·.! 

' \ - =-- ' ·; ,: . • • . • . - ~ ... ' ' •. ~ •. • 

ver RLCPIG ï'RCGRAMM/,' SENIC REN VC('R Mi~NNDAG. ( TWEEDE ï'AÄS:- ' ; 
DAG) 27 MAART _. ·: - -- ·' - · 

' ' ·. .. . ' .• ·,. . ' '• . ' .:.·. f 
14; 30. Jl. CliVE,)0 . 1--Lens ·1 . '; .. ' e ' > :- ,· ;Lensi,;.5 ..:voor;lopig" vrïf" 
12.-- u.Vredenburch 2..:Lens 2 14;.:: u:c.W.,I'.2-1,eri·s:.6·. 
Lens 3-:-- voorJ,op:i,.g. •vrij r • ' ·12 ~ --u';H .D·. Y .:.5-Lens; f i 

Le1'.s :4-_vqorlopig·vri.j .,; t2 • .::..u;Lens 8· - C."S.C.6 
. 1 ., .;·;·•-.•.'_;,\·.::-: -~-----.--~--• ·.: . - .. - 1. ·..:· . ~ . . 

A T T E. N T "I E · . . • · .... , , - · ,. · · ·, -- . - . . ·' -· . ' . . . . .,. l'l · .. ~ ».' ~ : _. •• - • ., - ~: . , 

De gymz~-ai He;s;h-~lstr~~t" ïs. vári 1€1/3-:6/4:}1:i,et'·b~~chik-
b aar. . ' . ·.· ··. f . .- , ~ -.· - ; ..• -~ •• - ~: .: • •• ~ - -.-~ · .. -. ,·.) ...... • :- ; :· . : 

. ~ . . .· -'. : : .. :: i' ~- ;_ .. 
•,, ~4 • ~ •P • o • • < ... •' 

S 1
1 C'- RT KEUR I.N G __ .. ;' . · ': . ·":.'',' ;•,, .---·' 

Spelers;. vari., ~ie · het , ke~ringsbèwij s :á'i-t"'s.~:tio~n -,;~riioopt; 
worden .erop attent -gemaakt; 'dat. zif:zich ·nu rèeds · kunnen ~ 
laten keuren •. 'Dit is· des te· 'me èf 'àa'.rit'rèkk1:ilïjk: ,.' d·aar het 
op de keuringsburo' s_ OP. he~ og;Eê!pblJk. erg, T'\.!Stig; is,·; Dat:-,/_ ~-~
in tegenstelling tot .. ct,e~perioliè vlak voor de·-ni~uwe· Jfom::::.. ": 
petitie. De wachtti)d, ,v.qo_.; d;i.,e periode y.orüt::_ rru :re,éd y' • : · ·:, \ 
geschat op acht weken.,,·;:•·:.-, ., ' ·:•·;'.:{.> .. -. , :'. '.,'1 

V 
• • • • • 1 • " • • • • • f , r · ; • 1 .,. ;: •.; · , '·' · .. , -r • , 

• ,,. •-. •, :• ,; . 'i• ~- k _:•~•• :; •• ;.t ::, ,, ~ •.• :_ A R I 'A · 
·. :~ ·--..,>,--:·'. ... :.~tj ... -~. ~-;.,.- t'_ .. 1:!. . \ 

Dij het verlaten van, ons, 'terrein zoch1;;" H,,Egl:)erts 1;e·-; •1 -'. 
vergeefs naar zijn bronifiêt's (merk Nioby:\,~~te- ÉEG, ;v:er
zekeringsplaatje JVL 64?). Ni,ogelijk is ~l}ier.,sprakf\ · ; , <.-: t 
van -v,e:rw;j.st;èling. Elen ièdéi\0:die hierover irii:ichtin.-: , ,_· ___ ;~ 1 gen kan verschaff~l:i. ~~rqt. '{erizocht t'~lë'.f"ö?nTIH!1)Dlêr_ 1 ." . ~ ~-
36 3,1 .58 te bellen · .... :·.-. . _,. , . , .. · ·_, ,,,,. , , , -- ... · _. -. · 

• •• . :·,•:•:.-'. .. :" ~•.• ; ... 'J: ·,. •.• ,· , . ,,· T. . ,. 

- Lou Janssen is rnét -eeri -nhg ·onduidelijke blessure in···. 
het Rode Kruisziekenhuis opgenomen (l.rn,me;r }Of,). • __ •: 
Hopelijk weten de dokters ·hiervoor spoèi:Iig eén ·op~· i~--::·, 
lossing, Lpu., l:let allerb.es:te,.·;-.. ,; · ;) . ·r , .. ,,.,_ ... ,,.:. - - .,. · 

..... · .. ~:-f_,~: .. -:.-: ~·· ··•. '"\ ·; -~· ! •. :· ·•i :,:··i..·: ::.''f"' ·• :." .. • 
• ·, • ·.:.. •• .· ,. • .i. ·: > .. ' i .. .• ·; . • •• - . ~· , . '. 

•••~~:-/f}~•'!/}:(:'. ~a • • •. • f/1~: 
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PRC'GRAMMA I S JUNH'REN EN PUPILLEN ==-=-=-========================= 
PRCGRAMIV"JA JUNICREN vrr R ZCNDAG 19 :M.AART: ' ' 
1 2; _ u; Lens' \-DÎäuw ~z;ia.r:t" -'f' '> V ~ 3 'cL-2·; t,6 / 4. '--·'· .. 
14;- u. G';D.A'.2- I;ens' 2 '. · ~~~~traat, L 1duinen 

. 14.- u. Lens 3 - _c;_~D.,_§...:3 __ _' __ ~-,-·--.V,J~G-.-.2-,-L.6/4·,·-- -
--.,-ij t·, r r·s •FÈ·L-1 I N. G E N'.-:_ . : . i, · , ....... . 

'H~~=-i~·_r.l;ï~gg~rriiirîs ;·-·rn .v-.-v~é;;,~_h:r-~thkrans' p. de. 'Jongh 
-- : j_-r;;., :.{ gx) ;' · h; verheugd, th.h9ef1:19,gel,, r. fortman., •. · 

_' ,. _'- 'n',janssenL;~:kortelèaas-, ,,yh.-l;>rochard, w,keetman. 
, > -· t2x); · RES: '\'T~kouwenhovei:;,-( 2xj.. LEIDER: -c:hr. î' .Huis •. 

t'§N§_g: ë. ya~~së~:;-j :w~lling, a ;du~,---G-~-sV,erv-aa;t-; t .heer- . 
schop,• h; sµikerbuyck, j. webb eFs ,-W-(v-oge-1,---j;de. · 
jon~, :g,v •. d.,togt, C.,V:rVelz«:;n.,-,c ,·, ,,-·. ? ,, . 

. . . ) :. .. RES: 'g;-bruinsma: (2x) ,,LEIDER: dhr.G.v,d,Velde • 
SAMENKCMST: 1 3. 45 uur ingang. G .D .A . -t§.r.r.~_i_!lL 

!:'§~~-2 : a. vervaart, . j • verba rendse;:=é.,:.k~r;;;riberg,·--j; 
holt I j.v.d":z;,alm, ,b_i.,epskamp;, h,cr,,-ma,, a.devwin
ter, h:,!ëgher.ts, c,r!=)oduyn, w,ge_urens,, ,- :• --:: -i·.~-'. . : . · .. , . :,. 

· RES: . rii V, ni~J... LEIDËR:_. dhr:. F ,f!er.remans. ';: ·:--· · '-~· -, ' •• _, .. 
, 'Rr.GRAM!v'A · JUNIC-REN -vrc R ZATERDAG + 8 MAART 

15;4_,'ti"Lens 5:..QuiëÏ<;.5 ... · "V;·1~G:~j,1;~/4 
15. 45· u, V :c .S .'5-Lens 6 VEscamp•1 · 

1 6 .15 u.Wassenaar- 4-Lens 7 Kerkehout.,Was-sena-ar-- ,--
14, 30 u;Lens 8-0.S.C.5 V.1,G,1,L.6/;4-=-: _____ , ____ c 

15,45 u.Lcm;_ 9-Q,D.S._? ... , V •. 3,G,?,-L.~/4, .. i L ·· 
16.15 u.v .• c-.s.9:::1e'ns 1:1 , IIE:3.camp" -.·· · . 

. : , Lens"·12- vrïj" - · - . · · · ·· . , ·· 
14,30 u,die' Haghe:S~Lens 1'3 .·._Té;t·e:tri Isens,V:~·:1,:G.2;'1.5/~ 

15,: 4-5:, ~~L~ns-.1 i:.r:iü.inclorp·• S .V.6 -V-~2~~:2;i,;i~/3 ·: · - \ :. · · · 
15 ;--' u;Loosduinen 5-Lens 15 Monstê'rsewe:i:; · -· " · · 
14.30 u.Lei;is-16 - Teçlo 5, .·: .. · ,.V.2,G~1.,;L.5/} :"- · ·, -

. ·' . . : .- . . - ·. . .. . . . . :: . -, .. / ·., .L' -'· _,, - -
DE G'.ï'-STELL·'I·NG.E.N:::, 

.. , ... ;. . . : . ·' . .:. . , ·- -~ - . " .. .' -· ' . ' ,. . ' .·' :· .. 

!:~[~_2 :·:w;kóuwenhöveri. (2x)., r.v;i;_Lmull,, j,.çolpá, 
p;v .d .aar,_· p,de jöngn ( 2x), d. J:rolt, -é. hà.kkèrs, 
h,.ovörbeek, à.hop; w.keetman (2x), h;bijste'i--
veld. RES: h, eggers. LEIDER: _dhr .G. v .q. ,Vcl'ae. 
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1~NsL!2~'r.v:.berlo, k.schouw, f.jehee, .p.de vrie::i;·.l,. 

hiii.!3, l.de jongh, h,v,hulst, b.hoogeveel}\,,,i·: 
1. v.d. vel de:; ... e .v.brenkhorst-, -g-.-b,l'-1:l'i-l'lcE\l!)a•t2-X·h··-· •:-:,:--:cc· 
RES: c. scha'l-broek~ .. LEIDER ~-dJ:u, ,·J,,~.e ~Hilst·er •...... L ...... :.• 
SAMENKi\MST: ·15 \ 20 :uur .klubgebouw Lens. , ,, ·.( . ,.' . 

·. \ . ·, . .. :· , -~ ·; .' _-. -. . . ,,.. . , :·- ~- ... T , 
LENS 7: IJ, ~.v. d .·1anê. ;J:l,l~::;tenhouwer, p, klein bretel'e-r, . 
---.,.--' a,tinrien9t9~,k,, g,:duyvestéin, ,f~v,.7.:iaggum; · · '. · ····· ·' 

r. v. wassem ;;·r~:,t~·d. berg, g. ?e.';ho,cigçl, .,a ~bilde_r-' ·• 
beek' d ,de ·.v::t:'i;\\S; ,, . ' '' .· ·_. ' . . 
RES: .r:;grimberg'en; LEIDER: dhr;A:1llok; .. .,., · '· 
s;llt'.:ENKCMST.: ·•1-5 .-,.. .u. Hengelolaan. hoek Lqeyest.e~n111:_a11., 

LENS ·s: ï:i; mil tèriburg; p :mänd ër ~, b'; crë vriès ;,.- n;mät't efis;-- -·-
------ a.v.essen, a.westhof, g •. ver-vaart, .th •. jarissen.y .. '. __ ::;_o. 

•· .:.-1·.p.bremmer/-'b~v-.d~spro~g~,,.,r,pe~~rs .. j ... · .- .• ···· : : · •·.•:;..r 
RES: c.v.deelen •. LEIDEE·: dhr.C,çle ,Hqer,.,:. , ·· 

-~_--f·,,, •/:. ·,,·,_ .. ,-r.· ·\j•_•,-: '. ~ -, ·~; ;: ~~!'!ê_2: a,feitz, ·r;Jac9b~on;.:.p,J';de haan; ,h.dankers, 
r.bogisch; · h.'rientes; e'.v.·d,broek,·j'.sch\.l'tte, ' 

_,:·, j.castenmiller,·_g,rave$t,èin-;.,.c.qlok,, •.,i :· , .. 
. · .RES: .h.v.dómburg. LEI:UER: dhr,H.LeendB,rts. -· · · ·-· 

LENS 11' :p. de ·_li~~ri, 't; höefri~gél}'ft; ra.'afft•l:ichrover, 
------- m:bloks, h."de jorigh, :g•;v;d.veld.e', t,h_cièk', p. 

,hop, tr,resodihardjo; J~.dü;seldor.p,; .. ,·;;,. ,; : i- · : :'T' l 
RES: :•j,v/.d.heyden. LEI-!)E;R: dh.r,H,v,dr.E;l~d:'j. -··· 

·' · S,1i\fiE\l•KCMST~ 1.5.50 •uur IHuhgeboi.,w Lens,\,.J'.• 

~~~~~!~::-; ;,qós ,:· n: v ~.bërl1o; ·~.;v :,4am, .r ;_è'i[~~rii:lér//r\:\. de 
_ k~eyn, P•!·d steen, r,de wolf, J.v.q.ep,dl,' h, 
.... r.imme.1-zwa ... n, g.J.,uj:;te_n;aan, g,y_.ardenne.i . . . 
J1ES:.p.hèynen. LEIDER: dhr.W.'St·ap(ll·:·'_',:·: ......... , .. 

LENS '14:fr.t~u~issen; ·.:l.v.d.rrie:er,-1f:guit, ·c.iai:ï'spoel, 
-----:::':- h. Janmaat, .b.ràvestein:, ·r.meershoek,. j,helven

., ·· · stein; th, v;,d .aardweg, : j ,keetman;· .h. pechler. 
RES: 1. verspaandonk. LEIDER:· dhr. •. G.Kemperman. 

LENS· 15 :a;castel'.inlillèr, w:herl.<i,riks, ·e;bor, ·b.h~e:f'.riàgel, .,;,; 
----_~-~ ·p,del!ley'er, w.ctuiirestein;•, :r;;asselmarr,. ~.v.deèlen, 

· · c; groen, r ,wouters.;, b .de bruin.'·. ". · , ; 
RES: b.de haas, g;r1ïeuwbuurt. 'LEIDER:dhr.C.Kras. 

. SAMENKCMST: 14; 15 uur ingan§ Lenst er.rein:- · 
- ···::, , · _· •. ·• . ; : i • ., i ~ ;,. , r _,. .· . -~;., ,-· . : · ·· · 

LENS 16.:è;Vèr$éhöor, -j;de ·vrie'ii'; r',v;n'Unspeet;ï:•;,st;raat
______ ,... .. nlári, ·m.p,jan$seri, =g:ênglebè'rt; j;luctrs; 'r'.feen-
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stra, p.wilmer, j.meyers, c.hoenderkamp. __ r 
RES: m,dèlsasso~ c. v. hulst'; LEIDER·: d·hr. J, Wit'- - -· --- -
t ir:ig. . . . .,, . ; .. . • 

ï'RCGRI,ni:,i' PU?ILLEN · vcèR û-.TERDAG .1 a· jifÛ,t.RT · ,:; ·: :. 

1 ;4.5 u. Lens I' 1-R'.V.C. I' 1 · · . V,1,G,1,L>;/4:.: .. • 
1 ;4_5 u, ,Lens ï' 2-cle C'oievf!.arsP 1 V.2,G,2,L~6/4 , . : _ 
1;-::. u. V.V.î.'. I' 2-Lens p,3, Zuiderpark,2e·,gédeeltë.-·-··-
1 ;t,.5 u. M.C;A;,} 1-'-Lens l' (, ·· C'ckcnburgh , .. :: ,. • .·. 
1 ;,i.5 u; L0ns P .5-Duindorp SV P 3 V ,p;G,2,L;:5/3 ... ,. 
~~J~ u. G.!J.!t, .P.3-Lens I' 6 . Er.rr.iastraat·,Loosduinen 

1,4:5 u. H.D.S. P 4-Lens I'? Höutrust. 

DE r I'S T E:L L I N·G.E N: 

LENS ï' 1: r.v.d,:-r!;éert/,p.-ï/~wijk, .c,luStènhöuw·er;·g·,col
-------- pa, ·g;trortimélén; f .veéren, a,baven, · a,de win-

- .. ter,- m;v.d.horst, .q,v.noort, j.v.rijn, 
: :,:,RES·:-:•a~hoefnagel. ·LEIDER: dhr,H.v.d,Kley.: 

!:~i:i§._2_g: h.joç:hèms, g~willemse, è;v,d.aardi:;_êg; ·:r:J)licka, 
ni,\,;bäggum; f;wouters, p.de wolff; è.speicher, 

._·ra-r;·goedl::my:;;, w,de hilster, j.slabbers. . : !·.:-~ ___ _ 
. -iRES: .é, bor;st. LEIDER: dhr. Th '. Suykerbuyk. 

LENS I' 3: p.versclio6r;:p:berR:elàar, ·e.l(léic:èci; ·f:witlkel
-------- man, r.ct~·vries,. j.-v.rossum; g,)_èlièyelcl;·.j. 

oostèrveer, j. de hilstèr; t :murke s; f. v .rnaris. 
RES: ._r.de vroege, j,post •. LEIDER:.Dra:,N,Koot; · : 
SJJ\1ENKC'MST: 1~. 30 uur. Hengelolaan hoek·:Loeve:.. --- --- --·-
steinlaan. · ; _,, .. · .. 

!:,~~§.-~_~: j,boin, h.straver, r.verbarendse,- j.keetinan, 
f,çle vries, .p.booms, r.v.d.lely, Q,ri.literm?n, 
j:wüstèf,eld,_p;lé_:brun; c.er,nst.· :: .•· .;'. ·· .-~•--···-·
RE.:r; ç, bak.k'er ;'. p ;_alberse. )-1~IflEtla ! ."c)hr ._L ;[\r1'.n
denöurg;SJ,f,1ENKÇ'MST: 1 • - . uur _l'fci:)télölaaJ'.i hoek 
Lóyweg ('Eûrocirl.ema) • · · · 

~~)'.i§._?_2: f.v.os; a,v.d.aar, :j.jariroa-at·;. p,feitz, w.v.d. 
lind,en,. e,booms,· j.v:alkenburg, h.veerkamp, · - ---·--· 
f;willeyns, .g.b1:oks; .f.snoeyers. RES: w.v.d.lans, 
,e • de wit. LEID EH :· rlhr. J. Welling. 

LENS P 6: --------
. . 

a;kleijwegt, r,böm, g.schneider; t,tijssen, a. 
jánssen, á.hilderinR:, ·r;v.d.mcer, h.èooman3 1 · 
'r:,beck, g.v.osch, j.v.-d·.wijkt. RE$: j,dessing;· ·-·--·· 
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th.heemskerk,LEIDER: dhr. A.Nieuwenhuizen, 
SAMENKCMST: 1.45 uur ingang Lensterrein. 

. ·'. . . 

!;,~~~-~-1 :a. löddèr, a. 1 s-Grg_vendijk, f. hendriks, a. burck
sen, r.koster, j.köomen, r.v.let, j.schaare-

. man, m,v.wassem, p,koper, g,gomes, : 
RES: f. jonker, j. koper. LEIDER:. dhr .Th .Drochard, 

· SAMENKC MS'.l': l • - uur Hengel olaan hoek Lcyweg. 
• , · · · ( Eurocinema) r · 

ATTENTIE, JUNICREN EN i'Ui'ILLEN ! 

AFSC!-IRI.:iVINGEN: vóor vrijdagavond· :7 ,.JO '.lur aan dhr, 
· J.M.van.der.Kleij, Frambozenstraat.45,: 

tel~33.88.42:(telefonisch alleen-vrij
dagavond tussen 6.30 e9 7,30.uur),.,. 1· 

NIET-( I'KCr,1EN: wegens· niet)-opkor;;en'' in het afgelopen 'week.:.· 
einde wordt C, v:. Hulst tweemääl' äls re-

. serve opÉ\:e !3f eld • I' : • , 

flii,TERIAliL UITGIFTE: dhr. Tp; . Suykerpuyk, , , : . 

JUIST NU •• , •.•••• ;. , , • èoordat mede-rode lantaarn-dra-· 
gers punt en. hebben• verloren,: 

maakt ons eerste seniorenelftal weer een_ goede -kans 
de degradatie-dans te; ontspringen. Juist nu ook is een 
grote supportersschare nodig. D,e spelers zetten zich•· 
in het veld vollédig in; 'doen. jullie het langs de -
lijn; alle· junioren en pupillen verwacht en ~e a.s. 
zondag . on de "Hengelolaanloei" driedubbele kracht bij 
te zetten. · . 
Cok door jullie aanmoedigingen kan, en moet-het vierde
klasserschap behouden blijven: dus alle, elft!).llen, ju
nioren en pupillen, zondag. op ons veld .! ! ! Voor het 
elftal met de beste "ye 11" is. drop voor schorre kelen 
aanwe.zig . ! !,! 

Voor de trainingsgroepen· op woensda~~ 
avond en vri.idagavond is er vanaf 1• 

maart tot na Pasen de zaal Herschelstraat niet beschik~ 
baar. De training gaat onder alle omstandigheden door •. 
Kom dus_gewoon naar het veld, zonder eerst te bellen. 
c·ok tijdens. de paasvakantie gaat de training normaal door; 

T R A I N I N G 
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VAN DfEL TC1'.75F°ËL ( seniöre,n ). 
. ,. 

LENS 3: moest· na een slechte wedstrijd ·de eer aan H.D.S. 
------:. • lo.ten. De kans op promotie is -hïerdoor .wel· .bij_-:_.. _ 
ponder klein gewo.rden. Lens nD.m via .Loek Hendr.i.chs- de lei
ding, maar nog voor. de rust boog H.D •. S .• de·stand .in- haar 
voord.eel · om ( 2-1 ).; NIJ. :rust lukte het Lens niet.;· ondanks 
de storm in de rug doelpunten te maken .. : · · 
g:_]::!~-~: noest een. punt afstaan aan Delft. In de eerste 

helft werd er bijzonder aardig gekombineerd. 
Delft nam de leiding, toen de acht'êrhoede-voor vermeend ········ 
buitenspel bleef staan. Paul Schulteri maakte' tiep 1)1inu- _____ _ 
ten later. de gelijkmaker;'l Na ·_rust een sterk .aanvallend. 
Lens. Het was ec_):lt-~r de tegenpartij, di.e. bij een uitval 
de keeper·verraste • .Gelukkig; maak_té ·raul Schulten weder-
om gialijk •. Hierna een ware stormlnop op het Delft_-doel, __ . 
die echter geen ve:rD.nderihg meer in de stançl-. braéht'·,-· ---·: · '··-

... . ' , . . • ; .. . . ! 

V/1N.D(ELTCTDCilL (junioren). ,_·,·s.,· ·, 

LEN~ 9: speelde een goed.e wedstrijd t'e"gen DIIBJ:lK,_ m~a_r __________ _ 
verloor desondanks met 2-0. Cnze vex_s_la,gg_~ver ...... ______ _ 

schrijft· die- nederlaag grotendeels toe aan _d:?- _.Z:1:!:9:f:e .. storlll_,. · '"', 
maar daar had de tegenpartij toch ook last van?! 
LENS 11: speelde zijn eerste wedstrijd in de "D"~klàsse 

tegen HDS,-da~.-~.EE~ .enkele .. "reuzen" uitkwam. 
Cnze jongens weerden z·i·ch" echter k_ranig. en"sleepten .een 
0-0 gelijkspel uit het vuur,__--., . '; . . · 
LENS 1 L',: speeldè in een' •ma.ti.ge wedstrijd tegen Naaldwijk 

gelijk. Het Lensoverwicht in de eerste helft le
verde maar één doelpunt op. Na rust had N2aldwijk een o
verwicht. Na zwak ingrijpen van onze achterhoede werd het 
gelijk. Maar toen de Naaldwijk k.eeper blunderde, stond 
Lens weer veor. Hierna een slotoffensief van dè Westlan
ders, waaruit de gelijkmaker ontstond.. , , . ·, 
LENS 16: nam ondanks een overwicht van GDS in de eerste 

helft de leiding door een kopbal .van St-effel'l,Di--·-
rekt na·het begin van de tweede helft werd de voorsprong 
via Straat.man opgevoerd.·· Hierna werden nog· vele kansen ma-.. 
gistraal omzeep gebracht,Vermèldenswaard is nog, dat kèeper 
Verschoor een penalty stopte. ·· -· · · . · . · .. · · 
v;,1'1 iîJC'EL nI .DlEL (p'\,lpillen) LEN~· 2: nam voor rust ge- , 
steunçl door de wind een 2-0 voorsprong tegen Laakkwartier. 
LENS 6: won in een rommelige wedstrijd van het zwakke HDV. 



r;:::, 
ffl klubblad va~ · ". ffl · 
ffi de rkvv ffi 
ffi lenig en snel ffi 

' . 

EINDELIJK EEN CVERWINNING' 

Cns eerste· elftal verra8t'i~ -vriend : 
en vijand door.,Vredenburch-~mot-;--7 --:-•· 

4-2 t·e verslaan ... Ret was .. een·:.f:elle, 
maar voorsll ook een goede .wedstrijd. 
Fred• de Zwart zorgdè · voór 2;:;o·: en d.at 

m REDAKTIE - hadden we in tijden niet. me_ègèmàakt, 
1tt ' · + Nog voor dè: rust'wérd het. echter :· • 
Hl g.h~+le(;!n . . '. , 2-1 , ·zodát ·spelers· en de 'tlitmääl 1 • ffl ru:nandel str. 1 Q 3 .. · ·. · zeer· enthousiast·e supporters' een -l:ieet-

m ~el:. ~36~ 
1 
,
1
···

6 
~
0
-__ ·· 1· .je gesp_·_ä.rîhe·n·aan. h.u·n kop. je __ .'._thee.· .be_~ __ ·. HJmmrruruiunmmmÎnmm · · gohneh. · Mó.ar· de opstijgende 'theèäam-

m - : ·.·. ··· ·. -· -·• . peri kond'ëh
0

'hét- niet verdoezelen:•• ' 
fll SEICRET:,~IAAT ' · jë róok de overwinning.· ,··: ::;; '. -: ·. :' 

, .. '~Î~~i:h~d~d :\ 26') · ··· ~~t dirii~!!~;e~e!~t d~~~ r~~~ft~!t~~~J: 

1 
tel: 67 61 5_ 3 111 · 1.n een derde doelpunt·. Ui_t e~.n. P_,a~s_ ... · !ll · . ,. :van· Gerard Verhaar 1 epeld e D1. ck · · 

mmmmmrnmmmmmmmmmn Drandenburg de bal. over de-ontred-=
derde Vredenburch-keeper .• ,_; _ '!.. · ... · 

ffi 40ste JiláRGáNG Er was nog ongeveer een kwartier te 
ffi no:- 30 spelen, toen de Rijswijkers wederóin 
ffl·. 22 màart .. 1967 " tE!gensc_qorden ;( 3,:-2J.- En-~ot .. schrJk:: 
mhlrnmmmmmmmmrnmmmmmrnrr . v11n. de t..o,ch al nerve~s~ ~ens.schafe .· 

· _wE!rd, he_t_: zelfs 3-3, ma_qr. •de sqrie1cd_s-
., . rElchter_had buitenspe_lf .. gekonstateerd 

en _het feest ( voor VreqeqQ.1/-l'Cl::Ü. ·ging niet d_oqr •. K;ort hierop 
brç1cht een hoekschop -van .Wil V:cmderbos de bes).oissing-.,_-_ . 
De _bal werd sçherp voor het doel: geplaat s_t en, de--k;eeper . 
van de tegenpar~ij sloeg hem in eigen doel. 
BEf i;;tand z:i,et er riu _als ''volgt uit : 

-· WippoÏcjer · · t4-1-0 

·_, Du~tid6rp •' · 15.:.r{j 
- -·· ... r.1 

Lens 
Delfia 

GSC. 
17-t'Q 
16-.9 

:-:l 
-. '''t ,,~--., J 

,· 
_, l. ·- . 

GSC dreigt na de nederlaag tegen Delfia inderdaad het kind 
van de rekening te worden. Mnar de toestand van Lens blijft 
voorlopig nog zorgwekkend. Temeer daar wij GSC nog ontmoe-
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ten. Dat ,1:a~--d~n-·de·wedst~i~jd ~~n de waarheid. 

i1ETER KEM;c>ER. IN (RANJE 

· •~~$ e:x:-klutigei'.ioot · "'et~;r· Kcr.,pe/·îs we~r terug in h~t · 
· . Nederlands elftal. Dinsçlagavonçl ;:\peelde hij mée in de 

,wedstrijd :t;egen Dorrussia.MG •. Cp het moment, dat wij ·• 
· 'dit sè_hrijven (tmaJ,1<;\ag) wetetCwe niet; wat Peter er

van terecht heef~. gi,bracJ1t, máar we hopen (me:t Pe~er.), 
dat Kessler hem in. het elftàl h6udt. Die kans0 zit erin. 
Want oéJI\: p.l _ he'è,rt .î;eter ~:l.•jn plaats min 'of. Îneer te: dan-
ken .aan d'e bless~re va!_l_·cor Veldhoen, .doet de onverwach- · 
te. keµze vari Hê,nk;Or.oot ;in tlè halflinie vermoeden, dat ... 
Kessler · aanvó.i-).kelijl(.i'eter Kmilper als, half~peler had wil.:. 
len opstellen·,; Hij heçft dµff twee kansen,: ·er· hij speelt·. 
zo goed, dat 'hij' op· de, l:j.nk~backplááts ·blijft,· of hij 
neemt de .pla~ts. van Henk Gr1)9t in ••• ; ••. ·•• ·, 
~-=~=--=~-=----'--,-~-;,,--"+-,-,,-c'=·· .. ,~.;,. 

-__ u __ r~·~T_· ....,s_·~--L...,-_A~•--G-,,-·.,..E_.~N---;'-·:, '. ·. 

SENICRE~ :>' . ,-:,· .. ~- . JtJN'ICREN: 

/lens · 1 . ~-:vrede~i;û.rch 1 -.i, ;4-2 · lc~s 1..;';blauw ·zwart 1 
lèns 2-~ p,d.k.2 . :. ,'.,. 2-2<g._ct.a,z;;. len~ 2. 
w:i;lhelmus_3"1an:;3·,3 .;-- :.,4-4·lens 3 - g,d·.s.3 

. flamingo's 3-:-lens .. 4 , i . , _ 2-1 lf_ns 5 - quick' 5 
.· lens 6- h.m.s.h:5 .~ ;; :. : :-,,1.,.4 _v,.c. s.5 - lens 6 

cromvliet. 7--.lens "7:: · .;i ·.. 2~3, ~assenaar .. 4-l·ens 7 · 
lens.8-blaUW.;,zwart 11 ,_, 1--.,:5 lens ,g - o,r,,c:5 

· •S:c:;..,;.;t,_,_,.,,,, l_ens; 9,,.. g~d.s.8 
I'UI'J:LLEN : , c • , - v. c.s. 9 - lens 11 

. die haghe s:..iens 1 3. 
lens p 
lens p 
v.v;p. 
m.o.a. 
lens p 
g;d;a, 
h,b.s. 

1-r.v.c. p 1 
2-de ooievaars 
p 2-lens p· 3 
p 1 - lens p 4 
5 -duindorp sv 
p 3-lens p 6 
p 4- lens p 7 

. . • . .1 : .. 
, ... , 

... -~ 

· 6-0. lens · 14-duïndorp :ev '6 
p 1 2.:::.0• loosduinenr 5-lens 1 5 

0-·2 lens 16- t-ëdo 5 
·· à-:.1 ·r:· ·' ·· 

p 3JJ.-:-.?, 
1-0 

· à-.:.o: • 

; .,,, . 

6-3 
3-1 
1-0 
4-4 
4-2 
2-3 
1;-3 

. · 0.,.2 
·o-o 
2-1 
0-Ó 
7-2 
5-1 
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, :. -·- ·,. ·•-. , ., - ~= -· ,. ' _, ·,,J, · - .-·! .' f ·, i'~ ;·r.:.,J 

;->R('GRf~MMA SÈtáCREN VC(R Mfif,NDf,G, 27 ·MA:ART' 1·67u . '·" ........ ___ _ 
( Tweede .. l'.aasda,.,,. 1. ---·-c,-· ,--· · ·,.-,~.·:.·;_·· .. •· ---·-. · · · · · · ' '15.1: ___ ::.:_> :-. -

14;30 u.6liveo 1-Tui~;:.1 -·-'· 0 -Mórinik~fü{ÊÎg~-'~î';ina.t.k~~:~-_.~·:·: -- . ··-
1 2, -- u. Vredenburèh .. ~'-,Lens, 2. Jred~r1~pf~.I1V,:e~;RJ jl'lWi jk:; , · -- .... :; : 

Lens 3 - VrJ.J1. . • . · · .. · · ·· ··· ---------~ Leps_ .. 4 . .,,. .. :v:ri j , , C 
Lens 5 - vrij " -- ~--· 

14;-- u.C.W.~'.2 - Lens !;, Muurbloemweg. -, ............ . 
12 ;-,. u. H .D. V ,5 ~ Lens_· J '; · ;. Zû;i.derpa_rk,: 2e .gedeelte 
12,--,- u.Lens 8,_ ,_. G.',s·.c~.6 '.'·Vèld 1,Gel;l.1,Lok,6(4 

.' 1· . 4 

DENK CII DE LEGI'FIMATJ:ËS ! · 

!. .;., p •_. :-~_ : .;;•_: A•-•~:.:~•~••-~••·_J_:~•-1 DE C' i'_S T .. E L L I N,,G;E N: .; .. , , 

L)!:NS 1 :. r,de- waa:r-t; h·.diet?·, .. r:;rooçibo;L,· h,-soiitskàm, . 
------ N.N.;r:waèh,oor;i,; a·.robduyn~ wr,vende'rbo's; f,de 

zwart,-'. 'd. brandenburg, g. verhaar. . . ..... ___ . ---· .. ,. ,--,··.-,·-·,:--
RES : a. ve rbarend se-'J 2x) ·, ·-h-;·róódü yn : ( 2:i:J; __ j .' ver;. ',· ,::1" _.- è • 

haar. Reis per-'bus,'vertrek·1.3o~yq~a/)i'iJ_ng~lC1-:.: -~ ·· 
laan (Klubg~l:>ouw) _.. : . , .. _ .. ,· . '., :·. _·. --~• .,;., T. ,. .,·. :, I 

LENS 2: a; vérbarend(lé '(;2xÎ' ;'_ ·,Lyér'barend se; w;han-i;'eri/ -j'.- ,' ,'' 
------ v,d,knaap, N'.fl!,,; _r,ölök,: j;v,di.jk, ,j;engh,ber·t;( ...... 

h,rooduyn (2x)-;; Iif.-y.zil.fhout, h.b:rahdienb11rg/ /: .· ':;•:::; 
RES: j.bottrir,· J.n!~ïer,LEIDEH.:, Dhr.L',te ·i'-'Iey,; l·• ·· .• 

LENS 6: m. suykerbuy~.---p;·s~hult en, m. he erscµbp, _f. ;.,'.c!i}r, . . ... , 
------ j,veldink, c,veldink, m.v,cysbergen·,· §!,a.v.çl,_ .• .. ; ---:i' 

acker, g. jehee, a .·n'owee, j. brochard. .. .. . . ". ;; 
RES: c,nie1Menhubrnrt, chr. jehee_. · ,ii . ·. . '. -.;· . . ''· . . 

LENS 7: l,brándenbu:tg; ·h.v:wi,izen, j.p.i,m.groenendijk_, 
------ j,g;v,cti•ssél, t,keet;' a,v.leeuwen,. l.v;be'usekom, ,; 

a.klein breteler, n.de boer, r.peters, r,gelau{f,_,, .,•' 
RES: j.p~v.dis_sel, w.v.,cl,·,la.an •. , . ·. · ·· . ·; ·:. ··-· .. 

. , , •. , , -r , · · , , , .l, • • . _ • . • 

LENS 8: j:-jage·r, j,v.·wésting·, h,he-lmich', ä.poels, .a.hop-
------ pênbrouwers, h.lee.riderts, c;k:ras, a,buys,_ j.<le . 

hilster, •f, bierhof\. a·.v .:schie. . · 
RES: cl,v,lieshout, e,löwepstein. '· 

\ . ::,-' 

AFSCHRIJVÎ°iVGEN:'j.;ot:uite~li.jk v:i:ijdágav~nci; 8 uur bij. 
: dhr. G .Coonnns;; WeimarR~raat i ~ 1 8,. -t;;el. 39 ,.27. 20 • 

. · - ·. ,- . ~ . 
: ' 
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;:'RC' GRAMiYJJ\ 
Lcnsrevue 

V('C'?C~C-1'.JlA"G 2 "i\I?'RIL a:s. wö":?cttin.-de volgende 

b:~:_::d _ ~-~~~½:~~--. ._ . . -•-- - -
. ' ... _: .t . 

I'RC'GR/,MiVIA JUNI•-REN ·vcrR MA",'tNDAG 2e -I'AASDAG. 

12;-- u,Lens Komb.J,-Martinit- V.2,C.-2,L-;6/4 . ' 
12.-- u.Lens Komb.D-1'-hrtinit V.3,Gi2;L-;5/3 

D E r ;·, S T E . L L- · I N. G:,_E N : 
,. . . . :.--: ~ ·,· . . -· \_' . . 

LENS KGMIJ.A: r.bruggemans, m.v.veén, t,beerschop, h.roth
~---------- -, "krans, · j. verne1=1gc\, _ j.,_ç\e .jangh,_. th-.hoefnagel, 

n.jáhssen, a,kórtekaas, th.brochar<l, e.v. 
velzen. RES: j.webbers, n.v.niel. · 
LEIDER: ·-·dhr;'.1.) .l-{uis. . , . -.1 :., 

LENS KC'MD .D: r;·\r,-berl:o, k_. sdh~:uw: r':j~he-e;~:p._d~~ ;;iès, 
----------- l·,!1-üi~;_ l ,c;JJ< 'jóngh', b ,boog$y_e~n,. p '. v .d·.aar ( 2x}, 

l··: v, d:velg e, _g ;briünsma,. e; brop_ckhorst. 
RE~:: j.v_;hul·s~ .• '. :j:,EIBER:. dhr.J .t~e- Hilster, 

(· 

!'R':'GRAMJ:-1i, JUNI\REN VCfR 3ATERDAG, 2.5J~fu\RT. , · ·. 

-15;45 u.I.ens 5-D,H.L.5 . __ . V,1,G.1,L.6/4 . 
14;30 u,Lens · 6-RAVA·;f·:., 'V;1 ;ç;~~- ,·t.61.4 ZIE-.CCK J:(J.,'d,NDAG ___ . 
15,45 u.Le_ns 7":RAVA, 4: ,, _,. /, .'V,2;G,2,L~5/3 ,, ,.:' 

· .. ··Lens S.:.:vpi~---; · zie, oyêrigé élftallën, 
14;30 u,Lens 9-Quick 9 · ·" · _- · v;2,G,1,L:5/3 
15 .45 u; Vredenburch J 1. -Lens -11 v. Vrederibufqhw&g · _ 
15-,.:_ ti:R.V.C.11- Lens ,12--- · Sportpark -"?r,Irene" 

· · - ·teris f3 - vrij • ·• -~~ · · - <,, .-. " - - ', 
15;-- u;G.D.S.12 -. Len~ .14; ·_, Noordweg · • · · 
13; 45 u. V .C. S .12 -. Lens 15 _ - __ Dedem~y;1artyreg , , . J ·· - .• 
14 •. 30, iï.'.Lens 16-LQakkwartier 13· V; 3 ,'G. '2:,L·, t,f4. , , . ,_ .. . . '' . ' . . . . . . . ::: . . .... 

D.E1 (' !' S'T E.L L I N·G E'N:° ,;:: ;,, 
: ·- .... • • .• .,., . . .t ~j 

LENS 5: w. kouwenhoye~;; ,J' ,,Y.,d .mull, j. c olpa, p. V,d;, aax, tik}, 
---~~:- 'p;d<§ .jongti; .d,l)olt, ,9.bakkers;, h,övërbéek:, a,hop, 

· "'w;keetman; h_.p_!j§t?rv.elcl ,(2x):.:. ,é ,,:, 
LENS 6: ------' ...... 

RES: f. v. b~ggtlf,l, :r-,EIIJE~:: dhr. G. v;GI·. Vch1·e;, 

r ,,V: 1bE\r],o ,;· ½:.- ~ç:houw, f, jéheé ;-,. p idê vr.ies; 2'.Lihui s, 
L. de -Jon,gh ,, ,•h-.v, hulst,. ·b .:hoogeve:cn, 1, v. tl. velde, 
Ei. v. brorikhor st , g. bruin sma • · 
RES: b.de vries, LEIDER: dhr.J.de Hilster. 



1 

~~~~L2 :·b .• y.d.lans, b,lustenhouwer, p.klein breteier, 
a.tinnenbroek, g.duyvestein, h.eggers, C.!,chal_
broek, f. v ,d. berg,: _g.d~.- hoogd; a •. bildeiobeèk0f·-"' 
c .grimbergen. RES :. g. vervaart ,LEP/E):l.:. dhr :A.Dlök. 

" .... 1 ·,1 :~-_, ; ~ • '!. -~ '• • , • • • ., .• ·- - •. ï' .. • ,. ~- -

_ !!~ê~2.= a.feitz, r,jaçrçbson, p.f .de haan/·h.dankers, 
r. bogisçh,. 1:1.v ,dómburg, h. rièntjes, j. schutte, 
j. castenm:j.l:).er; . g ;rave stein•, • c. blok. · 
RES': e.v.d,broek, LEIDE;'l: dhr.H.-Leenderts. - ~ ... ···-··- ··• . ·• -~ 

LENS 11 :p;aè· haan, :r.hoefnagel., .f•r.raaff; c.schrover, 
------- m.b.lok::ii ,h,de _jongh, g.v,d,velde,. t.hoek, p. 

· · 'hop, tr.resodihardjó, j.disseldorp. 
RES: p.verheesén. LEIDER:,;qhr .• R.Wachman. •;•• :,,.,. 
S.AMENKCJVJST: 15. -- u-. inga'ng ·Lénst'e:rrein. . . . .. - . 

LENS 12:1.ègberts,' c,blom, th,v,rijn, c.stape;l, j.v,d,, 
------- heiclen,·p.v.doeveren, fr.di·sselclo·rp, w.ënglé.::-·· · 

bert, t. jungschläger, th. booms, k. v ,d. voort,. 
RES: h.v...'.darn .• LEIDER: dhr. J. v ,d·; Knaap. . 

"· :; SAMENK.CMST.: _14.15, uur Hcngelolàan hoek· Loev.e-· _'., 
ste;inlaap.. . " ·. · ; ' _ · ; ; '~· ;'. \ _· \ 

. !:,~!'!"ê_!:1-:fr,•t.~unis sep-,_ 1. v-.d;.me er, p .demey!ë)r, c. abspoel,\ 
h,jáhrr!aat; r;wout·ér·s, h,péchler, j.helven;,tein, 
th.v.d,ç1ardweg, f.guit, j,kei=t.man.,,.,,;,., · r,,, . · 

. RES: r'.Iiiéershoék\ e.bor.LEIDER: dhr·;u;Kempêirîmn. 
'SAMli;NKCMST: 14.30 u,ingang ,:i;,en~:-t,e:rrein. . . 1, 

LENS. 15:b;de haas, w.hendrïk~\ 'j.asselmál'.l;· b,hcefnagel,' 
------- g,ni~uwbuu:rt; w,dhiveste±n; a.ca·:s~enniiller, .. 

· e,v.deelen, b,ravestein, r.k.f,straatman, b.de 
bruin. :?cES: r. asselr.,.an, c_,_groen .•. LEIDER: dhr ,C. Kra,s. 
SAMENKOFJST:_ 13~,25· uur,· klubgebouw.'·' ·.... . - · .'..:.c:. 

LENS 16: ë.vers~h90~,j~d~ vries, r.v.nunspeet;'-r.feehst~a, 
------- m;p,janssen, g.englebert, p;st'efféii, j,rnu;Ld!3r, · . 

p.willl)ê:r,: .j',ni:eyers, l.verspaandon1<:, ' <' ·' ... , · . 
j ~ '. ' • -~ ""• . 

RES: m·.,delsasso; c.v.hulst, LEIDER: ·ahr;J1.~:i..ttîng" 

?RCGRAMl\li;\ l0 U>ILLE~I. '.V.CCR VRIJDflG: 24 j\lji,f,RT · ' L .. _, , 
De tijd voor chi' Boerr{oàien_ is 'zo lingzrunerhand' ;.~e~ a·;;ge
brokcn. ··Een: vàfl · dè · eerste uitnodiginge]J ontvingen wi.j van 
or:i_ze _; .. 1:Jui;'.Gà. $poor.wijk, .w'i1Ar-h.:; s, ·'vrijdag twee "elftallen . 
aan het pupillentoernooi zullen deelnemen. 



-366-

Er wordt gespeeld in twee afdelingen van elk 5 elftal
len iri. wedstrijden van 2x 10 minuteri, zonder i:-ust-' 
pause. Aanv~ng van de -eer.i;ite wed'stri jd 12 -uu:r, . -. 

• • ' , ; •• ✓ • • • "\ • 

1 •; ~ wi O ' ~ D E (' p s .T Ei . L L .I N G E N: .. • ·1·· 
+ , •• 

1,~~~-!S-~t'!Q.:.~'.: p .:versè:hóor', p. v .wijk, c ,1us.t~n.hpuw.er; g. __ _ 
cólpa,. g,willemse, r.micka;,r.gpedhuy.s•, · 

.·.' ·~l 

q .• v.nccirt, · j'.de hi:I:ster,' .e',hp~f:!ilagel,.,a, 
baven. · .. J?.EIDEi'J.'.: · dhr .G. v .d ~Steen,. 

LENS KO'ID.B: 'fi;jöclièin~; ~;:màcèo; c:.~.ç[.aa~d~e~, e,speièhgr_,. 
-------~-_--;:: --m. v, baggmir, ,1·;win/5'.elman; p;d'f) · w9lff; th. 

· . murkes,_ w,-de·hilster, j •. oosterveer, .•j.slab
. bers. LEIDER: dhr. Th. Suykerbuyk. . . 

Reserves voor beid_"e e1f':tallen A. ,,;-Grávendijk, j .v·.Ros-: 
·. · _ sw1,JV1. v. Wa.s13em ,, -J ,Doin •. , : _ ..... 

SAll'IENK,MS'l':· J1:;'45 uur .ingàng,):.~'~te'rrein,•· :,_: . 
I'rogramrr{~ :>· .p"

0
· ·i.ll" · -

1 
· ' ' · ; ' · · 

'-' .. .' Iloule 2 
12; 25 u; C.D. n:-:•r:;~s. , .. •, 12; 25:'u:1;-~;,-=. i3po0rwijk. 
13:40 u,Lëns - Cromvliet 13, 15 u,Lens - Crornvliet 
·14;55 u,Lakwa -"Lens,,. j4;Q5.·u.Le11s, ~·o;b.D; _.·,-,: -·-· ---
15. 45 U, Sp'oorwJjk' -Lèns 15. 20 u. Lens, "- Lakwa ·. · · 

AFSCHRI ;;IN~E~: ·' ,J,~IJcn vo~r: 0,dit :tëi~;ri~oi: ;on~ê~d~g~ 
. : . · · -·- : · á-V-ónd ·.tel!efön:iseb tûsi.eri 7, - uur '·en 7. 30 

uur bij dhr.G:v.d;Stéen, te1;39,86.94. I\ij s~echt ,we,ier ~
kan vrijdagochtend tussen ::1 o·:.30 ·uur ·en. 1 f ;--, uur wor:den 
geïnfor·meerd, of. het toerhooi d'o:orgaat·,. 8:ie_r.voor ·a.lleen 
bellen n O 39 8l 94 ... - ·•. · '. · -., . ·: . · · . . ' · · . : ·· · . 

•·. • • '(J. - • . . . ·, : , • . .,. _ .. \ 

' . • , l ., -~ . ~, 

I'RCGRtMJVIA i;U?ILLEN VC[R 31',TERD:',G 25 i''1Ai',RT . , _ .. . ·, ~ . _ 

1 ;45 .u.D.H.C, P.1-Lens- ?.1.' , Iirass!3rsk~de'. '',be;L;ft.. . ... -• 
1 ;-.:. u:RI,S P: J-:Lens p 2:: ·. ' · ;''. Albardàstraät ; t,. 
1 ;45 .u.Lèns I' 3- K:l\! .• D. P :1 ·,: ·::v.1,G.1,L:'6/4 .. : . •-· 
1 ; -'- u •. G ,:D .S, P. 4 - Löris I' '4 • -'. · Ncordweg,Wateringen 
1 i45 'u,Lens P 5-Quick S.teps .ï',J --- V:.-2,G,2,L.6/4 .... · .. : 
L45 u,Lcns i' 6- DEVJC ?' 3 ..... ::, ... V-.-3,G.2,1;5-/3 . . 
1 .-- u. V .c.s. i' 4- Lçns _I'. ? . .- .- Dêdemsvaartweg · ' · 

·. ZIE CCK SPCrRWIJKTC'ERNCCI Ci' VRIJDJ,G 24 .lvJ/,ART 

-··: ~-

. ' 
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D E C p STELLINGEN: 

'. - .... · ,._, 

!!~~~·-~.:.t.: r;-v;d.steen; p.v.wijk, è.lustenhouw_er, g.~9!J?1:l, · 
··· · _ ·:~:·g.trommelen;·f.yeeren;·a,baven, a.de winter, -

m.v.d.horst, q.v.n-oort, j.v-.rijn. .., -: --, -~ :· 
RES: f.woutérs. LEIDER:.dhr,G .• v.Ç,_,Stéèn •. 

. . , s;uyI~J{CMS'.I': 1,- u.ingang Lcnsterreip·, _·-.,:_: :: --:: 

LENS {' 2:: h.j~c-hems~ ·g,willemse, c;y.d-,a~;.dweg; ·e':spëiënê'r, 
-:.~-:-::-----;. m>v·.-'aàggum; .r,micka, _p.de wolff, th.murke•~, ; · 

.w.de •hilste.r,.:e.hoéfnagel, •r,goedhµ:ys, •' : 
RES·_: · j;slàbb·ers, ·p,berkeléiar.LEJ:)!)Ei'L:; Dhr.Th;,: 

· _ Suykerbuyk.Sf,MENKCMST :•: 12, 30 ,µµr•,Hengelolaan., .. 
hoek Leyweg· (Eurocinema) .·, ,,. ,; : •, ,· ·: . - ,, . 

LENS i1 3: -p.verschopr; a,borst; _·e~iriäcêo;· 1.win1félf;iari~.J·'i 
:~-::-:-:.,---:- ., de -vries,. J~iiH'·össum,· g.lelieveld, 'j',çiöst·e·r, ;:::

_ veer, j,de hilster, m.'l.wassem, .~.y.maris; ,.--·;-:--, 
, . RES: p. booms, c, ern'St. LElDEH: dhr i N; Koçit,, :. '·· ·. 

• .. · ~, - , ,··,--·: . _. ~~ .,.-·,· ... -~ •. :_··r-r•· 
LENS .. î_' .:::.: · · j. b9:j.n, h, sj:;ra ver; . a. 1 s.ëgra vendi jk,; c. blikker.; . 

. .,,.-:---~-:-:"' w.;,r";_g,],indèn; j.post,; r·;_y~ci .• lel'y; ll(}~{t~'fi:àé:11, _ 
·;r;wüstéfeld, p.le '1?:r~Il-, ·:r;-,qe vroege_. :: - :'· · · · 

. R,]!:S: f.de vries,·r.ve:i;-barenc:l:;;e,j.].(eetma!'l; .. , ; 
.. ;.LEID~R: dp.r,L.J;iranrenb_gf~•SR~'IE]'JKO~T: 1 ?\go:-::'· 
· utr · J,11gai:ig Lenste:rrei.11;·,,. _; ·- · .. ; . ,. , 1··, ,· ·.:, 

; !:~~§;?_z: -f~v, os; ,\,, f .çL.-meer, j. j~maàt, e. booms, : p; ii-J .. 
.. - • · ·:;-J·.·-,:': berse, g.gomes,.,e,de wd;t, a.v,d,.aar, f.wîIIijy!'is, 

g. l;Jlok.$; f. snoeye•:rs. ·., RES: b;·cooméITTS, h .vi,erkamp, 
, ·, .... LEIDER::dhr.J.W~llii"ng,·; · -

!:~~~r::.·§·: a.kl~ywegt{ :r,bom,; -~~re~sink,''th.tijssen, r; '. 
. k9ster;·_g;sèlmeider, ti).;heêlhske,k; j. sçhaa:r~mqi., 

; . r';beck, ;~_.,v;o,sch,;.j.v~cl,.wij!LREq: _p,féitz, .. ,. 
· j,valkenburg. LEIDER: dhr:,J,,NiGtjw~11but.z.'lllF,, , 

• " . . - · . .i~··· -.--- • • 1.... .-, • .• ·•' • 

!:~~~-~:2: r; v.d. linde, · f. jonR;er, f .• hendïf~k:s~·Ta il;iw.cRs'aii 
, , ä.janssen,··a;köper, ,r,v,let,"ï'>':)êopeï-i,':c;::j:E'öoilijên, 

, 'j,déssirig, j.hollink,RES·: a.llddder;i.a.,,hiJJderink, 
· ... , ,· .... , w.v.d;-lans.LEIDER: Dhrfl/h,Drochard ;;Si',MEN·KO'B.Tt 
. '< · . · . -~ 1 ·, '-· 1 2. 40 uur i ingang Lensterrein. . /-: . ,, ·;, ,·u-,,' . 

i',TTENTIE, ·: iJUNICREN EN î'U;:'ILLEN: ! ,'; .,.,, . ,. ,. , ;,-, '., 

I:FSGHRÏJVINGEN: v<5çr.vrijdagavond 7.30 uur aan dhr,H.van 
.... ,. ') .. d_er Kleij, Frarabozenstraaat 4.5, tel. •· , 

33. 88. 42 .. {telefoni sch,alleen .,vri.jdagavond 
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tussen 6,30 en 7,30 uur). --;· ,,• .. 
NJE T-CPKC'MEN: wegens niet-opi<:om.ert in het afgelopen week::__ 

einde worden W, v;-d. Lo.ris ··ën J·;Këetmaö- tweemaal 
als reserve opgestèld • .- ' · · ·' · · .. · · .' - ....... -
MATERI!iALUITGIFTE ·: · dhr ~ H. yan der Kle:i,j; . · .. "; · 

. . ,. . . ' . ; . ' . ' . . . : . 
T R A I N I N G_: I]U\~l}dng'. 2~; paasdag is ~r1uiteraard geen 

• i, ,. trairüng, -Verder. gaat ·voör alle groepen 
de training volgende week normaal_ door, Aangezien de gym, 

:'zalen iri de Paasvakantie niet beschikba:11r __ :,\ijn, vindt-de:. 
training ·in· alle gevallen op het veld plafits; · . 
Dus niet iliformereri naar afkeuring; maa:r' ge~oon recht-
streeks naar het veld gaan. · ·' 

VAN DC'EL TCT DC'EL ( pup:j.llenJ • ~~n~Tgi In een matige wed
strijd hield Lens beide punten tli.uis, De grootste tegen
stander voor Leris ·was echter niet ·de. C oievaars, maar •· - • -
de stormachtige wind, die dwars öv.èr het. veld stond, Het 

_grootste gedeelte van· de 'wedst_rijd speelde zich dan ook 
• af op ·de linkerzijde van het veld. In de eerste helft ont

stond,~p u:i,t ~wee corners_d~ LensdoelptJ.IltEm~ 1,1 met al tcäh 
.}'lel een ve.r.cl,ie11de O'{er:w:i,nning, .. · . · . : .. , . , · · · - ---·· 
Lons 1 : specilde tegen .R. V .C_, eeiJ·_goe.de wedst·ti jd en behaalde 
ëën-rü:i,me. 6-0 qverwinning. Jqs v. R_ijn(3:iç) ,A,.Da.ven(2x) en G.Ti 
melen (1x) _waren de ma,kers van de .dQelpunten. 
Lens 3: Door een ·zeer goede wcidstr,ijd is .de winst eindelijk 
ääi'i-_tëns gekomen. De voor boede was zeer goed· op dreef va11çl.aag, 
-waarbi·j de half'linie ook zeer goed aansloot;, · -·· .... : ... 
Door een ·goede voorzet ·van Jacques de :Hilster kon Gerard 
het eerst1e doelpunt 1TID.ken,Lang moe·st ·!:)r •gekriokt: worden 
voor het doel van V.V.P, toeri eindel:ijk in de tweede hélft 
het tweede doel_punt_ viel. , Jiuld.e , oqk_ aan d.e. achter.hoede/ . 1. 

die Jn de· e_erste he'lft ll!et w:inq tegen .hèt, do.el, wis·-i;·-vrij"' 
te 12oud.en vp.n d.oelP.unten. •.. : · . _, ·. -., 
VAN DCEL TC1' DCEL {j_un.i_oren) ,· Lens _tf,: heeft! in v.c.s.5 . 
. zijn meerdere gevonden,. ,Het_ wera-Tri-4-2 n_ederlq,ag, fll gauw 
na het 'l;iegin keek Lens tegen •n· ·1·-0 .achte'rst·a.nd:, ·ct-0or gran
dioos rriiG.sen van: de acht-er.hoede. Ma-ar Hnn.·s Eggors wist even 
éla0crt)~ de ;v·.c·. S .·d·oelmari. met. in' kopbal te .verschalken. V .c.s . 

.. werd sterker en bij ·•n· vrije t·rap '\'lerd .'t:·2,:f;t.oen Derlo 
· de ,bal door zijn handen liet glippen/Na de :ru·st 4-1 achter

stand.Met 'n schitterend sc~~t.,y.rist D,Hoögey_een \te:.c~t;?,nd, __ 
op 4-2 te brengen en met deze stand kwam he_t, eind~.Gepleken 
is dat .. de Lensvoorhoede veel te traag is . . ·:,~:~'. ' ... :è.,..: .. ·., .. : . ..: _____ _ . ' . . . . 
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ft REDAKTIE_ ffi 
R g.halleen ::: ; ill .·' 
H amandel str·; 1 OJ1'· il: · · 

. ;-1 ~ 

T\1 G"r.-·•rt:• î,-.·10r.i î7, _ •r . ., n -~:.J: .. ~_-
L, •1 _,,. ,,J ,J ,_,,..:, 1 D,., ,1îE. ,.Ju IE ERC1 ., .. _ ... 
DAT DE ICCi'Y VCCR DE LENSREVUI{'REEDS l.l 
Cï' ZCNDAGAVCND INGELEVERD MCET" ZIJN. 
DIT CM CVERDBLJ,sTn,G VAN CNZE TYi1IS-
'l'E TE VC( RKCMEN·. DE REDAKTIE HC Ci1T 
HIERDIJ Ci' ï,\EER MEDEWERKING. DJ\N ZI.)'0 ....... . 

TCT NU TCE ( van de kontakt ~kcimmi ssi.e.),,2 
MCCHT CNDERVINDEN. ER ZAL STRIKT DE,•: , 
H/,NiJ l;./,N .,WCR_DEN GEH\ UDEN. 

• , · , • • \ ' w• : -• . ~ 

T--:,:-E .. ·,1: $ .. . - L E N S: 

ij tel: 36 11 · 60 _: 1····'.·.·. Er lopen. ·in onze vereniging ·pqg a_l tijd 
mmmrnmmmmmmmmmmmmmm een stel let je bastaarden ro.pp.: ba staan;l.-

H sEvnET/ RI,, n1 voetballers wel te verstaan';' Dat zijn · n lli, l 11,<i tl • · ··· m- , d.e mooi-w.eer.-voetball,ers; ;l'è~ge_llllatige 
n f, b .mesker .. , . ·11f .: .. afschrij'u:ers en de niet_-opkomer:~ .• Een i f;f~t 67°6{d9126:mc ~~~~e~~:~!J~- ras,_ dat ,no;d~g;:~~~-~e~!~:Bid 

nlllll1lllll':i1lllllTI!lllllP.llllmmllllîlll1111mfi "Het liefst ·zouden we zien . dat' ·di 15' ''soort 
ff 4oste Jlu{R~J;N.({;U! .•.: voetba.11.~_rs· _z.ic~zelf z6û''i'.i.t1?.:r<leieri.;1· maar 
n . -.\·- :m.' we hebben;- 1;;e:nen de. ervarxng1

:- niet 
R no· 31 ., . J' · ', de indruk. '"dat dit weldra !'zai· 'gebeuren H 29 maart 1967 Daarom do~n we dan ook maa_rrweer een,31_·.( 
llmmmmmmmmmmmrnllllllJllJ', . , , ber,oep op de leidende figuren,Jn /:lJfze_ ,, 

· . vereniging om tegen ctit· soort· lïeA,err ·· ' 
streng op te tr'ederi. Da:t ·stuit op· :f,,en 

heleboel moeilijkheden, daarvan zijn we ons zeer -WE!-la--9<}WU~,~
menslievendheid, het wijzigen van de opstellingen',.: ,i::iet:<'.v.:eritwà.k-
ken van. 'elftallen etc. ·, · · · , ·.r; r·· ·s ·;: Cl .·., .t . . . , , ., 

Maar ook al geeft het, .V~OI'.' .het heden wat: rr{6~ii:;e} t:lé "toekor.ist;' 
vaart er wel bij. Dergelijke maatregelen' zijn trouwens. ·onont'
beerlijk voor het behoud van ,een_ goede en ge zonde sfee·r· in de' 
vereniging. Het leed, dat de' 'Jfä s_taard-voetballers hun klub-
en elftalgenoten aandoen is gröàt. De niet-opkomers bezorgen 
hun elftal een vervelende voet"balmiddag, dcordat het onvolle
dig in het veld moet komen; de reserve, die afschrijft, ge
draagt zich zeer onsportief ten opzichte van zj,jn elftal genot en 
door op slinkse wijze te trachten zijn reserve-b,:,urt (die onver
mijdelijk ·bij toerbeurt opgeknapt moet worden) :t:e.-ontl_open; en 
dan hebben we het nog niet gehad over het vele extra werk, d~t 
de elftalkommissie hierdoor moet verrichten. 
Voetbal is een teamsport en dat heeft bepaalde konsekwenties. 
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Wil of kan men die niet aanvaarden, dan zit. er niets 
anders op dan een andere tak van sport te gaan beoe.:. 
feneh of de voetbalschoenen aan dë wïlgen tè hangên, 
Wie de· schrum.'n;i,ct past,.trekke hem uit !! · 

C :F F I. C JI, E E L · 

NIEUWE LEDEN 
No,.517 J.M.Hollink ... 16-1-.57.M.Stckela'an 2236 . 

.518 J ,C ,E.L.Houpe:rP.1?-QS 24-2-47 Mo_lenstraat 172,,Monster.' 
·519R.H.1'cters 1.5-11-46 Ctterrade 11 

· · .520 D.H_cndrichs -: ,· . · 27-6-41 Thorbeckelaan 41.5 

IN .DALLCTAGE· ·· ,: 

No,'79 Th.M.Wilshaus 
· '80 · J .M .Reuver -

81 A.Iirouwer · · 
82 Th.v.d.Klcy 
83 H.M.Guit· · 
84 R.v.d;Horst· 
8.5 F :H .Kro.s .· 

·. 86 P .H. van Csch 
.... ! 

NIEUWE DCNATEURS 

·-3~ ~:.53 Tlrapeniersgaarde 19 
.2.5-3-:.54 Hoogveen 26.5 . 
2·-12..:.54_ 'Hoogveen 206 .· . 
14.!7-.55 Joan Dlasiusstr. 70 

. 23~9-.5.5 Drapeniersgaarde 1 0.5 
. ;-,·1.5,-1-.56 Loosduinseweg 71 3 

·: . · 5~ 1-.58 Escamplaan 12 . 
. . ' 20-1-:.58- Middenstede 160 

' ';" 

No,242 Dhr.J .Th.JlRicp 
.'243 Dhr, Th. D .Riel_.) · 

- Wcir,;arstraat 201 
-·, Re1senbcogla,é)Il · . .5, Rijswijk 

. •. ' , . ' ... •.· . ": ~ .,._, ... 
. . GSC VERLIEST . . - : ~ 

- - : . 

GSC leed in Vlaardingen een .5-.1 nederlaag tegen·de·Hol-· 
landiaan en staat hierdoor nog vaster op de laatste 
plaats. De stand onderaan de ranglijst ziet er nu al$ . · 

· volgt uit: . '. 
Wippolder -14-1 O 
Duindo'rp . 1 .5-:J 0 

'LENS . · ;.·16-10 ' 

Dèlfia , · 17-10: 
•GSC · :: 17- 9 · .. ? ; ,. ., 

'.' • ; 'r . ··- - , - . • ·- . . ~ - -- - ::. S: . J~. : 

GSC en Delfia he.bben nu .elk nog drie' wedstrijden: voor , , · ·,. 
de. b_qeg,. terwijl LENS: er_nqg -vi.êr' moet spelen, waarvan: 
één tegen GSC; ··· •: ·,·: ·. ·~·, :.;:: · · .: 

• .,·.,. ;:~ L'!:1 i°'..~ ::..1. .:,. J: - -
., .... 

-J • " ó 
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U .I T S L A G E N 

! ,,- ·• - • 
1, ' • 

JUNI1REN . PU::>ILLEN · ·.· 

lens 5- dhl 5: 
lens 6- ra và '3 

dhl p 1,~·· lens p··1 1-3·i 
ras p 1 · - lens p' 2 :· 3-3 

lens 7- rava · 4 lens p 3- kmd p 1 1-4 
lens 9- quick 9 
vredenburch 11-lens 
rvc 11 - lens 1 2 
gds 12 - lens 14 
v.cs 12 - lEi"ns 15 
lens 16 - lakwa 13 

4.,;o·· 
1-6 
4-1 
1-0 

11 0-1 
. 2-2· .. 

gds p 4 - lèns p 4 ··· 0~3 
lens p 5- q. steps p · 3 2-o•.' ·· 
lens p b'- devjo p· 3 ·· 1-2 •· 

3-6 
3-1 .. 

vcs p· 4 -· l!èins p T 1-0 
. . - ' . 

1-5 

DALANS JUNICREN 

. g~§!2.•9~':!•9S:!•Y2!:1• tg~. 
1,-kla~se: 45.. 22 3 : 20 . . .47 
D-klasse :, · 81 . 32 11 38 · ' ··'15. 
C-klasse: 94 46 15 ·33 · 107 

. . ~-;_ . ...-J .··r .. • . 
~2elgem. Wedstr.gem•. 

1 0 3- 9 7· · 1 , 04 
'192-189 ó,92-

256-247 1,14· 

Totaal Jun:220 · 100 29 

KA-KA--'KL/\VERJASFESTIJN · 

·91 ·'22:9 .. · 551-53} ,:1,04~ 

;:,_-. 

: . :, ~·r \ ,-

,. 
, 

.(· .. i. -;· 

Door e.en nalatighe_id·\aP de re;daktÎ?. kfun
nen wiJ ü eerst nu mededelen, dat 1;wee ,weken .geledEl'1,-d,e :).aats;te 
ronde van de· Lens' paasdrive is gespeqld.•,;. ·:: : -, .,·.: ,r·,·, 
De e:i:hdstand . was als volgt : . ; . . .,. ·· · ·: 

1, :de heren 'van der 'Steen en Co"omans '. ,: ,,· ::I :·; 
2. de )'leren .De Hilster en Van d8r_'V,elaè· 
3, de her~m Venderbos e·n .Dlok~ · ";!..; 

. . - • • • • .. . . .• ' : : . :1 '., : ' j: ;~! 
De heer N[esker, die wij bij 'deze nogmaals danken .voor, ~t.r, . ·: 
vele werk, had voor een groot aantal fraa:i,e prijzen ge:po,i;:-gç!,,:: 
zodat niemans met lege ;handen naar.huis ging,, : , ,, :, • ; •, .:'' 
We geloven wel te mogen vaststellen, ·dat deze. klaverjas,drivra; 
e~n gr<;>ot sukses. is .gewees1; ,· Het i::-eco:r;-çla?-1;tal.;,,;deélneme,rs ·hqeft 
zich uit stekend geamuseerd, hetgedn niet in het minst .ook te . 
danken is aan de-heer -en'mévrouw·,Gcitenbeek,•:che van acht~r,:, 
de bar voor een vlotte bediening en een plezierige stemming 
zorgden. : ' ... ... : ,. .. ... · : · 
Vele Lensers zijn deze kaartavonden zo goed bevallen, qat ze. 
om nieuwe wedstr'ijdèn vroegen. Welnu, we kunnen deze ,en't;hoq- . 

. , .. -·,: . ..: : __ ,:, . ..:·. !~.: •. '.. '! .. , ) : ., . 
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siastelingen ljl:Ededelen,·dat de.K.K., in overleg weer 
met de he'er Mesker, -nog yóór.de pinksterreis twee _losse 
klaverjasavonden zal oi-ig$..nJseren, en wei op de vrijf 
dagavonden · 14 april ·en· 5 m,?i • Data'. om al vast te no- .. 
teren! · - _·_ i 

Kl,-KA-KLUDAVCND . · , · ·· : 
. . .-_:j· ·,r. ~ - . . ,· ., 

Docr het klaverjasfestijn _yan ç\é 1:aatste weken wa.reh 
de klubavonden steeds zeer gezellfg, a,1:·_klaagde·n de. . _, 
niet-kaarters er wel. eens over, dat er -voor hen wei- ... , 
nig vertier over bleef (wat extra tafeltjes in ons klub-:
gebouw zouden geen overbodige luxe zijn!). Het zou ons · 
zeer spijten, a1s--na de i1asen het bezoek aan de"J<Iub1r..:··· ··,·,-
vonden ·weer-~tê:r,üg ·zou .. lopgn. JDe ga:ij)g 1 ~it er nµ ·:nët. zo ·1ek-='·''·--
ker in • .· , · · .· ,. · · · •. , ·· .... - - - ·• ·· ·· · · · -· • · - .... 
Daarom komt de K.K •. i;n~t· het v,olgênde revolutionaire plan •.. 
We willen zo, om de,')113..arid een. klubav:çmd organiseren, _dié '_ ... 
het ka·:ra-ktBr-·hee:f..t-.. vaU:..e . .e.r;1__g.ansavorid. Goèd idee, of piet?'? 

Let wel' het' tnoeten geen opg~::,~~d;~--fe~-st'a:vonëfëiî"wörqen-; ....... . 
tijdens welke je elkaar nauwelijks kunt· spreken. Neen, · ·, · 
het blijven klubavonclen, maar clan zulke ;-,w-a:a:rep-:-je.0 .je. _______ ... 

. _, meis;je _o_f. je .vrouw Jrnnt meenemen, waarop··j~ez.B.ll:ig.,Jrnri.t.:::', .. : 
. kletsen ,en zo nu en dan ook eens een dans je kunt maken 

op een "hippe11 plaat. Het intieme, ~arakter dient voor al
les bewaard te blijven. Volgens on<J7 zi jn' zul!<;e: ávond en 
precies.wat het moet zijn: gezell~g voor;jorig·,en oud, 
voor al wat LenS. heet; . , .. ,· . . · · ··· ··· · · 
We vatten de koe maar ine·en§ bij.de.horens: op yrijdag
avond 21 àpril orgapisiê!ren we -voor het E!erst. zo.'n dans
klubavond •. Het 'kán niet andé·r·s of u bent direkt. enthou
;,iast · en q.u,.s ••••• u komt?.. We .zullen u. er volgende week 
in de Lensrevuo nog é:ven aan herinner.,eri 1: · .. • ' · ·· .· 
jl)atuurlijk wil de K.K-/;nie,t :1;tlleenop dez'e wijze de klub-/ ·, 

: avon~ mi.~µw lev.en iriblazen .• : ;We, .zouden Jió/{ wel e-en ta:fel'tèn~ 
nistoernóoi wille·!")· organiseren, ,e,n ook hebben we' nog ·J1tijd 
een instruktieavoncl "vûn' onze .train,e;r te goed. DÉ-l heer Wil
lems zal d·an,wat films draaien,:,t;ri. ,daar kommenttlilr bij ·ge~ .. 
ven. Komt allei:iiaal ! Maar daarover· later meer." ·," , · · · 

•• •• r 

· Extra_ vöetnoot: : 

Mensen, het gaàt;; gçiecl met. Len.s 1-~ De '·Ben,ge:J:olaahl'oei 1' , 

werkt 1 Als ons eerste het vierdeklasserschap"weet te red--. 
den, belooft do K.K. een slotfeest, dat al het vooraf-
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gaande• in· µw herinnering zal doen .. , ve~bleken. lfiap,r eers'I;, . , 
nog e~n paar overwinningen •. Supporterl:l, ·schreel!W uw ke.;., .. é.. ' 
len schor, onze jongèns ~ijn 'hèt waard ! 

IDJ\R CDERSTEIN 

Een dezer dagen ontvangen cle Idar.,.Cberstein-klant;en . 
em giro bil jèt thuis •. Zij w0rden. verzocht • het l;ied,ag 
Lf .50,-- p.p.) vé6r 1 april 'óver t·e maken, Moc):J.ten er 

... 
.., • •#- -- •• 

nog mei;is.en zijn, die alsnog hebben beslot~n de .t.rip , , .. , 
meet? màken, dan inoèten·zij zich.met spoed :i;n.-v~r~in-:.':...,..: ____ :: 
ding_ stellen met· een van oi;ize' K.K.-leden~__ · · · · . . . . . 

. . . . ., . . - . . ' ; K K, , , · ·.· .• .. . . . 

i0 RCGRAMJ\fa SENICHEN VC'CR ZCNDAG',. 2 AfRIL .. ,', ,. __ '.·" ;,_, __ ::·-~-:~,J 
14,--u,Lens 1-Teylingen (Vr, J . V~ld,.• 1 ;Géb,1,+:,ok.6/4-! 
12.--u.Lens 2-Clympia 3 V.eld 1,Geb·,f;L()_k.,5/3 
14;--u"Lens 3,Gr,Will.Vac 2 .. V:eld. 2,Geb.2,Lo~ • .5/J. _.-, .. 
12;--u.Le!l,S 4..:Quic\( 7 ·_ · . ,. Ve],.d,.2,Gep,2;Lok;.5/.-3-·> ::.: ...... c,-_ 
1 t,.--u. Vredenburch 6'--Lens .5· "Vr6denburchweg,Rijswijk 

Lens 6 - vrij · · · •' · ' , 
14 ;--u,Duindorp .5--Lens · 'f··· · ·· ·· : ... ·;A,lbarç]astraat .· ,-,---,----;., .... ,- _ ... , 
1 3, 15u.Marathon 8:.Lens ·. ?· Costèrsportpar'i ,Wassenaarsewègf: .... :~· 

· · · -•Wa'alsdorperlàan. ·: ..... ,. 

DENK CM !JE LEGITIMATIES Zonder. legitimatie kan niet:-: 
worden gespeeld, .... ,., -

D E C' ? S. T E 1- L I N G E N: .. , , 

!:,:§~~-1': r.de waart, h,clietz, r.roodbol,. h.smitskam, h.haket, 
r._wachman, a,rooduyn, w,venclerbos, f,d_e ~wart, d; \ 

· brandenburg, g. verhaar. 

LENS 2: 

RES: a.verbarendse, l.riemen.(2x), j,englebert (2x); 

a.verbarendse, ·w.verbarenclse, w,hansen,' j.v.d,knäapij 
g ,:)<:emp_erman, r, blok, l .riemen, ( 2x) 1 _ j. botter, · h •. ·· · 
rooduyri, j. v ,dijk, j. englebert . ( 2x/. 
Rli:S:, m.v.zilfhout·, h.brandenbur'g.LEIDER: dhr.L.te Mey. . . 
g·.halleen, j,meier, h,keinper, p.schouten, N.N., j, .. 
verhaar, g.looyestein, j,v.kleef';'•l.hehdrichs, p •. _ 

·burghouwt, r.brandenburg, · · 
RES: h.jacobs, n.drabbe. 
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11~_!3_~_1:.t)'l,suykerbuyk, f:_st;raathof, d,v;_d.stèen; c,meere·;- · 

. a_:v.egmond, n~.da_~is_;_a_.v,:(ii!ibeek; ct,;g_r·oenei:dijk, 
f,wubben n.koo · · f,vèelbebr; · , - '. ' " '. . ' . . ., .. , .. . ,. . ., ... 
RES: c.peeters; e~a."v;d!acker.:· -, · · 

~'§~_2.: n. v. domburg, a, nieuwenhuizen, · c. vel dink.,._· a. v .• d. __ 
beek, r.c1e groot, j,riemen, j,witting, a'_.'.:y:;_d,me.y.,.-_ 
dort, j,de hilster, j.de :boer,. w,1;>yl_rnlh~f._ · 
RES: h.de sterke,. r.eykelhof?,-:,, ,>__;':' , · · .f --.::~ 

Yf~~-2: ~.brand~nburg, l'i;v.~eizë~, ·j:p:ï:m:iá·oerie_ri4ïjk;·, '. 
. _J .g-.y .• dis sel, _ t .keet, a. v ,lr:,euwen, 1, v. beusekom, , 

a:klëin brete];er, ·n.dê hoe_:i;'; r.peters, r,geléluff; •· -
RES : chr •. j ehe e; w. v; d; laah; - - · '- : .,_ · - ;_ . 

!,,~~~-~: m:suykerbuyk, j,v.wèsting, h,helmièh, h.leenderts, 
a. hoppenbrouwei,s-,--e. kra&,--a .--v-. schie " f. bierhof .,. ___ _ 
. . '"""'f,A' .,.. t.. d J,Jager, r.wusve B=·,·:J-ittl?OC-Har .---- _______ . ________ ; __ _ 

RE\'): ,a.b,rys, a,poelsi ,, , :.• .. 

AFSCHRIJVINGEN: tot uit~rlijk vrijd,ag.:uvond; ·s'uur, bij,.---. 
_ ·· _ ,de.heer G;Coömans, Wóirr..!l:rstra"at-218, ;· · .... 
. •-; tèl,39,27,;20, _ · .- ·. 

Î , ·•r . -~ ..,_ .. 
VCCHLn'IG i'W GHt,MMn :;il:sNl' lt.i,!Ïl VlTli L'.il'N.Pl,li 1 · 9' ,\i'tUL _ ·• --

.. . . ., .. ·.. . -· . . . . . . ·: , ... ~ ' ._,. . ·.- ' ·: ._ 

1tc,30 u,G.S.C;1-Lens.l;•,:12;--ru:,Lens'5-:-Vio.s' 6;~,.: .. :'. ··_:·-:-·, 
14;-30 u;Donk 2-L<ms ,2;,_. 14;.è- u.C.D.D • .5 .: Lens· 6. . . '.' 

·-r2 ;::-:::· ·u-:Voorburg--2-~Lens-+ -1-2-.--u, Lens"...'.l=Ln.akkwart i.sir_ 9 ____ _ 

14.-- u.roievaars 3-Lens·4 13'.;J5_u.D-.H_.D,.R.K,.5-Lcns_ 8 

Th,v,Kleef en J.?.vè.n Dissel wor·ncn 3 weken niet 
opgesteld i.v.m. niet afschrijven' voer zondag 19 maart. . 
Ç. J ,clen ·nrabander: wordt_ dit '.'ei zö~n-niet·iruer- ·opg'e-=---- -------'"--:

ste~d · ~ .• y\m, he~fîá~;J.del.ijk. wegbl~'jJen _zonder: áfschrij-' :~ _ :,.:. _ ·_ 
ven. · . -·· ·~ • , •. . . ~ ~ 1 

. ~.1 . . ,w - • ,; -

V J\ R I A 
. . . : '! • ' 

·r~ woensöa, .5 aprii'' zîJ,1 Egbert Lëwenstein''iï-i''het, hUWG:
li'jk treden inet· me,:j'.C9r-ry Rcye-rs, Dê•·plecntigë- i:rtzege- . 

ning yindt om '11.QQ._.µur plaats in·de ·St·.We-rehfriduskerk 
• te Westervoort. n·e reëèptie wordt van ·1K.-oo·tot ·18.oo 

uur. gehoud_ep ip Cufé,-.f(e.staurs1n:t "Hugen", DOrps,s.traat 7.t, .. _ , 
Westèr,roor:t'.; Dij, çle,ze alv,ast_ orze hàrte1i_jke gelµk'wenseh.--··''~ 

-, ~ ;• ,., 
' . 
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l'RCGR/,Ml''.ift JUNICREN VC:R ZCNDl,G, 2 Al'RIL 1967 

12;--
13; 45 
12.--

u. Lens · 1 - V :o. S. 1 
u;Lens 2:-V,redenburch 2 
u •. ~t ._ V,o_qr.viaai,1;_ ~ 1 .'.Leris, 

a' ,•,-,•, 

' , .... . ... , .. ,, 

V, •. J, G •. 2·,·1; 6/ 4 
V..,3,G,2,L.6/4 

3 . 9,)Udenregenstra:at, · 
· ·:: ·· . .' · Schipluicl':en. 

· ' . Ï ·--: ! ,. ; ·1 

DE C i0 ·s f'E LJ~<[ N.G·E N:' ,,.;:,, .:, . ~-- .,., T 

);.12t!§._!: r.bruggemans, m.v.veen, h,nöthkrans, ,p,çJ'.e jongh 
(2x),-, .h.vèrhqugd, th.hqefna_gel, r.fortm·q11, n. jans-

. sen.; -a. kor1<eka as, 'th; brpçhard, w. ke etmart . ( 2x) , ... ;.'·.:._] 
RES: e:bakkers ,.(.2:ic). 'LEII)~Jl: di;ir".i';Huis~ · .i • 

•• - ..1.: .. ' •. : --~. - ••• · . .-·1 . ·: -,~.·. ; 
LENS 2: ·c. vaas sen,· j. welling,: a .duym, . h. suyke:rbuyk;, t .he er
------ schop, c.verväart, j.weboers·;-·,w,.vogel,: j;de ,jong;ti, 

· g,v,d;·togt, c,v.velzan. RES: n.v.niel •. J;,EIDER: -= 
rlhr .G. d"Vèld' • ." ''·•' '. ·' '·'i . • • , ·. ·" ·., • : ; ~-- • .• y .. ~ e., ....... , r·.· ·.- .. : .,. . - ,. -~---··--. . , ' -- . '- . , - . . . 

LENS 3: a. Verva/'l,rt, • j/férba:rend ·se;' c,knippenberg, , J :holt, 
-----.- ·. j,v.cl·,zalin, b:epskamp:; if,hi,rremslris,.-h,?r~una, 

h .• egberts, c,-rooduyn, .w"geurens. · .. :·;. _ . 
·. TRES: n',dè winter.·, LEID ER:··dhr•lF", Hprreajans _. SI,MEN- r. : 

1(tM3 T': 11 , .;..;.. ·û .• ingang. Lensterreith . ,_.,;,. ,- ; . : .- ... , ·-- · · · 
•:. ·r. : . . ,- :._ : : ·-'. , ' . . _- ; ··-. -; 

I'RCGRMJJr.'IA JUNICREN VCCR z:,TERDl,G; .1. LPRIL 19ó't • .. ·, .~ . . . . 

Lens 5 en 8'.::...z.:le.s'.l/,Fi_!)}TJLING11 
· • 

15 .• 45 J.i·, Dl(l.uw 2;1:1?,rt .. 4~Lens 5 Dr .~•lans velt kad1,,, Wo.ssenaar 
·· Lens. -6 .~ vrij: zle overig~ e1fta_llen' . ·' : ., ....... . 
u.D.H.D_.R,K· •. 3.-L.en_s 7: :. "C'ckenb\J.rthll· ... \r<: . 
u. Dla.uwc.Z~a.rt '.6-Lens· 8. Dr .Mo.ns\re:J.tkade, Wa:~s-ertaar 
u,Lens 9 - D.i,J.b.R:!<:•5 .. ; v.2,G.2,1.6/4' "•· 
u.Lens 11-Qui'ck:-st-ep13 9--" -V .1, G .1 , L. 6/,t) ZIE KLUD
u.:Lens 1'2-Flamingo' s 4''. V.1,·G,1,L,.6/4.) MIPDAG 
u.L-aakkwartÎ'ér ·1'0-Lens •10 Jansoniusatra.at, 
u.Lem,·: 14- G.-D.·S.1·2 ", i:'-v.2,G.1,1~5/3:,;i:,. 

• .J J 

15. 45 
15. 45 
15; ~c5 
14. 30 
15 ;45 
15,fc5 
14 ,30 
1 fc • 30 u .yJïl•sonin~te-rs.· '1,-Lens · 15 ·.·:. terrein Ac1cl.aar.s ;Gunt er-

.·- . ' ,,·.- 0 ,: .. • ..• , ·. .;ï · ..... ··.· -·· · · · · steinweg 
14.30 u.W_ilhelmus 14-Lens.16 ·: Ccst~·inde,. Voorb:~rg · 

D 'E -' C i' S T E :'1 ,t' I N G E -N; 

LENS,,5: w:kouwen.J-idv.~11,.' h.:o~ér.h~ei(; j,çolpa',:1:huis, p.de 
------.-. j9pgh (2x), d,holt 1 é.bak:kers (2x), ·p.v.d.aar, a. 

'·".hop; :w:keetmarf (•2xJ-; 1!,bijst:er.v_e~d. · · ... · : .'. ·· . u 
.. ··nES: 1_;,brl,\insma. I;EIERi dhr.G.v,d.VelcLe.;;,•• -· · 

• . • ·• ' . , . .: ·:··, • ' • :· • ""f :- ' '."-:' . , : . . •• i . . . •'• , .. 
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LENS 8: ---"':'--

SAMENKC'MST: 15 ,-:- ·;;.iiubg§bqiJw:J;,ens. 

b.v.d.lans, a.tin~enbroek, p,kleir.i breteler; 
b.lustenhouwer; -'g.duyvestein, h,éggers, h.v. 
hülst, f.v.baggum, g.de hoogd, a.bilderbeek, 
c,grimbergen. RES: k.schouw, j.castenmiller. 
LEIDER: "dhr./,.Dlok:-~f,MENKCMST: 15.~- uur 
it1gang Lensterrein. · 

p,miltenburg,. p.manders, b,de vries, a.westhof, 
a; v. essèn, c. schall:)roek-, · b.v.d. sprong, th. jans sen, 
g,verváart;·r.petèrs;·ct.de vries, 
RES: p. bremmèr., _.1,EIDER: dhr. C. de -Heer. SAMEN
K(i\18 T: 15,--uur klubgebouw Lens •. 

LENS 9.: a .feit z, h,IIl.àrtens, p. f·. de haan, h; dankers ,. 
------. r,bogisch·; h,r:iehtjes; e.v.d,,broék; c.v.deelen, 

g.ravestein, h~v.domburg, c.blok, , .. · 
: RJ/:S.:, r. jacobson, j. schutte •. LEIDER.: clhr.,H .Leep-
dert·s · '· · . · . ' . - . . . ' 

!:,§~§._!!= p;de haan, ;r-.hoefnagel, fr,raàff", c.schroVer, 
m .• bloks, p.hop, g.,v.d .velde, t·.hoek, p.verhee-
sen, tr.resodihardjo, j,disseldçifp. · · 

' ' 

LENS 12: -------

RES: c ,blom. LEIDER: dhr .• _ .R. Wachl[lap. 
. ZIE KLUDMIDJ)AG 

l,egberts; h.v.berlo, th,v.rijn:, c.stapel, j,v.d, 
heiden, p.v.doeverén, fr.disseldorp; .w •. englebert., 
t.junrschiäger, th,booms, k.v.d.vöort. · 
RES: r.wouters, LEIDER: dhr.J.v,d.,Kna~p • 

. · - -- - . :_ · 3-IE KLUDMID DAG · 

1,§~§.:..!J: r,bos, b • i-a__ve'stei!}·, h.v.dain; 1·;c·azander, f.'de 
kleyn, p._v._d.,stee_n, r.de wolf, j.,v_.~ •. ende,. · 
h.rimmelzwaan, g.lutterman, g.v_.a_ri:!enne. ·-: · 
RES: w.duyvesteln, LEIDER: dhr.W.Stapèl,· . 
SAMENK1V1:ÏT :· 15./,,-- u. Loevestèîrilàan hoek Hen:-
gelolaan. · · 

LENS_ 14: ·fr. teunis_sen, 1, v. d ,me et\ p,d,emeyer, c. a,b_spoel, 
::--:-:_ ... __ -- h. janmaat, j. ke etman, .r ,_meers_rtoe_k, : j. heiv'enstein, 

th.v.d,aardweg, f ,guit, h.pechler,· -- ··· ..... ·· · 
RES: p.wilmer. LEIDER: dhr-.G.Kemper-man, - -·· .. 

1,§~~-!,z: °11,d_c:ha~s, g.riieuwbuurt, è,groen; b,hoefriagel, 
a, castenmiller, r. k. f. straatrrian ,' · e ,v, dee],én, 
r,asselma,n, b,de bruin,' c.v.hulsi;;_,;'j,a~s.e:pnan. 

• . ' • . ·'· 1 ~ • ~ •. ! . 
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-RES: 'j-;mul,der:, LEIER: dhr,C.Kras. SM,1ENKU/BT: 
14.-- u,.Hengel.olaan hoek Loev-esteinlaan • .- · 

!:,~~~-2§ :, e -:''!'erschoc:,r'i' j •. ·d~ ;ri•es ,: 'r :,'v,.~~nspé et ;:).'st~r'rën·,-· :: - ·- . 
g. englebert·, cl. hoender.kamp, -j, lucas, _ r. fl!.en- ·" 
st-rá·,i.: 1, ye:r:spaandonk, r. st.raàtman, j imèyers. 

,RES: w.·henclriks.; 'm,ctelsàsso •. LEIDER: dhr.J,. 
: Witting, S{,MENKCMST: ·. 1 3. 15 uur Hengel olaàn .. 

·. hoek. Lèyv,reg. (Eurocinema.) ~ .• • . ·. · 
•.• ··i,;_ ' 
' .. 

l'RC'GfüUJJll,\A l'Ul'ILLEN VCCR ZJ\TER;Jf,G 1 ;,,,,RIL "196'7: 

., .-
;...i 

1-.45. ti;,,Lons ï'- 1,'-Jt;lV?,· ï') -, "· · .. ·V.1 )G •. 1 ;L,·6/4 . . 
1'.45 u,Laakkwarti,er .l' ·2~Len·s ·;> ·2 J·ansonitisstraat· :-. 

:. . ,·, ·~ 
. ,~ -· ,:_·_..: __ :~-. 

1 '. 45 u.Postd_~iven .. 2 1 ::;~en~ :, .3 : ·. Mo.nstersew;.eg; .. '' , 
1 •. 45 u,Lens .1 4-Rava .1· 3 .... _ V;2,G.1,L .• 5/J. ,·, 
1 ;t,5 u,Lens P 5-Rava P 4 · · · · ·V.3fG,2,L,6/4 
1~;;;;:=u.Quick Steps P 4-Lens ï' 6 Nijkerklaan .· -;: · · 

1 ;45 ,i':D .T .c;. / ~:-Lens ï> f ·. · Hout weg.··. _ ·" - , 
~~~~ u,Lèns 2 8-L2.akb,mrtier , - .· V.))G.2,L,6/4 - :--; 

,, · .. 
DE C ï' STELLING E K: - -~ • .c - : ' 

.,. 
-··- ~ -···· ~J 

LENS;' 1: r.v.d,steen, p.v.wijk.,. <;, .. ,lustenhottw·er, g,colpa, 
-------- g. trommelen, f. vee ren', tt', b'a ven•, a; d e,•winter-~ -m •. v ,d • 

. . hor.st, -,j.de hilst.er·,--·j.v~rijn,,-RES: j.v •. r_Q_§~_lll •. ' · 
: · · LEIDER: dhr, G. v .d • Stem· •. ·. : . · . , ,, , - ,:~-::: ... 

., 

.. . ; . . . - . - '.f .. ·. ,. . . - -- .:.':.. . .:...::.: ~- - H.J .· .• ' 

LENS l' 2: ,h,·,\jocheras, ·g~willenise, c,,v,d ,aárdweg, e. speicEë·r-; m, 
--------. v.baggmh, r.micka, p.d~ wÖlff., e.hcefnagel, w,de 

·· . h±l$ter, j!slabbers,_ ':,,v.noórt. RES: l.winkelman. 
'~ .- _ ~EIDER: çlhr ~ Th; Suy)l:l':rj:)uy,k. SMflENKc:IvJST : 1 • -- ~\IT:-, , 
• _; · ,Hengelo}aan:hol=)k Lcëvesteirilaan: ·: · · .... :..:·.,,,. 

,:;,,.1· •' ~:- .. · ,•_ " ! .. ·.,·;,,_._,~;•·'. . . 
LENS P 3: ?.verschoor-, p;berkelaar; e_.macco,· f.wouters, r.de 
-------- vries, a.borst, r.v.d,lely, j,,oosterveer; g;le.lie-

veld, th.murkes, .!:l,,v.maris._ · · · · ·· · ·. ; · ·, ; -
.. , .. ~S: _w.v:.d.lîriden', ·j.·ke·et-man.LE:IDER: ·dhr:,N,l(oot •. 

_.,. : :;~ '.Sf,MEr{K( MST: ,_. __ uur- ·Henigelolaan· hoek Lèyweg-'{Euro-
,:;: :_._ , · cinema)_.· .. ·· . · --~- .. :, ___ :( 

LENS l'-4·:· j,èö:ïn; h.stpa,ver-, a. •s.:.Gra:vendijk, c,bakke_r, p,_ 
-----~-:: .1 'boom1;1, j. post. t b. ruit erman, f .d·è vries r.;Ó ;wµ~t,"1!'.e~d , 

·· · ... p. le. brun, r,d<;l vroege_. _RES: m.v.wassel'(l;' g,1,chnei-
- der. LEIDER.: dhr.L.Drandériburg,' .. · . Lf- : , .:i_ 
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1~!i§_?_z: f,v,os, r,v.d.111eer, j~ja,nmaa~, e.de_wit,,h. 

veerkamp, f,willeyns, a;v,d,aar, g.blok~, 
j.valkenburg, ~.verbarendse,_f.snoeyers. 
RES: r.bom, j;koomen, LEIDER: dl:ir,J',Wèlling; .. 

LENS P 6: a.kieywegt, p.fèitz-, i,,boo~s, à,hi:J-dei;-inl<, e
-------- . ree sink, th, tijssen; _; c, ~rnst, : -j. sch~arëman, 

h.cocmans, r.beck; _g;gomc:s •. iîES: atjanssen, 
r.koster. LEI')ER:.dhr,A,NiE,uwenhuizen. SM,1EN
KCI<'ST: 12.30 uur Hengelolaan hoek Loèvesteinlaan • 

. - - ... _ ·- . . .. . . .. •·•···· ___ ., ___ -.-~-- -- ______ ,, __ _ 

a,lodder,-r,v-,let, f.hendriks, a.burcksen, p. __ 
alberse,. j,koper, j.v.d,wijk, j.höllink, th.heems
kerk, •j;dessing, g.v.osch. RES: p.koper, 
r.v.d.linde. LEIDER: dhr,Th.Drochard. 
S/,MENKCff.iST: 1 .•. 1 .5, uur Hcngelolaan hoek Loyw eg 
(Eurocinema)~ . • . · · 

LENS ? 8: v;pouw, c. schenk~ls, r.yperlaan; a;v;kleef.; " 
-------- · f,overheek, f,jonker, b,v.veen,g.v.gessel, j. 

redeman;. a,de hoogd, p.perreyn. . · · .. · 
· i1ES: r.de hoogd, j.v.cl.burgt, m.v.rijn. · 

~ LEIDER: dhr .• A~Liiri15ëèk. -· ····-- · ·· ·· · · ····· 

,".TTF.NTJE; JUNICREN EN î'Uï'ILLEN ! 

,",FSCHRIJVINGIN: : v66r vrijct'a..fsaV.ond ;i.30 uur aan clhr. 
H.vàn der .Kleij,_ Framb_ozen3:traat 4.5, 
tel.33.88.42 (telefonisch alleen vrij
dagavond tussen 6. 30 ·en T"30 uur,). : .. 

NIET"-fi:'Kr'MEN: wegens niet-.qp_k:a'meri in he·t_ afgelopën week-· 
einde worde.n R. Jacob sen, .J. Sçhutte, C. Dlom, 

R,Wouters en M.Del sasso tweemaal als reserve -opgesteld. 
Wegens .herhaald niet-opkomen wcrdt W. v .d .Lans dit seizoen 

nie't nieer _opgesteld, 

M.\ TERii,ALUITGIFTE: dhr :c .v .d ,St;een. 

K .A M P.1LN: ·Inmiddels zijn ·de ·circulaires betreffende 
de kampen gedurende de zomervakantie ver

zonden. Deelgenomen zal worden aan kampweken in Uden 
(23-30 juli, .C-klassers), Amersfoort (30 juli-6 aug. 
i'upilleh) en bij voldoende aanmelqingen: ·weèrt ( 16-23 
juli, D-klassers.}~ .Er zijn .nog plaatl?en ever; dus aan
meldingen kunnen, indien zo spo~d:i,gmcgelijk,ingéleverd, 
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nog worden· geaccepteerd. Nadere· inlichtingen zijn steedr, -· 
te verkrijgen· bi.j de Juniorenkommissie. 

AFKEURII\D :· Ler:is .5 en 8.' Naar eventuele afkeuring kan 
worden geïnformeerd tussen half twee en-twee· 

uur, tel.6;6,13,14 (kluj:lgebow). Indien het junioren~ ... 
kompetitieprogramma in·zijn geheel is afgekeurd, gaan 
ook de wedstrijden tegen Dlauw Zwart niet door. 

K L U, Ii M I D D ,\ G. ·, 
--------------------. 
Lens 11 en 1 { worden, indien onze velè. en zi Jn afgekeurd; 
- dus niet het gehele juniorenprogramma behoeft te. zijn:
afgeke ur_d - in ,he:t. klubgebouw verwacht. iianväng 2 uur. 

Vlaamse Ke'rmisàvond. 

Woensdagavond 22 maart j,l. werd onder de eminente le~.:. .. 
ding· van dhr. Corns een gezellige; qVond gehoudeIJ. met d!3 · jon-
gens, die het gehele jaar trouw de--trairiing op woensdag- -•-·_ 
avond hebben bijgewoond. ,Onder het genot vari koffie en . ': ,, 
heerlijke door Mevrouw Corns gebakken taarten;;w~aryoor_noi:;:
maal s me de _name ris de. jongens hartelijk dank! ,,,werden rerséhil
lende evenementen al.s bingo, b],i~efpen, spee:çwerpen, · .. ·: ·· 
tafelvcetbal etc. gehouden, waaryoor mooie prijzen .(\e,'.b~lo
ning vormden. Een avond om nog eens over te do_en ·., ••• ; . L ·.· 

. -.. , 
TCTC-AKTIE: _Als uit eind èl.ijke _wii:maar v~ de ':'orig· jarir ·:_ 

- • · • : -gehouden Toto--akt:i,.e is Frank -Tcunissen ( Lens 14) 
uit de bus gekomen.·De hiervoor beschikbare prijs, eén waar-. 
clebon vah 'Fl. 20, --, te besteden bij sporthuis Sengers ·zal· 
Frank bij de eerstkomende·· gelegenheid ter hand· worden ge-. 
steld·. · ;'roficiat· •••. en een voorbeeld, dat navolging vpr-
dient! ! '· ·' · • 

Si'CCR WIJK i'Ul'ILLENTCERNCCI, 

flfgi:;lopeii vrijdag namen twee pupîrlenkombinatie s deel 19-an 
het Spoorw:i,jk-toerpooi., De start van beide kombinati.es 
wa:'J zwakL. )(onibin/J.tîe. A Jllpê,st in :d.e ~erste wodstrijd dè e·er 
aan C .D.D. laten·, terwijl kombiria·tie D. -zich tevreden .inoest, 
stell0n met een doelpuntloos gel·i1jkspe•l.tegeri !Sp.ciörw.ijk.t.l!ier
na echter kwamen onze pupillen pas op toeren. ;Ule verdere 
wedstrijd,:::n werden gewonnen. Kombinatie 1, won van Cromvliet 
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(4-î), Laal-::h.·w~irtie::::· (4-0), Spoorwijk (1-0), terwijl 
kor.,binatj e D ar Crrn1vliet ( 2--0), (' .D.D. ( 1-0) en Laak
k;,artier ( 1-C) onJer de duim hield. Het spreekt van
zelf, dat Lens op dit toGrnooi de eerste prijs in de 
wacht sleepte, gevolgd door Lqakkwartier en Spoorwijk. 

VAN DCEL TC'T 'îC'E.L -T";funioren) 

LENS 7: Gpecl de tegur, een zwak RAV1\ een slappe wedstrijd., 
die na een 1-1 r1c:::;tstand met 4-1 werd gewonnen. · ' · · · · 
Met wat feller en sneller spel had deze uitslag 'äan-= "''' ,,. · 
zienlijk hoger ku.11nen zijn. . · 
LENS 9: won r.iet 1-0 van Quick in een _-goe'de wedstrijd. -,!; 

. Het enige doe],punt werd door Ca-stenmil]e r .voor 
rust ge ac-:::,crd. Na de rust werden er vele kansen om zeep 
gebracht. . 
LENS 14: ,·;on op het zeer slechte (berg en···aa:1- r· veld- van 
GDS rne't ,•11iriie ei jfcrs. N.:c vijf fo\m.itèn ·W'as het ai 0-2 door 
do"elpuntc:1_ van Ti1.v.4 .Aa1·:h-ieg e·n H;/echler: .• _. _ . 
Guit zo1·~~Je':'l(bc:c 3-0. Hierna maakteGDS·_er1-:-3 van, 
maar C.C~:,poe'l'·liet de rust met 1,-1 ±ngäári.' De tweede. 
hélft Wé.'.3 'áen···•ro111me:1.ige vertoning. GDS verkleiri/fe de --· -

·- 'achtèrsJ:,·.nd) tmar ·via v .d .Aardweg en Keetman werd' het 
6-2. Waari·it 'GDS. noe; éém:iaál tegenscoorde. · · '· ·_ -·-·_ -· 

.. . 1 . . ,-, " ,. • ' . ' . . 

W,N D('_EI, .'.!J;i; Dr_EL (pupillen) 

LENS 2: . speelde voor c1e derde maal dit .seizoen gel ijk .. 
, . , ·; . - tegen RAS. In de eerste hGlf·t :van deze levendige--·---:. 
\;ttidstrijd had Lens een ,overwicht dat' resulteerde in een 
3:.:.1 voorsprong. Na rust een sterker Ri,S, d·at het _Lcns-
doel kon::itant onder druk zette. Aanvankele·ijk: kori de·_ 
achtèrhoedè' van Lens de RAS-voorhoede in bedwang houl en, 
maar· 0 öe geel-zwarten kwamen toch gelijk. ·Tweemäal ·caram
boleerde het bruine monster via de benen van Lens-
spelers :ia eigen doel. . .. ----------· --- -----·· 
LENS 5: speelde voor rust tegen Quick Steps .en' 'de. :wind.---"-----

. Desondanks blteef de stand dubbelblank.In detl'leed.e ., , 
helft ging het met wind· mee w,at makkel_ijker _en;-I,,ens ·· ,' 
greep de overwinning. ne J:ieide,J:loelpunten werden ge-_ -,., -

'maakt door G._Dlok en v,d.Aar •. :. •·. 
. :, :·; 

•·•I:""• ,C r 1 .·, · i_J: 
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NIEDW REDAKTIELID 

Aad Verbarenè se heeft zich bereid 
·· v·erklaard in de redak,tie z;Ltt;i.ng . 

te nemen; Hierdoor, i.s d.e. enig o- · 
vergebleven"rèdakt'eur .Guido Hal- · 

· leen niet meer alleen·;-··ne laatste 
heeft bijzonqer veel vertrouwen 
in een gèiedè ;,amèm'{èrking, want 
;·,ad pleegt - net als hij - zijn 
zondagmiddagen onder de lat docr 
te . brengen. · ·· ··. l · 

DE.· KA-K,, ZET DE REDii.KT:IE. VCt·R '1~Ai' 

De· redaktióf).ele hareri rezrih: v6rige 
· week bij het lezen van de· Lens

revue tGn berge. D~ar was. all(; aan
leiding· toe en l;)oven.diGn wa:3 het; 
geen gezicht. Wat was: het geval ? 
Cnder de- ·kop "Ka-Ká-Klàverjasfes
tijn" stond te lezen: · ·· · -···. 
"Door e·ën :na:Iä.tigheid van,-d-e-: redak-· 
tie kunnen wi .i U nu e'erst me'EledG-_ 
len I dat twee weken. geleden de laat . 
ste r0nde van de Lens 1 1·aasdrive 
is gespeeld". · 

De r.edaktie weet niets van êen nalatigheid en he'grijpt dan 

ook ·niet, w,3-àraan_ ze deze orivriendeli~ke bejegening te danken 
heeft ·· ' · :.. . · · · ,. . · , · , · , · 

De fed.11kt±e vetzoekt de kontaktko1nmiqsie dan ook zich ~ader 

te verk~aren.· én het voorbarig uiten van beschuldigingen te 
staken.·, · · ... · ,;.· · · · · · · · 

.. . . . "' .·,-.- . 
. " ,.· l , . 

C "F F I C . I· E E L 

IN DALLCTJ,GE • • " f 

No,'79/2 Th,M,Wils~us 3- 6-53 Drapeniersgaärdè ~9 ,., 

. :80/2·J.M.Reuver · ·: ·. 25-3-54 Hoogveen 265 .. 

.. . '81 /2 ·i1.Drouwe,r . ·· • 2-12-.54 Hoogv'3en 206 . : 

82/2 •Th/v.d,Kley ·· 1L',-7-.5.5 Joan Dlaeliusstr' •. '70 

83/2 H .M.Guit '. · · , , 23-9.:.5.5 Drapeh;i.er'sgaarde °10.5 

84/2 R,v.,d,Horst 15-1-.56 Loosduinseweg 713 
_85/2 F.H.Kras · -, .· : •5- .1-58 Escàmplaa'n .1-.2 ·. ',.;,.-, 

·'· . · . . ,J ;t_~_.fJ"':_t".-
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No,86/2 ï'.H.van ïsch 20-1-58 Middenstede 160 

u I T s L G .E N 

SENIC'REN JUNIOREN 
' . 

lens 2 olympia'.·3 . -1-0 lens· 1 .. ' -·VCS 1 4;_4 ""., 

lens 4 - quick 7 1-3 blauw zwart 4- lens 5 3-2 
dhbrk 3 - lens 7 2-2 

PUï'ILLEN 
·1 

blauw zwart 6- lens 8 0-1 
lens· 9 - dhbrk 5. 0-4 

lens 1 - rava 1 2:..0 lens· 11- quick st.-9 3-1 
lakwa2-·lens 2 1-1 lens.12- flamingo's 4 2-1 
postduiven 1-lens 3 1-0 " lakwa 10-lens 13 0..,3 
lens 4 - rava 3 0-3 lens 14 - gds 12 3-1 
lens 5 - rava 4 0-0 · wilsonmeters - lens 15 1-0 
quick st ,4-lens 6 0-1 w:i_lhelmus 14 - lens 16 4-1 
btc 2 - lens 7 2-0 

· lens 8 - lakwa 4-2 
'• 

.VAN D'E KïNTAKTKrJVIMISSIE 
... ,.: ' 

. .?'.::_- . - .. ' 
·De agençla.van de K.K. ziet er: als volgt uit: 
. , . .· -· ._ . ,. ' . 

· Vrijdag a.s.· is er gew6ón klubavond; wij hopen dan ook 
eens wat nieuwe gez_ichten te. zien. · 
C'p vrijdag 14 apri:'l- volgt er een klaver.jasavond, die 
hópelijk net zo druk bez;ocht zal worden als de paas
drive. De heer Mesker tekent weer voor de organisatie. 

. . . . 
Een week later organiseren we clan bij wijze van expe
riment een dansavond, ,d.w.z. geen dolle beatavorid, · 
maar een gezellig samenzijn, tij'dens -hétwelk ook. zo· .. 
nu en dan een dansje kan worden gemaakt. We verwach-. 
ten met lêl'rune het hele eer_ste met .. hun dames op de kof
fie. (f onze voortrekkers dan .al .veilig 'sfàan~ ·viétèn 
we niet, maar goed voor het moreel is zo•n· a·vona.·--_a1-· ·· · 
ti 'd ! . ' J •· . ' '' . 
Mogen wij tenslotte alle "pinkstertrippers11 .verzoeken;- .. 
het geld voor .Idar ïbersteirr (;f 50, - p ,p.). z_o. s:poedig '. 
mogelijk over te makeri aan onze Penningmeester>, .Iedereen 
moet :qu·een daarvoor bestemd girobiljet van ons hebb<:m 
ontvang~'f. Als U zo vlug mogelijk betaalt,· zijn. wij" van 
de finm ciële rc,mpslomp af.· Dij voorbaat dank., , : ;_, 

\. '- . 



-383-
. ' . --

VAN DCEL TCT DG'EL (Senioren) 

Lens 5: De wedstrijd_ begon een half uur te laat wegens de 
---~-- veldge steldhëid, · 
Lens was bijna de hele wedstrijd oppermacht~g. __ Jl'et kostte 
alleen ro minuten voor de Lens-machine op gang kwam. Na 5 
minuten nam Vredenburch de leiding, T.oe.n dfe 10-ininuten voor
bij ·waren, rna,akte pe Hilster de gelijkmaker, 2 __ minuten later 
.stonrl Lens voor viá J ,de Doe r •. Voor: .de thee maakte ·J .Witting 
er nog 3-1 van. Na· rust ging Lens door via een Schitterende 
pass van G,Jehee scnorde J,Witting. Via een goed opgezette 
aànval maàkt.e .A.v .d ,Meyd en er 5-1 "van, dit was volgens ~2 
speie:r-s de eindstand, maa.r de 13cheid'srechter maàkte er 6-1 
van . . ·_; · · · · · q-. 

. Lens 7: Voor ·de 4e mà"al in successie. héeft Lens 7 gewonnen, 
' --:-_,--.".',.nu. tegen het ond.eraanstaande Duindorp 5. 

-. ' ep.'"een, zwaar èm_- moçl.derig .veld _met af en tee: i:Jegeri 'een pret
•. :tige wedstrijd, :wa?-r;in de -scbe:idsrèèht<;Jr sfeer orii.cht door . 

tegen het einde een aantal sensátionelê•·beslissingen te ne 7 
men. In d.e 1 e helft vocht Lehs :i:ièh· êeh weg tegen de wind · 
en· over de uit·g_e·stoken DuindprJ?-benen naar het doel aan de_. 
overkant',·, waarbij Y~Dissel (.2x), en K,lc;;in_ Dreteler voor een · 
3-0 rust stand ·zorgd·èn, Na rust een.· ge_zapige glijpartij op 
het middenveld, In het la-at st.e kwar.tier wijzigde de stand 
zich nog t·ot· .7:-.2 in ons voordeel, tussen enkele buien regen 
ep humor .cl oer, Len~d(!e~punt·en :y~n. Groe11e-ndi jk ( g~) , v ,Ieuse-
kom en .van· ,Dissel,: ;,'·•·:.···· ·' · =~~=~~~=~.-· '.:. ,,: :j ... , •' -;·•r 
VtN DCEL TCT DCEL · ( junioren be·,· · 

... -- · .. 
LÉ!I/S 1 : deelde de winst met VCS na een ~fwisselende wedstrijd. 
,._ ... Door de vele-regen·was het.veld wat·aan---d-e natte kant, 
máàr· dat was niet· aan het aan tal doelpunt en ( 8) te merken. · 
_Theo Drochard toonde zieh met drie .doelpunten zeer produktief. 

· LENS 11 .; speelde. zijn laatste kompetitiewedstrijd tegen Quick 
· :· · . Steps. en stelde door een 3"1 zege:c_l,e_~weede plaats 

· op de ranglijst veilig, Na l;leil rn,s3.tige eerste helft stond 
Lens met 1-0 voor door een·doelpunt váh Trimo, De tweede helft 
~~verde neg twee deelpunten op (Jos Disseldorp). Quick Steps 
.redde in de laatste minuut via. een strafschop de eer, 
.LENS 12: wist· na een slechte wedstrijd, waarin veel te traag 

eh te ·ze·lf'zuchtig- werd ge.spe.eld een nauwelijks ver
diende 2-1 'zege op flamingo' S: t13 _behal(!t;i, 
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;•RCGRAM1'/IJ\ SENIC'REN VC'<R Z<NDAG 1 9 Ai'RIL . 

14;30 u;Donk 2-Lens 2 Julianasluizén· te Gouda, 
12;--· u.Voorburg 2-Lens 3 ·.'rins Dcrnardlaan, Voorburg 
14;-- u.de C'oi1;rvaars 3-Lens 4 Zuiderpark, 2e géd. · 
12;-- u;Lcns•5-Vios 6 ~Veld 1,Geb,1,Lok,5/3 
14 ;-- u; C .D .D ,5" Lens 6 ... Albardastraat .. 
12:--.. ,u,Lens 7-Laak}rnàrtiér 9 Veld 2,Gcb,.2,Lok,5/3 
13,,15 u,D,H.D.R.K.5-L~~s 8. ,Ickenburgh · · . 

. . ,. 

DE,(' PST ELL I.N GEN: 

LENS 2: a,verëarcndse., w.vè-rbárendse, ·w·.han"sen~ · j.v,d .. 
------ knaap,, g,kemperrilan;:r, blok; l,riemen; j,botter, 

m,v.zilfhout; h.rooduyn, j.englebert. . . 
RES: j.v.dijk. Verzamelen: 1 uur.Lensterre~n. · 

LENS 3 :· g, ha,11 een, ·. j ;me:j.er ,· h ,'kémper, p. s·c hout én, j .' : 
------ verhaar:., p .burghouwt ;:· h; brandenbwg, ,g ;1ooye-. ·· 

stein, l;hendrichs, _j',v.kleef,. r.brandenburg. 
RES :·_,r1 .drabbe. - · :· · ; ·;. _ . 

tENS 4: th.suykerbuik; a.v~d.beek, c,peete'rs; c.mee:re: 
------ ,a.v.egmón_c1; j,rieioon, a.v;limbeek, tl.groenen- ... 

, dijk, f.wubben, n.k9ot,- j.p;groenern;lijk. •· .. · . ·•• 
RES: f. ::;traathof;. - . - .. , 

n;•v.domourg, r.ct·e· gr-óot, .. c.v.eldink.,, :w.oy,kelhof·, ·' 
a.nieuwenhtiizen, a.v.d,meyden, j.wi.tting, li',de __ 
'st'erke; j.de hilster, J:de boer, .r.e:ykelhof'0

;·•· • • ·---~--. 

RES: w. egg.ers. . · · · · - , ... · ..... - --: -

:!;:]~_§: m;suykérbuyk,· c.nieiÎ.:rënhuizen, m;heerschop, f, 
. v;dijk, j.veldink, p.schultén, _'à.nowèc, e.a. 
v.d.ackèr, g.jehee, m.v.eysbergeri, 'j;brochard, 

· RES: :'d ;v, lieshout, ... 

·LENS 7: :/;gelàuff, h.v.welzen, ·w.yéelbehr, chr.jehee, 
' --c:::-"- . t,kcet, a.v.leeuwen.; j.g.\r,dissel, j.hoepper-

, · mans, f .goseling, r·:peters, s1.klein breteler. • ~--- ,1, 

RES: n,d13 boer. -

j. jager, · j.v.wésting, ,h.hclmich, · a.poel~, a;hop
pm1brouwers, h,leendet,ts, ·c.kras, a.buys,. f.,bier

.. __ • .. _,.,. ,# 'hdf, a_"i_v. schie. RES ! w. v .d .laan, .. h~ ~üling .. 

F.Veelbehr en M.Davis .worden wegens 'niet-opkomen van af-· 
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gelopen zondag voor 3 wedstrijden :geschorst; 

, 1·: . : -:) •j '. '. . -·. •«M--••••~• • 

AFSCHRIJVINGEN : '):'ot uiterlijk-.,vrijdagavpnd 8 
~eer G,Coomans, Weirrarstrà.at 

.. \;39,27,20.· · . ... . . ~ . . 

uur bij ,de 
21?, tel. 

VCCRLC?IG ï'RCGR.icMii'IA' SENICREN VCCR. ZCNDAG. 16. A?RIL : 

Lens 1 . - voorlopig vrij . . . . . . . . 
12:-- u.S9h~vs;ningen 2'..,Lens 2 12:.-:-:.. u.G~na 3-L·ens .5 ·. . .. 
12;-- u,A.D.C ,.5-Lèns 3. . 12·,.:.:.. u,Leris 6-DJ.lindorp-SV 4, 
14,-- u.Celeritas 6-Léms 4 12,--,- u.C.D.D.'6-Lëns 7- ·• ·. -

· · \2 •.;-:.: u.;Lehs 8-Máä.ss.t,r~àt .5 

V A R I ., 
" 

. ' 
•• : 1 ' ' . 

C'ns Junilbrlid Fred Jehee is sinds- vorige wei;k: opgenomenc: 
irr het -zie.kenh)iis, Wij- wenseri hem. een ~po~dig h~r::,tel·! · . - . . . . . 

- Het· gezin van ·d;e' aanvoerder. ya1/ ons· derd·e· heeft zibh 
uitgebreid. m,et_ een d·ochter: ~ij heet· Mài:Jett_è·, W;î.-j: 
feliciteren van deze plaat·s de fan1, · K'emper · varï harte. 

6 • ') • • ••• ; ; 

?RCGRAMl-1!. JUNIC'REN VOCR -ZCN-DAG -9 ·Ai0RIL .196.7 
11,;-- i.,,Le_~s ·1-Rtjswijl< 1 '·(vr.) .. -··v.2;t.1,L.6/4··•.·•· 
12. -- u._Wi_t Dlauw RK2_; Lens. 2 · te·rtein Westvlietweg 
12·.-- u,Lens 3..:valkenie·rs 1 · _· V.3,G,2,1;6j,J:°·· ·> . 
DE C? STEL L I'N GEN~ 

~!'i~_l: r.~ruggerran~,' m,v.veén, h,rothkrans, p.de•jongh, 
h;verheugd,.' r,fortm,an,: ·r:v.boheemeµ, th.hoefnagel, 
a,kortékaas, th,lirocha:rd, n,j_élnssen, · · ·: · 
RES: p, v/d aar: LEID ER: dhr.? ,Huil'!, .. 

· ·Lens. 1 : zi~ voor èvt; afk~ur:!,ng bij Lens'. l öp 
------ fk . . 1 · "At • . . . . 1 

___ .. . r . . . - a eur:i.ng s J. J,o • . · . · · · ' 

.. 
' 

.. ; .... ·· . . . . - ' ~. ; . . . . . . . . . 
!:~!'i~.:_-g:;•c;vaassen,' j.wellin€;;- a.dtiym, h,suykerq~Îk, t,heer

schop, c.vervaart, J.webbers, w.vogel, .J._de jongh, 
g.v/d .. togt, c.v.veJ.zen. RES.: h,egberts • 

. 'LEIDER.: dhr;G,v.d,Velde, Sf,MENK<:MST: 11.40 •uur:. '· 
:,,,ingang speeltuin Driévli.dt; Westvl_:Î,etweg. · 

LENS 3: a; ve rv~art; j. ~e;ba;e~d se; .c; knippenbe;g ,· · j. holt , · 
------ j.v/d zalm, b.epskamp, f,herremans, h,crama, 

n.v.niel, c,rooduyn, w.geurens, RES: f.de winter, 

. '" 
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LEIDER: dhr.F,Herremans, 

ï'RC'GRAJ\Wî.J', JUNICREN VC'CR ZATERDAG 8 Aï'RIL- 19 67 

"ZIE AFKEURING'' 
,· ·: ·ti!ns .5 .- vrij: zie overige elftallen,ook zondag. 

1.5;..:.~ u;ADC 13-Lens 6 · ·Zuiderpark · 
1.5;4.5 u;Lens 7- GCNA 2 ·V.1_,(}.J,L • .6/4. 
1.5:4.5 u.Lens e.:.R.V .C.7- (vr~ J--· V:,2,G._1,L,.5/3 
1.5;4.5 u,R.V.C.8- Lens 9 S:io1~tpark 0 Ir~ne'1 .. . 
11.5;4.5 u,Duno 4-Lens. _11" Cvr.) · Mgr.Nolerislaàn. • .... -. 
14;30 u;G.D.A.7- Lens -12. (vr.) terr.Eirurias'tr.Lsd •. -. 

-· 1.5;.,,;.5·; u,,\.D.r ,2.5-Lens 13. Zuiderpark · · 
1 .5 ;45 u:Kranenburir fl.-Lens 14 Dû.inlàan . · 
1.5;4.5 u.Lens 1.5:..R.V.C.14 (vr.) v;3;G;2,L;.5/3 ... 
1t"30 u.Lens 16-Wassenaar 9 V.1,G.1,L.6/4 -

, ... ' 

DE C'? S .TELL I.N GEN: 

~-!':!Il"'§: r;v.ç~rlo, k.schou.:r, j.cólpa, p,de vriest l.huis, 
, . .. l ,de Jongh, h, v ,hulst I b. hoogeveen, . ~. v,ct-, velde, 

.. e.v.bronkhorst, g.bruinsma.RES: h.biJsterveld. 
--LEIDER: dhr,J.cle Hilster; !il.AMENKîMST: 14.4.5 uur . 

ingang 1,.D.C' .~terrein. ······ ·· 
.. 

b;v.d.lans,. a,.tinnenbroek, ·p~lUein bretële:r, 
b.lustenhouwer, f.v.baggum, h.eggers, r.v.was-'
.se~, f .y.J;la,ggum, g;de h(?Ogdl '.a.bilde;beek. ;·_ c •..• 
grimbergel').; .RES: g,duyvestein. LEIDEh: dhr .•. ,,. 
Dlok,•· ·--·· 

p;milt enburg; p ,mand ers; 'b;·de vries, a .• we_stl.of, 
a.v.essen, b,v .• d, .. sprong,· ·c.·scha:lbroek, t~. ··· · · 
jans·sen·, g. vervaart, r,peters; ct•.f:je vries .•. 
RES: h,dankers., LEIDEU:,.dhr·.D,de Heer •. 

a.feitz,·h.rilàr~t,ns, ~-f~de. ham,; j.c~st~mnil-
ler, r.bogisch, h,rientjes, · c,v.d .broek,· e.v. · 
deelen, p.bremmer, h·,v;domburg, c.blok. . . . .. 
RES: g.ravestein, j.ilchutte; LEIDER: dhr.H:Leen-'-- ·· 
derts.SAMENKC'J\'.fST: 15 ;·-..tµUI'. Hcngelo1aan. hoek Loe-
vesteinlaan.· · . .', . ·• . 

LENS 11 :p.de haàr;,·•r.'hoe.fl'la§el, fr.\·a:e,•ff':, c.Jcnrove~, 
------- m.bloks; p.hop,· g.v.d.Velde, 't\',h'oek', h,de jongh, .. 

tr. resodihardjo ,. j .disseldorp• •. 'HES:: w. eng~cbert .- •· = .. 
• . , l ~ , 
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.. -----·· 

LEI DER: dhr. R. WacJ-imärï;:: SilMÊN Kc;NJS,T :. 1.5" -=-: uur .. -
Hengelolaan·_hoek Le_ywefj, (Euro.cinema) · 

LENS 1-2: l ,egbe·rts·; h. y. :i·;ç,rlo, · th. v:,rijh·, c_. stapel, j. v .d~ 
hetd·en, · ·p, v ,doeverèn,·, fr.disseldorp, p. verheei'len, ' -------
-t ·. jung se hläger, th, bopl)li'l., .k. y ;_d • voort • ~ _ -• ___ _ ~•"::~ 
RES: r.wouters. LEIDER:.dhr.·~.y,d,Knaap. 
SAMENKCM3 T: 1 3; 45 uur ~hgang Le_ns.terrè_in. 

LENS 13: r;bos, p,heyrien, h,v,dam, .l,èazandèr, f,de kleyn, 
--------,. p.v.d.steen, r,de wolf, j.v.d .ende-; h.r:i:rii!l}_èlzwaàh, 

b ._rave stein, g. v ,ardëm_p.ê, RES: g. engle bert. 
_ LEIDER: dhr.W.Stapel. SAMENKC!il3J': _1,5.'30 uur .hoofd-
. ingang ,A.D .• 0.-terrein, ... 

~~~-1i= fr.teurtissen; l.v:d.meer, c.groen·;. c;abspoel, ', ,j 
_ h'. janmaat, j,kéetll1;1.n 1 r.meershóf:Jk, j,helvensteïn;· 

th.v.cj.àara.weg, f',guit, h,pechler; -
_- RES: b. de. b:r:-ûin, . e. verschoor, LEID ER: .. _dhr. G. Kern-

. pèrnian; ·sAMENKCJv!ST:• 1.5. --, uur -Hengelolaan hoek Ley-
., -• weg J_Eurocinëma ) -• -• _- . • : - _., · _ _ . _ ., •· · 

. .·.•·· • ..-. ;::.'!: 

LENS 15: a;castenmiller, g,_n;i.e.uwbuu.rt-, •.e.b-or,; b",ho'efnage1·,-· 
------- p,·den;ieym.::, w.cîuyv_es.tèin,, r.asselman-,', c.:-{r.deelen, · 

· p.wilmer,· j,asselman, r,k.f-.straatman.·\, 
_, RES:· r.v.ni.mspeet, LEIDER: dhr.F.Kras.: 

~!':!~_1§:,_b_;de· Mas;. j.d~ _vries, p;steffen, m.p,janssen, 
ç.hoenderkamp,. J,l!lulder, r.feenstra, c;v.hulst; 

• l,verspaandonk, _r;stràatman, HES:' j,meyers, j. 
-lucas. LEID.ER: dl]r,.J,Witting,_ •'· :, '_, · 

. ,: . . . . . 

AFKEURIN(} :' De elftallén, die zaterdag vrienc!:schapooli.ikec .. \-Ted
. stri j.den_ .spelen, kunnen naar eventuele, afkeuring 

uitslui'tend -- telef.onisch tussen één uur en half twee infor-
meren onder no.66.13,14 {klubgebouw),· · · 

. .. . : . ' . 

PRéöRAilJMil PUï'iLIE N V0CR ZATERDi\G é APRIL 1967 ' - .~ -- ...... - ·- . 

1 ,45 .u.Len~ ? 1-die .Haghe Ï> 1, ' ,; V. i",ci~f-/1,~6/4 
1;45 u;Lens.P 2-Rijswijk P 1 ·•·v.2,_G.~,L.6}4 .. 
2; 30 ·.\1. Lens. P 3-Locsduinen P 1' V. 2, G_. 2., I.i, 6/4 · 
2. 30 u,Kranenburg ? 1-Lèns -~, 4 Kijkduins.estr.hk,Duinlaan, 
2. 30 U:. C'oievanrs P 2-Lèns E -5 Zuiderpark, 2e gedeelte. 
L45 u;Lens P 6- R.V.C. P 6 . V.;3,G,2,L • .5/3 
2,30 u,Lens P 7- Naaldwijk? 4 V,3,G.2,L • .5/3 
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1. -- ri.Coiev~ars ;_ Lens P 8 :Zuide:rpark, 2e gedeelte . 

.. .. . :.. -

r. t.d ;· steen.°,' p. v .wiJk; c. luste'hhouwer, g; 
colpa, g.trömmelen, f,veeren, a,bávén, a.de 
winter; m.v.d.horst; q,v.noort, j.v.rijh. 
RES: w, de. hil ster. LEIJER: clhr .G ,D. v. d ,Steen. . ., . . . " ... 

!:!~~~-~_g: ~.joèhems; g.willemse, c,v,d:aardwëg; é.spei
c}:ler,-'-m.v,bäggurt1, f,wouters, ·p,de wolff, 
j,de hilster, e,hoefnagel, · r,micka, j.slab
bers. RES: g.bloks,· LEIDER: .dhr.Th.Suykerbuyk, 
...... .. 

J&.!:!ê:..[\..:-2: p;ver·sthoor,· fx,berkelaar; e,macco, a;borst, 
· r,de vries, j.v.rossl.llll, j,ke.etman; a·, 1 s-graven
d,ijk, g,lelieveld, ·th.mur.kes, ·· a, v ,maris. · 
R_ES: r.v.d •. 1ely, m.v.· wassem. LEIDEil: dhr. 
N;Kcct ;· · · · · 

!,~!:!~_?_~: j,boin, h,stràver, .:j.jai:1!1Îaat; ·c.bakker, p.· 
:. booms; j', post, .b. ruit"rman, 1. ï1ir1kelman, f. 
'.'.''de vries, 'p.1~ '.bi::-µn, r.de vroege. •. :RE.St j. 

·, 'w5,1stefeld, r;v.1,eii~ LEIDEii,:·ç1hr,L,Drandenburg. 
"· SAJ\'iENKC'MST:. 1 • 45 . uur' ii:i&á:l'!g · Lcnsterrein. 

·. LENS i': 5: ~--7"---- f.v:EJs, :r.v.t,me?r,. r,bom, e.boóms, h,veer
kamp,, a. hildèri!'lk; .1;t, v.d .aat', r .• :verbél-_:rendse, 
j~valkénburg, ~;coom,ns; f;snoeyers. 
HES:· g~gomes, · e!reesink,J;EIJ'.)j!:R: clhr.J ,Welling. 
SAMEN KC'MST: 2, -- uur Hcht;eiolaan hoek Leyweg. 

LENS ;> 6:_·a;kleywegt, th.tijssen, c,etrist, e,de wit, 
-------:-- w;v,d.linden, p,a.lbèrse··t, j.v.d·,wi•jk; f.willeyns, 

r:beck, j,schaareinan, r.koster. . .. 
RES: j .dessing. LEIDER:. dhr. A .Niuuw-enhuizen. 

LENS ;> 7: a,loclç!e/,- p,feitz, g.sèhneider, a.hurcksen, 
----~--~ _a.janssen, r;johker, p.koper, j.koomen, th. 

' .. , _h~emskerk, •j.hollink, g,v.osch, · 
_RES.: f,hendriks, j,koper.LEJDEI.t: dhr,Th.Drochard, 
. . . . :· . ; ~ . 

"LENS ï" 8: wordt samengesteld uit : ,- . . 
.--------- v.pouw; w.carabain; w.gomes, r,de' hE2ogd, m,hey

.nén, j,mulder, m_.v.rijn, e.yperlaan, r.nottet, 
·JJ.perreyn; j..redemá.n.!tES: a,dè·hoogd, f.over
beek, j.v.d.burgt, g.v.gessel;• LEIDER: dhr.A. 
Limbeek.S,U.l!ENKC'l'-'BT: ··12.30 uur Hengelolaan hoek 
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Loevesteinlaan, 

ATTENTIB, JUNI:-REN EN ?Ui0ILLEN 

AFSCHRIJVINGEN: vó6r vrijdagavond 7,30 uur aan dhr.H.van der 
Klei j, Frambozen straat. 4.5; tel. 33 ;BD •. 42.< 

(telefonisch alleen vrijdagavond tussen 6 ,30 en 7 ,30 uur). 

NIET-Ci'KCNIEJN: wegens niet-opkomen in het afgelopen week;_, 
·eindeworden G.v,Gessel én J,v.d.Dû.rgt.tw.ee-

maal als reserve opgesteld. ,·, · · · · 
Wcf,;ens herhaald niet-opkomen worden M.Dclsassó ;" G·.iup~·crman 
en R.Jacobson d~_t seizoen niet ineèr opgesteld. 

, ••· , .. ·-' - ~ ... 

M.',TERiidiL UITGIFTE: dhr ,G_.v .d. Volde,, 

PU?ILLENTRJ',ININ.G : : ~ . , 
. ======· === . ====· 

, ;- Vanaf woensdag 12 april is· de training voor 
het eerste. pupillenelftal weer verplicht. 
Wij verwachten· alle spelers van ai,t elftal dan ook. weer om 
2 uur op het veld. ' 
De training vangt aan .om 2 .1 .5 uur. Dij slec_hte weeri';omstan,
digheden kan zoals gebruikelijk worden geinformeérd' pij 
Mevr.Dlok tussen één uur ·en half twee tel,66,07,1 4. · '.· ·•· 
Bij veld afkeuring is· in de zaal Ma.rte,rrade alleen vóór'• éle 
volgende spelers .zaal training:. · 
Om 2. 1.5 uur Groep I, · voor welke groep deze· training·· ver_; 
plicht is; ., . 

r.V.d.st.ee,n,· p.v.wijk, c;lustenhouwe.r,, ·g.colpa, 
g.trommelen, ·f.veèren, a,baven, ·a,de wint~r, .. : 
m.v .d. horst, q. v .noort; j. v. rijn, • h. jocj:-iems ,· ,.' 
· e. hoefnagel, g. will emse, r,micka; · · ·;. · •. 
SJJ•1ENKCM3 T: alti ,jd om 14. - uur ingang 1ensterrein, 

'. ,. : ' i • /" ·,· 1•', --··· -~'f "'." , ~-::··-:-_· 

~1?-2!.::f:..::!~: Groep II: •c,v.d.aa_rdweg, e •. speip~et, !71,,v;•:'öl:1-'$-. 
,,. ·;,:,, ,. ,, . · .1 .. ·, gum, f.wouters, J.de .hilster,,T,goec-

., : .. ·huys, w.de. hilster,. j.slàbbers', p; 
· yerschoor,, j,boin, ,e·.macco,',. j:v'.rós-• 

s.um., .. a. 1,s-gravendijk, th.mur!(es, · g.blqks,; .:. : 
h: l;ltrave:r, . J. val,kenbu,r~,. p. ber!CeXaa'r.: ·• .':''. ;:-,: 

· S"MENKCJviST: 3,-- uur bJ.J zaal 1/ïarterrade~ · · ·· 
'. .• .. . . '·.: :: ;_ 

' ',f/;' :, ;: 



Vervolg VI,N DC'EL TC'T DC'EL ( junioren),. · .. 
LENS 16: keek tegen hetj§tlerke Wilhelmus al spoedig 

. tegen een 2-0 ac)'lterstand ·ään, Het werd·veor 

rust zelfs nqg 4-0. · 'Na rust ging· het· bij :Lens wat" beter 

eh dit resulte.erde in een doelpunt· :van Straatman> ------ ... 
. . ~--···· - . . : ~· . • , ,t . 

NAGEKC'MEN VERSL,\G LENS 1 ( jun) · _ _ _ _ . 

f'nder barre weersomstandigheden en- op een met ·d·é---mi'nuut-

. slechter wordend veld heeft Lens A 1 _een uitstekend~ _wed

strijd gespeeld.tegen v.o·.s. De eerste 5 minuten moest c•n

ze achterhoede even wennen aan het gladde veld en, raak

ten we ook met 1-0 achter, maar toen drukten we V.C .S. 

teru,__G;, gesteund door dé hàrde•wind, ondanks veJ,, _§9.hgten 

op de goàl, duurde het nog vrij lang, voor cle e;elijkmaker 

kwai,1. Th.Drochard was er als de kippen bij èen uit·_ een 

keiharq.. genowen vrije i3chop van de keeper terugspringende 

bal in"het doel tr trappen.Een uitval van V.C.S, bracht 

Lens weer op achterstand,maar toen werd.en wij oppermacJ;itig 

.,en de 2 goals van wederom Theo waren e.en té kle:j.ne belo-

. •ning.Na rust, tegen de wind in,r;ing de strijd lange tijd 

'gelijk op,waarbij beide doelen beurtelings in _ge:vaar kwa

men. Toon l;l.oor een gel ukje V. C ,S •. aan ç}e gelijkmaker kwam, 

was· Len·s rti.et· ontmoedigd en kreeg wederom, .,een stevig o

verwicht .Met goede aanvallen en uit:stekend opstellen van 

cle hele ploeg werd de tegenstander onder druk gezet,maar 

:: slc.èhts i aanval werd doel.treffend afgerond door Nol Jans

sen.Een· snelle uitva-1··van V .c .S.le-=rde. .. hen. nog__ de __ gelijk

inäwer ,op.Lens· had een overwinning,gezien hut :av_erwic.ht 

-op alle fr:onten zeker ·verdiend en die ·haddt!h we ook---gè·

kregen, .. als onz~ kéeper zich 'niet ·persoonlijk had willen 

overtuigen, dat dè córnervlag ook fiat •was, maar dat is na-

·-_·:• __ kaarten. · ... · · - .... ,· .. : _ · 

V;\N DCEL TCT DCEL. (pupillen-t:·. ··'·"···--. --·-
. LENS 1: specüd<:! -een matige wedstrijd tegen. B:,VA, maar 

·boekte desondanks_ öen 2-0 overwinning·. ··noiêlc-·doelpunt.en 

werden in :_de ·tweede helft gesccord, Het wordt tijd, dat 

· er weer eens flink• wordt getraind. 
LENS 2: kon ondanks een licht v:eldoverwicht van Laakkwar

tier·; een gelijk spel uit het. vuur slepen.Erik Hoefnagel 

maakte het Lons•doelpunt na. een mooie solo-aktie. 
LENS 3: verloor voor de derde maal dit seizoen van de i'ost

duiven.E~ word hard gewerkt en de 1-0 nederlaag was dan 
ook beslist eervol. 



' 

-~ 
1 

• • IN MEMCRII,H GUUS RU ;1ENRIJS 

ffl DE. LENSREVUE I Jo.ren lang behoorde "Óu1;1s:.,RoOè:eS:f:i::Ji ; 

de ·rkvv · en beschikkend over een gezond spel-l
m klubbiad van ; tot-'on~e topspelers-; Stq'i(tg_van böiivÎ 

lenig en snel inzicht en in staät èên sco:ringi;Ï-:'.;\:·: 

l
mmmmmmmmn'lmmmr.immnimmffl ·. ~~ridê~:tm6~h t v~f J j_t~~:~~t9Iri~'ii~}\,;:·~ 

m ve ''zin de schrik van \1 e tëgenstarider 
RED,UCTIE ffi genoemd worden;~: · _ · · _ / :". · _ ~' 
g. hall een ffi Een wedstr;:i,.jd "vqn ons -è.erste ·,zq>,r1cl-Gr 

. lll amand elstr, 103 .mi Guus konGlen wei -ons in d.e._. jaren :v:El-n. ffl tel: 36 11 60 opgang ni0t ,voor.st·0llen. ·zo- be-hooi;,de 
m hij tot de elf, die in J944 Lens in de 
mmmmmrriilllnrrimnmiinmmmmr,1ml •4e Klas ,K .:N ,V.D. bráchteri', Hij was een 
mffi, - -; i -- '· - . - Lenser van formaat, gez·eflig ih de om
m s_EK~ETi',RJA:_,T . : : . gang '~t de vriende'n, een sportîéve •· 
ffl --r. b ,me sker · · -- - stri jdér ·in .het. gevecht ónî de bal. ·,_' 

1 
plant en oord 126 J;ls 1 0-j~rige was hij mijn vrolijke,' 
tel: 67 61 53 ffl vlotte leerling. Zijn broer R1.fw0es-·hem 

, mmm=mrnmm•mmmmmmm~m de weg, naar het Lensterrein ;· :·.-:;·. -~:::. 
ffi"m"'"" -~'"'""'. . E11 nu,' 36 jaar later, is hij uit zijn 

. ffl-- _40sto .J,\:,RG,._NG .-': .. gezin. en zijn :w.erk- weggenomen. Cp;,GQede 
m--· no: 33 •.. .. , .V11;i.jdag werd hij _ziek; op herst.el" IBE?C11t 
ffi_· 12 april ·191'7 ·. m ~.nie_t m:~r:_worde~::g_ e~eke-nd._·. _·,:·.· ··._· .. , 
!lîmmmmmmmmmmmmmmmmr:nnfü CngetwiJfe],d bliJ_ft G,uus biJ veler in 

_ . ·prettige herinner:i,n~'.· -- · 

.... :· . Hij ruste ïn vrede,· . ' 
. '. ·• ·.··.-,ç. 1 ••• 

Zi.jn vro.uw: -en kinderen betuigen .wij van gans0r harte' 'onz·e 
deelnem±ng._ · 

c--F F.·I "ë r E E L 

IN D/,LLC.T,\GE : 
No,87/1 G.J,.Th,Kcrkhof 

88/1 F.J.A.M.de Vroege -
89/1 H,Niggebrugge 
90/1 F.D.M.Helv0nst0yn 
91/1 F,W.G,Goseling 
92/1 H,I,de Groot 
93/1 Chr,L.11.Peeters 
94/1 J.F.M.van Hoek 
95/1 Th,F,van Rijn 

• 

. ·1 1 • . .. î). J .... , .. ; : ~; 

'f --

19- 8-.56 Midde~st.ede 283,-. 
20-,.8:..53 Dr.apep.i@rsgaarélê 42 _ 

8- .2-55 de Gaarde 165 .. '-· , .. _. 
1--' .5-51 Lunteren straat 3 3 
6- 8-43 Leyweg 298 · · ~~,, 

30- 1-41 Hertenrade 1 65 
24- 5-41 M.Stokelaan .748 
26- 9-55 Mic1donstede 296 
18- 3-.51 Dueklaan 283 
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NIEUWE DCNATEURS: . . - . . , · ···- · ·- · 
No, 245 Mej ;G ,de Vries, Jàn Zwanenburghof ·1 OII ,Ansterdrun · 
· 246 Dhr,Th,J,A,Droers, de la Reyweg 146, den Haag, 

SLUITINGSTIJD K/1NTINE . '"' 

Misschie11 ten overvl~ede wijst het Dcstuur er 
op de volgende tijden de bar wordt,'.gesloten: 

maandagavond om 24;-- uur 

op, dat 

dip.sdagavond om 23:-- uur 
vrijdagavond om 24.-.:. uur 
zaterdagmiddag o~ 17;30 uur 
zondagmiddag o~_r7,30 uur. 

. .' l· • . 
' . 1,: :: : 

no huidige kantinebeheerders, de fam,Geitenbeek, hebben 
van :het Destuur de machtiging zich stipt aan deze tijden 
tG houden e11: degenen, die nog niet van plan' ·zijn naar 
huis te gaan, tG verzoeken zich naar eldtcirs te v:.erplaat-
sen en de kantine te sluiten, · 

·' 

U I T S L A G E N 

SENIC'REN ,. 
· .. : JUÎÜ'.,C'REJ'{ 

lens 1 dvx(vr.s.) 2.:.3 lens 1 ·-:: rijswijk 1 (v. s. ): 0-2 · 
·donk 2 
voorburg. 2 
ooievaars 3 
lens 5 
odb 5 
lens 7 
dhbrk 5 
PUPILLEN . 

- lens 2 
- lens 3 

lens 4:, 
vios~ 6 

- lens 6 · 
lakwa 9 • 
lens 8 

lens 1- die haghe 1 
lens 2 -·rijswijk 1 
lens 3 - loosduinen 1 
kranenburg 1 - lens 4 
ooievaars 2 - lens 5 
lens 6 · ~ rvc 6 · 
lens 7 - naaldwijk 4 
ooievaars 4 - lens 8 

2-1 wit b_lauw 2 - lens 2 3-2 
4-1 lens 3. - valkel'liers 1 2-2 
2-1 àdo 1 3 '... lens 6 · 3-2 
2-3 lens 7 - gona 2 3-2 

·2-0 ~ens 8- rvc 7 (v.s,) 0-1 •·· 
-1r6 r~ri 8 ~ lens 9 ' 7-0 

.;.·:o-o duno 4· - lens 11 (v. s.) 5-2 

5-0 
1-1 
0-2 
3-0 

gda 7 - lens 1 2 (v. s. ) 1 -1. 
ado 25 - lens 1 3 . · 2~2 
kranen burg 4 - le!!.s ·14 ·' · ·: Q:...o 
lens 15 - rvc 14 (v.s.) 0-3 
len,s 16 · - wassenaar 9 · 0.:.2 

.· 1-0. 
1-'-1 " 

_0.:.3 
0-2 
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D:iLA'll!S JUNICRE!IJ'"EN-,-I'-\1-i'ILLEN· ··-;- -:,-·-_ ·. · ;. · .. (: : . · j,_·. :_ 

Q~!:!Ë• 9è':!: 9~! • Y§r!,: f!}~ • 2~§!G~I!! • · ~~ç!~~r:.g§I!!~ -· ----
J\.-kla sse: 48 22 5 21-"·'-ipr· nî--=fö"6"---··:-:T~02~ .-:-·, .. 
D-klasse: 85 33 11 41 77 197-205 ·:-o.;9oc::.,:~.--:,_., 
C-½:l<J. sse: 103 .50 11 36 117 270 ,-259 · ,·,r 1 ·d 4 , ' · .. , 
Totaal' Jun·:236 10.5 3) 98 · · 243· · 578-5'70' ' 1; 03 -~ '·' < · ·-. 
Totaal i'up: 93 37 13 43 87 129-13.5 0,93 · ::•.:': .... 

KLJ\ VERJ,\S/,VCN1J ·'· 

De kaartenthousiasten weten het natuurlijk:allang, .maar---toèh 
mogen we u · er misschien nog even aan herinneren; dat. er -vrij
dagavond a.s. weEîr orn prijzen wordt geklaverjast. We.rekenen 
op eE:n "vol:J.e:·b1;1.k'.' ·en op een gezellige stemming. Het,.in-.;; 
schrijf geld bedrs1agt als altijd één gulden per, persoon. •: ·,; 
-=-,=:-,-:,~,,;;,· • . • ·,· 
D/~NSi'1.VfND. ·,.:~-- J•~ 

- -·---------~------·---· ---- --•---••"·-··· 

Neen, dat hadden we eigenlijk niet boven dit arii:ïkeltje moe
ten zetten: dansavond, want nu·ai;irikt'ü,.natuurliJ\<; dat. ·het op 
vrijdag 2.1 april weer zo'n grandioos--Lenscfeest- w-0Fdt , .. ;wordt 
het. ,dqt- dap ni€t? ,We _weten net e.igenl:ijk .zelf .niet.," Dè_ b~q_<te-
1,ing- is, ·qat .er op die ,kl1,1.b:avond ··zoveel· mogelijk .:Lehsers komen, 
die allemaal hun echtgenotei:,, ·verloo:f'des, ·enz. me'ebrengen. · 
Er "z:ál,muziek zijri, · zodat er kan ,worden: gedanst~ Maar daar-Y.. 
naast moet er ook gelegenheid voor een,gezellig babbeltje . 
zijn, Wi<3- weet wordt _juist. z'o 'n av01;19-; do'o;rdat .'.er· niet:S -i-s ge
organi_seer'd, ·tot ·een· b'ijz.ol')der ge slaqgde teestavórtd. Wordt 
het ·een -~'afknapper"; dan. doen w9_ 'h.e:t.:·nooit, wo;er., ·. · ,, .... ~ ' . . ' ' . . . ' 

Weet û, wie w~ op 
0

deiq:da,ns/klubav.ond ·,zeker-:V.erwachten? Alle 
Idar Cbersteina.gangers! Het wor,dt ·zo langzamerhand tijd, dat 
het gezelschap met elkaar vertrouwd raakt. .re;, 
WIE KA-KJ,-KJ,ATST., MCE T ;)E DAL, VERWi,CHTEN • ••• ,, 

Cp c\cczc· plaat·s hád eerr he•el. ~;;,h'erp stukje i:J'o.et'in staan aan h~t 
adres van de redaktie, Wc doen' het nocht·áns maar niet, Wat heb 
je aan al die "·bonje 11 ·? ·De sáhe rpzinn•ige Lens'.r.evuelezer heeft 
natuurli,jk _allang ,begrepen, ·è.a.t het gelijk voll'ëdig aan_ de_ icant 
van de K',K. is. Dp.arom zullen wij ons in een. hooghartig en · 
voor zich.zelf· sprekend stilzwijgen ! Wi<- ka-ka-kaatst ....... 

K.K. 
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. ........ -. ,· .,. ._.., __ ··--· -
_:._ :'. __ ·l.: : _____ : -::: ;. ~ . ..:.: ... 

··.·• .. . . . . _, ... - ... -•~· 

EN VCé'R ?fNDERD,\G, ... 13 ,:,rR11 1967 · · · - "· · -··;y· '·'>· '..L> 

DCNJERDl,GAVtND l ,:·: .'- '-:.: ; . . '( , · ·-· -------.-----~~- ., ·:;~~ ...,, __ ~:.::~ ·_. ' '. _· ·: '.: . . .: . : ··• . . ... ' . 

7 ; -- uur .. ( 12 · t:art-A ;;')0,'S ; 2::I:;1.;ns ~-~, ·t~rrcin ·A--;-il. s. ;Loosduinen 
8,30 uur (2Q~3O u,)f._D;S,1-Lens,1, ,., .'. A-;n;s •. , : 11.·• >, 

•. ~: . . '• .. .• . . : .. . -

ZCNDAG 
·, ':. - ~- ·-. ' ..• '· . i ,. 

0 • •••·•--•••• -••• ,H-•O O 00 0 •-• •o, 

Lens 1 - vrij._ . - . . ' 

12;- -u;_Scheveningen·-•2:..1tms.2. 
12;-· u;:t.n.é',.5::. Lens ·3 : : . 
14;..: u;éeferita:s;6"- Lens 4. 
12;- u;Goná 3 - Lens .5 

Diµnhorst, Was::;qna.ar .... 
Zu.iderpark .:.. · ::- · · · · · · 

. Leyweg ( e~rïde) . 

12;- u~Lens 6·- Duindo~p 
. Melis Stokéll;ian · · .· · .. 

4 . ; , : Veld 1 , Geb. 1 , Lqk. 6 / 4 , ' 
Albardàstraat· '. . 12;- u,C.D.D.6 - Lens 7· 

12,- u.Lcns 8~.Maasstraat .5 Veld 2,Geb.1,Lok,.5/3 · .. ' .> __ 
. , . ..,. ·.:_•-;,·-

·• ·vccR,bcmYERDI,G 13 APRIL 
' · .. .,, • .. •· . ', ' . 

··• .. ·. ,, . , .. ,,,... ' . ,• ~... . . ' . . ,. :· : . ·; ' . . -;· ... 
1:§!':!~ .. J:·'.r,ç!e wfiltt, h,dietz, r,ro()db<;>l, h,smit9kam, h:hä- , 

.. :~ .. ket; r·.wächman, a.rooduyn, w .• :vencl,erbos,.,f,-de zwart,; . 
. ''.d.,brandenburg, g,verhaar: · > . ;.' · .· :-. --;:., · -:· .. :. 

RES: 1, rie_m0ri ( 2x) , j. engle bert ( 2x) ; g ,kèmpermán ( 2:~:), ... - · 
1!!::!':!~.:g: ( voor donderdag l · · . . '"· . ._ _ . · · 

aiverbarendse, r,blok, w.hansen, j,v .d,knaap,
g.kemi;ierman ( 2x), b. hendrichs·, p, s.:höuten, - j ;eng-. 

: ),ebert.(2x), . j. botter; j. v,:dijk, h. brandenb1.II'g, .. 
. ·RES: l-,rie.men(2x),.j;mii/:i:er, j,verhaa)'.',,_ · .. , .·' 

LEIDER: Dhr.L;te.Mey; ....... ·. - . . . ' .. - .. ·- ... ' .·.:. . "' 

"· ï 

ZCNDAG 16. Ai'RI~ ~ -~--:: . -;'""7'"::_-·-;-:;-··r/--, :-~-,t-/ · -'··, ·ï · ···:;-:, ,_ -,--------, 
LEN s 2 : a • v: er bä rend· se w ;vêrbàrenrrs.;.;_.v'i-tiärrsèh;' ··J:-v--,:a·. · •- " · -·-·· --· · 

:----~-- ktia~P,' ,g;kemp~rrrian, :i.1';blok; i:riemen;·h.rè_oäuyn;- · .. ·_ 
· ·j.bottër; j,v;dijk,~h:brandènburg:,_;;,., :-.-,. · . 

. RES:•· J.v.kleef. ·-LEIIlEii: .Dhr,L.te'f\1pj~· ·, _. •. .L:.:: 

1~!':!~:....2: ~.hä~lêèn, j,rrie:ier~ ~.ker.ipër,:_P·:~.éliout'?b'~- j;Y.~r2; 
, ........ haar, p •. burghouwt, g;l_ooyestein; .d,g;co,çnena:i,,J){;. 

(2x), l.hendr-ichs 1 h~jacóbs, r.bràndertöui'g:' ,., ... 
RE~: .f.straathof 12x), j.witting (2x). _ 
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LENS 4: ------

·.· -
. . . 

th. suykerbuyk; . f, sj_;raat,hof · ( 2x), c. peet ers, ·c ;me ere, 
a.v.egmónd, n,koot. (2x), j,witting (.2x) ,· a,v.lim- · 

_ !;ie 9k, f .wubben, j .gróener:ididk; .n,d rabbe. 
RES: d,groeneridijk. (2:ié) ,·· . - - - -- -

n.v,domburg, a,niéuwenhuizen, a.~.ci.mèyden, j.riemen, 
r,de groot, a,v-,d,beek, r.eykelhof, h,de.sterke, j. 
de boer, j,de hilster, w.eykell)df, ·· · -
RES .: c ,veldink, . . 
LENS 5.(Cp verzoek van enkele sP,elers . · 

Na afloop, met eventuele dames, Chir:iees 
eteptje). - . · · · ...... . 

!:~~~-~: g.j.cràm<1; c,nie1,1.wenh1,1.izen, ·m:beerschop, m,v.eysber
gen; .f .v.dijk,-p.schul-ten, a,nowee, l,v,bëusekom, .. 
e.a. v.d. acker, g. jel;lee, j. brochard ,HES_:. j..veldink., 

!:~~~.:."1: r;.g~la;ff, 'h;,·t>-.-wélze~, ;w:.~eeÜiehr, t;k~et·, j.'g/:.•:.: 
v,dissel,· a,rv\leeuwen,·a.klein breteler,, .j,p,v-,dis
sel, .h ;de· boer, _·.-j_;houpperman s, .r ,peters. 
RES: w.v.d,laán,- 'd~v-,lieshout, 

!:~~~~§-: m; suykerbuyk,· i. j, v::i-r.estirïg, h,helmich,. h.l~end ?.r:~~-i'.. 
a.hoppenbrouwers; a:poels, fwbie:thoî, f,goseling · 
( 2x) -, j. jager, · c ,.krns, ,a .-v.~schie" 
RES: a.buys, e,löwenstein, · 

J,FSCHRIJVINGEN; tot uiterlijk vrijdagavond 8 1;1ur bij 

Voorlopig p~ogra~~-~-~~{6~~·s~o~~
1~-8~~-~~'. 2~6 april 1 6;::~.< , 

. . . ~ . . , . 
14. 30 u.Rijswi jk 1-Lèns 1 Luns .5 -- vrij · . 

Lens 2 ·. -vrij 12.-- u.Lens 6 - G.D.k.6 
14.-- u.Lcris. 3..;Gr.Willem Vac 2 12,- u.i',D',K:,6-Lens .7 . 

Lens 4 •· .. >vrij 1 l!, - u,Lens· 8-.Sche.veningen 9 
"• .. ·.: . ; •. . . . ~~--=--~,.._,,,.,.·__, V !, R I A_ · . : . 

""1. 

,· . 
Cp 4 april W1!!rd Nicole Drussel geboren. Wij wensen ons. 
ECC-lid Hans Drussel en zijn vrouw van harte ,geluk met. 
de geboortè .van .hun eerste dochter .• Moeder ·en kind, maken 
het goed en _·vertoeven tijdelijk -op de Nieuwe Duinweg 24- · 
in Scheveningen. · ' __ .. 

r. 
. ,!,,.; ;.., 



-396-
ï'HCGRf.l"W!, JUNICREN -VC:CR 

13;15 ~;-Léns'1-::i.H,t.1'· 
12;~- u;Lons·2-RÄVA ·2 : 
13.15. .,u,Juvèntas 1a-Lons 

ZCNDf,G' 1 & ,i\:JRIL l<J 67' 
:v:,2;G-;2;1.6/4 ) Z]E. ·"1 

·-. 

V ,3,G,2 ,r.,6/4 .. TR,:INING 
3 TE_~.REIN L~NS V.3,·G;2,L,5/3 

" 
D·É :r F S 'T E·L L I·N'G E-N:, ·- .. -· -· , ..... . . . ~ . . ,._,·. 

LENS 1 : w. kouwenhovóri ( 2x) , ·r.1, v :·ve~ri ,· h. róthRràn:;,, jJ, 
------ de jongh;:: l:}.verheue;d, r,fortr.ia11, f,v:oohécrri~n, 

th ,'ho~frJ!l:gel, ,a,,ko:M;.e_kaas, th;'bróchard ,"'·n·,-jäns
sen, RES:.j,colpa(2x).LEIDER: d!:j:i:',.G;v/d Steen • 

•. . . . t.- . - . .,. . 

~N~:.:g·: .C.,Vaqsse.n,.-j;w'?ll~ng,;:?:·.duym, :h:surker.pµykl ,t,' ... 
, , ::. he(è.rsçl:}çp, _c,y.i,r-yaart, 3,webbors, ,w.vogel,. J, "'"·•··-

. . :;._;de _jongl:}_; _g.v:.d.togt, c,y.'velzet;i. ,· · • · : '. · 
JES: p,v,d,aar (2x).LEIDER:"dhr,G;v;è.,Veldê; . . ,., . ._; ,. ·; ' . •' -.. . . . , .... , " '' . ~· 

!:~tl§_,2: .a, veivaar~ 1 -, j. verba rond se, c. kniI_JPéJ'.1bè:rg; , f ;_ · ;_ .... - .. -
de w:i,ntcr, J,_v,d,za~m, '?,,e~ber~~,. f.her.re111arts, 
h. crar.là , f. v. niel, c. J?ooduyn, w. gcurel'ls .• ; ; :, · 

_,. )~ES: .. j. holt , b , ep skamp:. LEID E'.1 : dl'lr: F: Herre-
: ·' : · _mans. S!JJJENKCM.'.T:: . TERREIDJ ·LENS,,· · ,:,_ . . . . , 

T R 1/'i"N-IN Gi 'Jjo~r-dê plcits~Îing:;i.11g_~la:stîJ:weds:tiij:···--··-
• den van L_èn'~.J 'en:.2 (Sert,)\t'egép · ' 

A .J .s. d9nderdagavçmd 13 april· a. s; gàat: dé-training 
voor de /t'"klàsse-gr:öep. ~!:2 dóo~ •, ·:c , . . ., i _;,~-- _ !\ :: ___ ·_ ..: .. 

PRCGR!J'IINV: ., .;UNICRE~ "VC(~l ZATERB;:;G, 15:·i1i'RIL~9-&-7.~--' .. .è: ... }· :... _: 

15;45 u,Lenij 5-G:n.s.s ~. v.1,g~,,L:5/~ 
14.30 u,Lcns_&:R,V:C!5·;:·__ .. V.1 ,G.i,~.6/4 -~ 

1,5; ;5 \Lt~ri! é=ï!:tJa zi~ ~.oy?idge elf*~~:ä~ 1; ~-; ~/ t, 
15.45 u.v.c.s.8-Lens 9 Dcdemsváartweg . 
15;45 u.Lcns 11-R,\Vi, a (vr.) V.3,G,2,L;5J3-·~,--- .... , __ ...... 
14;30,,u;Lcns 12.,LD.S.3 (vr.) V,3,G,2,L,'513:·:·.·--··· . ·-
1 6; 15 _u, D .M.T .5 - .Lèns 1 3. . . Hcn[-;elol·a.,an· ' · ·· · 
14,,30,u;A.D:r.26- Lens 1.4· ·· '··. Zuiclerpatk . 
1 -",~ 30 u;V. V .I' .14 ~ téns. 15 : , . ZuiderP<!-t.k · . 
1" .. 30 u.Lcns 16-Wilhelmus 14 · ·· V.2,G,2,l/,6/:l-. . ' . ~-

DE r PST ELL INGEN: 

1~~~-2: w,kouwenhoven (2x), h.overbeek, j.colpa (2x), 
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LENS b: 

p,y,d;aar • (2xh ,p,de, jopgh .(~x·) ,. d,holt, a,hop, 
r,v.d.mull, e,bakkers, h,bijsterveld, w,keetman. 
RES: h.v,hulst, LEIDER: dhr.G.v·.d.Velde. 
r;v.be(Lo,. k,schou~, p.ctè'vri~s, h,eggers~ f.hui;; ... ,,.r 
l ,dè jongh, b ,hç:iogeyeen,: f. v·. baggum, · 1. v .d, velde, 
e.v. bronkhorst, '. g.bruïpsma • .RES: . b .lust~nhouwer, 
a. tinnenbroek. LEIDEI{: dhr. J .de Hilster·,: ·. 

LENS ~: p ,mil tenbu[g, ... p ,ffiq.!'.lQ .. er§.~b ,9"e. yr_:i§l§, .~~we sthof, a.v. 
------ essen ,: . .r •.. pbter:§, ... r. y. wass"em_,.::'.:!;J1, j@s.::ie11;·:~.verváa'rt' ,·· 

b.v.d,sprong, d,de.vries. HES: p.klein bretêiër;· ·,--:··: 
h. V .d-om_bu/g_.~ L;E~DER: dhr. C. de: Heer:·:· ~ - . . .... '\ .. · ;: _. : .. 

~~!iê_2: a: feitz,, h;d·a:rikers,· p.f ,de haan·, .j~~-~stennu.iièx:·, }.: · 
bogisch, ~ h_.rientjes, c. schalbroek,.Y•c. v. dec,l:en',, p ,:pr.em
mer, 'g.-ràve-stein, c,blok:- HES·: e.·.v--..d:.broek,·• j;.schut:te. 
LEIDER: dhr.H:Léenderts. SAMENKCMST•: 1,5,.30. û.ur.,· :: • , 
kl ubgeb·ouw'. :tèn~< · . .·. , ... i. :j ... , 

LENS 11: p;de ha'ah, r'.hoefnàgel, fr.raaff, c·.schr~ve:r;· m.oi-oks, 
· -----:::.:: ...... p.ho~-~g~v.d~ Y.làlld e, .. -~,ho.e~...,_ . l_l •. de ... Jongh, tr. re socti..: '' 

hardjo, j,disseldorp. RE.S: l.egborts. (2:ièJ~··tEIDEFC: .. 
dhr.R.Wachman. · ....... '-·11 :·· '· ................. •····· ...... . 

. V-oor, "èv'ëntuele· •df.keu.ring .z:i.e L.ens. :,5 .op. a.fke:uringsl;ijs1 
LENS 12·: l.è~bert"s. (ix) ;· h.v.bèrio, 'th;v.rijn, .ti;èi;gl~be~t·;·
------- fr.d.e, kJ.,.eyn·,. p.f.doev:ereri,' ·.rr,dis'seldorp·, p.verheEl'sen 

t.jun_gschläger, t,booms, k.v.ä,.voort. "RES.:j.v.d.ende, 
Voor eventuele af4:eiirii1g zio Lens ,5 op afkeuringslijs·: 

~~~ê-22.:. r;:bos:, p.he_yneri, ·h,.v.dam, '~•.stapel,. j,y;d.heiden,:,:J 
.. p.,z.d.steen.; r,de wo.lf, f.guit, ·h;rimmelzwaan, l.ca

zand.er,. g·.v,d.arderine.,:~ES: ·1i.ravesteil:),,. -
LEIDER: dhr;W .Stapel, Sf,MENKCllST: 16.-:..:: µur klub-

. gebo~- ~e~s_.. . . . . _ • · . : . . J 

LENS ·1'4: f'r,t.èun.issen,-·•1 .. v.d,meer, c;groen,. c,.al:ispoel',··h;jiin:. 
------- maat, cj.-keetma:n, r,meer-shoek,.· j,helvenstein·, th.v,d. 

· .:.. aard.weg,: r,wouters, h.peohler. RES :. g.v .. deelen. 
LElIDER: c'.hr .G. Kemperman. SAMENKCMST: 1'1-... 1 '5 uur Hoofd
ingnng ,\.~. C •. 

~~ê_!2: a. castenmiller, g.nieuwb~urt, .e.bor\ b .hoefriage"r;·-i5', 
dèmeyer, w.duyvestein, r.asselman, ,e,ver.s.choor, 
p.w.ilmer, :j.asselman,' r.,k.f .• straatman. _., 
HES: 'j,de vries (2x), m.p;janssen. 'LEIDEi!: dhr,C.K:~,. 
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LENS ·1-6 --.---- .... 

&f,MENKCMST: · 14. -- uur Loeve·stein:faari ti6-ék 
H'cngelcrla-an; .· 

:.: li;d,e haas, b,,dé bruin,_ r,v;riunspeet, .''j.mpyèrs;: 
-g;ehglebe_rt;·r.feenstra, j.mul'der, · j,lucas, 
c.,r,hu1st·, w~h:endriks; :r •. straatman, · · · 
RES: c .hoend·erka• p, l .verspaandbnk, LEIDK-l.: 
dhr. J .• Wit ting. 

: ï'RCGR,\MM;\ ï"UPILLEN. VCfR ZATER:JAG 1.5. iu'RIL '19 6.7. 
1;4.5 u.V.C.S. ï' 1-Lcns ï' 1 
• ~ .5 · t·, " 2 ,G D S " 2 · .r ·, r u, ons , - , , , 1 •.• 

~;4.5 u,G.D.S .• ,i:' 3-Lens ï' 3 
·1;4_5 ii..V.V,;",':ï'.5-Lens i' 4.· . 

1 ;4.5 u,Lens. P .5·-Lr!.akkwartier P 4 
1,4.5 u.r.D.D~ i' 4~ Lens ï' 6 
1 ;t,.5 u_.Lens. _î-'7 - Kranenburg i' 2 
1.~- u.H.D.S. ~ Lens i' 8 

D t .C P ~TELL I.N G.E.N: 

Dedcmsvaartweg 
V.1,G.1,L.6/4. ·: 
NoordwegiWateringeri 
Zuiderpark 
v" 2,, g.1 , '1 • .5 /3 

. ,Ubardastraat 
V,3,G.2,L.6/4 
l:!'outrust • 

. . ' 
...... j, 

~ ' , . -
!!~!§ __ ~_!: r;v.d.~tecn, p;v.wijk, c;lustenhqµw~r, _g._colpa, - , 
· ., g. tromrne:!.en, f. vee ren·, a. ba vel'.\,' a ,de w;1nt·e-r.r--

·. m; v ;d~ horst, q. v ,noort ,-. 'j', v .r:i.jn. - _ .,. · _ 
· · · '•. · îJES·: r.mit,ka ... · LEID~R: Chr:.G~_v-~'d .Stl.,'.t:D'.. · 

Sl.î-IBNKCVS T: 1 .1.5 uur Klubgebouw Lens;· · 

LENS i' 2': h,'jochems; g.willemse·, c,ii,d,;iá.idwbg, ·~.spéi
~~--~--- cher, m,v.baggum, f,woutefs, p.dè wolff, w • 

.. . de hils:t;er,-"r.goedl;uys, e,hoefn~gel.z. j,slab-
- bcrs. RES: ,.,de vries, LEIDER: ,ihr,Th.Suyker

buyk. 
!:J,!i~~-L_}: p. Vf.)rschoor,. p.berkélaar., e,macco, · a. _, s-graven

di jk, • r ,cle vries, à. bprst; ·r. v. d,.lely; j ,dè hil':.. .. 
ster,: th,mµ:i:-kes, g,lelieveld,, a.v.maris. 
RES: c. bakker, h, veerkamp •. L]!:IDEJ.·: dhr. N ,Koot, 
SAMENK<MST: 1.-- uur ingang,L1,n;;;terrein; 

;r&~~-2_:1-: j.boin, h.straver:,. j.janmaat, j,keetmari, p. 
bóoms, th.v.rossum, b,ruiterrnan, l.winkelman, 
j.post; .p,le.brun, r;d.e'"vroege.. , 
HES : e, booms,, j, hollink ~ LEIDE:1: dhr. H. Drand en
burg. S,'.MENKCMST: 1.1.5 uur Hengelolaan hoek Loe-
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vesteinlaan, 

. ~. , - - ,:,.····· .. ,: . :: ..•. ~,., .... . :~·•. 
~~~~-~-2: f, v. os, r, v ,d .meer, r, bom,; r:verbarend. s·e ,' w ;v ,d, 

linden, a,hilderink, a.v,d.,aar;, ·g,bloks, j,val-
'. kenburg; h.coomans; f"snay'ët·s~ ·RES1: .r.beck-,:<,j, · ··\::' 
schaareman. LEIDE.~: dhr. \J. Wèllirtg., .. . ~ 

. · •. . • - , .· . . • - • . . , ,_ r. , ·. · : . • . ... -. • _ . • ~:~r---· 
~~~~-~_§: a,kl.eywegt, e,de wit; c,ernst,' ·f:willeyns, e,ree-

,. sink, th.tijssen, j.v.d.wijk, ·j".-wûst~feld, m.v •.. _.,-. 
wassem; g;gomes; g.v.osch. RES:_.p.alberse, th·: · ··'· 
heemskerk. LEIDEn: · dhr ,;\, Nieuwènhuizen, s;,MEN KU1B T: 
1,-:,uur Hengelolaan hoek Leyweg' .. (Eurocióema;)_·~, ;,_;:··~: 

~~~~-?_7: a,lodder, p.feitz, g.schneider, j,dessingy,r;•j.anl?"\~
sen, j,köper, f.v.let, j,koomen, r,kester1·-:r,.,hen-'.:'-
driks, p.koper, RES: a,burcksen, f~jonker; :l!,~J_DJ'ji_g}:.l" 
dhr. Th.Drochard. -- . ,. , ;, ' . ' · :,.'. . :. · . 

. ·~ . ,';, . , . ·_;·:: ;>r.~·i'~ J.\:-~ 
~~~-?_Q: wordt sämengèsteld uit·:. .· . , , l, 1;,,,."f. 

a,v,kleef, f,overb~ek, c,schenkels, b,v;veen1"';f.~:/{: 
yperlaan, w,carabain, w.gomes, p.perreyn, v,pouw, 
j ,redell13.ti, · m; heynen, ; ·· · · · · · : • .. 0: :~. ,:}_•:,}. 
RES: .1) e,yperlaan, 2) -r.nottet, ·3) J;v,d;burgt;·:;·-

. · -· · 4). g, v, gessel. -LEIDEH: dhr. A,Limbeèkt l.• ·,,:.•·HY 

. SAMENKOIBT: 12., 15 uur Hengel·olami hoek Lcyweg (Eur,o:,: 
.cinema). 

' . 
l,TTEJIITIE 

I 
JUNICREN .EN: 1,u;"ILLËff- ! · . ,,,. , . 

. • . . .; . - • -.: • ..:. ·J-~-~·-

,'tFSCHR IJVJrNGEN: vóér vrijdagavond 7; 30 uur aan' dhr .H. v ,d. ',.. 
Klèy, Frambozenstraat 45" tel;33,88_.4,?._ ... ,,; 
.( telefonisch alleen vrijdagavond• tussen 6. ;30,•·, 

en 7,30 uur). · ,,.·,,,. ,,,,?-
NIBT-<?KCMEN: · ·:wégens herháàld niet-opk:_omen 'Wordt··C::Diorri": 

dit'•-seizoen niet meer opgesteld, i'''··'!.;-:··.··:,.._:··. 
Wegens niet-opkomen in 'het afgelop'ëfr wëëkeihdc,: 
wordt D .Epskarilp 2:x; __ g],:s reser:V:ê' opgeste).d, , : . 
, •• •~ . c' •. . . •. . ·''- . ' . . . . • • . . . • . ' , 

Jv1',TEli.I,'u\LUITG:tETE: dhr:H~v~n:,cl~r Kleij, :· ·: ',.. ''; Y- "•'ft,'' 
.. . ' ' . ~ ~ . -. ,:: / . . :: : ; "'.. .:''.'< 

' ... 
TCEHNCC'I-,,!,GEND;\-TCERNCCI-AGENDA-TCERNCCI-:,GENDA-'FCERNC.('I::J;GENiJi, 

Nu d~ t i<,Jd ;~br a/'töe.rnoqiep :-r~~gzdrnerliand naderbij lkomti,. :,•, 
zullen ·wïf·iEi4irre weèk een óv,erzicht, geVeri van in dé twèe :,_kd'-

. mende weken· te spelen toetnóóien ;' Een 'geheJ.G- to'firn:oóf.a.à•genciaA 
zal worden geplaatst in de een dezer·ct·ageri 'uitkofüêndi!i•Fedîtie!; 
van ::Jong Lens 11 • Hieronder volgt een opfave van de toernooien 
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t /m vrijdag 6 mei : 

za 22 april: "2a Hiercktoernooi" 
11 2Óliot·ó'?móoi .. , 

( Lens 11 ) 
,( L'en·s ·.5. )' 

. . . . \ 

za ;?9 april,: o.vent ue el finale's van c1 ez.e t.oernooien 

•· 

ma 1 mei : Koninginnetiàg:·zwaluw·en V.F'.C.(V~ght) Lens .1. 
VUC,-pupillentoemooi .(~' 4.) · , · _ .......... . . ! ~ 

do~4·.mei 

vr:.5 mei 

.• O{enel~aartstiagi· S;1öàrwÎjk '( Jun', 1 en 2) 
Wcsterkv{art'iè r. ·(Jun. 5 en 11 L. · . . . ; 
A.D.S.-to~ri:io~i · ( •·s-àvonds·) :L~ns '6,· 

·· VAN DCEL TCT DCEL ( ï'upill.en) · 

: LENS· 1 l;lehaald(:J tegen Di~ Hitr;he 1 de zevende. ~vérwinning 
------ in succe ssic. Met goede aanvallen": wist. Lci'J.s 
al direkt een veldoverwicht .te behalen. Rir,i.i v..d,Horst .. 
(3x), Jos v.Rijn en Ton r~e·Wintcr waren de dóelpunten-·-·:·'·: 
makers.··•··. · · ... ·, · .. '. : . ·:·.·.'·. · 

LENS 2 ko~-,fiet in een rom.11~1:i.ge wwa.'st~ijd te~e~:;0 1 
-~:;-;----- yary ijijswijl~ niet.verder.brengen.dan een ge
lijkspe], 1-1.>Jq.ctj_ues c;le Hilstèr,1:,coorde het enige doel-
P,\lPt ,. . 

De te sterke tegenstander van ?'3 'Loosduinen 2 1 
heeft nog veel moeite gehad om dEJ overwinning te behalen. 
Eerst na rust moest de achtërhöËrd·é··twé·émäal-- ëäpî'tüîê rën:· :-· 
Cok: Le ris 4 noc st. tegen de te sterk~ t~g~nsta~dëi~:,i''.Kr~~'-~ ,: .. 
nenburg , f na een goede wedstrijd _.l1et onderspit delven. 
Efnc1stánd 0-4. - · ·-·· .. ·._. .· •. .· 

ne tegenstander van I' .5. lcon het• niet bolwGrken :tegen 
een zeer har.er spelend( oiev1:1sJ.rs P· 2. De ne·derlaag · 
'bleef beperkt tot 1-0.; 
Een· goed aanvalrëmd . Lens P "6 stichtte geregeld ver-
warring in de achterh_oede van R.V.C .• 6 .• Voor rust koh 
J,ll'erse de score openen. Na rust kon R.V.C,"üit een .. ______ _ 
·corner de·verdièhde. gelijkmaker' Scörerï-.· · · •· ..... · ·- _________ . 
·- . . ····· ... . ..• -··• - , . ..... . ---- ........ ., .. 
Enkele blunders van de aèhterhoede van i'_ ? kostte dit· 
elftal 3 tegendoelpunt en •. Aangezien de voor.hoede,. en
kéle mooie kansen om zeep b;racht, ging N9,ald_wijlc 4 met 
de. overwinn:i.ng strijken. - -. " 
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Cnze "kleuters" van î' 8 waren oppermachtig tegen Coievaàrs; 
De 2-0 overwinnipg was volg~ns de leider volkomen :1;erdiend. 

VAN DCEL TCT DCEL. ( s~~ioreri} 

LENS 2: heeft gedurende de eerste helft tegen DCNK c:e beste 
------ kansen- op de overwinning gehad. In de .eerste minuten 
werden echter twee doelrijpe kansen om zeep gebracht, Dij een 
onduidelijke toe stand voor het Le.ns-doel ,kwam de .bal v.oor· 
de voeten. van ·een Donk-aanvaller en deze deponeerde de bal. 
behee;r·st tussen de palen.- Hièrna nain Lens het initiatief. _ 
En na een vloeiende kombinatie scoorde Hans Rèoduyn dá gelijk
maker. In de tweede helft stelde Donk al het ( on-)moge),.i jkè , 
in het werk om de. leiding te nemen. Dat. ;Lµkte tien minuten··. 
voor het einde, toen de G6uwenaars ( in buitenspelpositie?) · 
scoorden,· Lens gaf de moed niet op en bleef tot het einde . '. 
strijden:· voor ,een béter resultaat. Jair1rner, dat de scheids-· 
rechter soms onVoldoeno.e optrad tegen de harde charges van. 
enkele Don'k--spelers. '· · .. · 

LENS 3: moe s't, ria)en:~ró~èlig~ wedstrijd. -met 4-1 de ee; aan 
------ Voorburg latën.· S:)oedig nam de tçgenpartij 0en 2-0 • 
voorsprong, ·maar nog voor de thee halveerde ?eter Schouten· -
de stand uit een direkt' genomen indiz-:ekte vrije; trap ,binnen· 
het strafschopgebied. (Dit lijkt met· elkaar in tegenspr;aak; •. · 
dat is ook wel zo; maàr het doelpunt werd toch toegekend); •. : . · 
Wat· je noemt een opmerkelijk geval -.van, spelregel verkrachting. 
In dé tweede. helft liep het spel de scheidsrechter uit de· ., · 
hand. Er werd door alle partijen ( scheidsrechter incl.uis)· ·• · 
flink gekeuveld; hetgeen duidelijk ten koste ging vsm het 
toch al niet hoge. spelpeil. Tijc:ens de debatten wist Voorburg 
toch nog tweemaal.het doel te vinden. Het laatste deelpunt. 
ontstond uit een penalty', dil:) de kenrà:_ijlj: getergde scheids-

. rechter om tot op he.den onopgehelderde redenen gaf. · 
Het meest spektakulaire moment vond· plaats aan de rand·: van 
de sloot, toen keeper Guido Hallcen bij zijn enthou:criaste •· 
poging de bal uit d,e. s:i,oot te vissen daar zelf in. ter·echt ' 
kwam, to{;ln Peter Schouten, .die de "helpende" ·hand bood,:·r' 
Guido niet· llie er kon houden-. Toch stond i'eter. bekend · als een 
stevige jongen . • . • • • • ---- · 

~- ..., :j'' ' ·).'.. 
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LENS 5: verloor met 3-2; van VICS. VICS nam )net één doel-
punt voor èo twee na de rust--èëh 3-0 voorsprong. 

Via R, Eykelhof werd het 3-2; verder liet VICS het niet 
komen, , . ·· ·•·· · ·· '· · · · 
? .s. Aanstaande zondag ( 16 april) ·speci t het· vijfdë. uit · 
tegen GCN:,. Dit is de laatste· wedstrijd :van de kompet'i- .. 
tie. Het is de bedoeling, dat de ·spélers na aî'l-oop ge- . 

- zamelijk bij "c'.0 Chinees" gaan eten; Zij worden verzocht. ·• 
een tafeldame mee te nemen (Uit$luitehd voor aan tafel)'/ 

. ' ' ~- ' ... : 
VAN DCEL TCT DC'EL ( junioren) 

LENS 3: In een çelijke wedstrijd·tegeri Val,kenier~ werd 
er fors maar behoorlijk gespeeld. ,'.lhoewel Lens in de eer
ste hplft een windvoordeel had, kwam dit· niet tot. uitdruk
king. In de voorhoede.rammelde het behoorlijk; terwijl 
de middenlinie niet flexibel genoeg was. Dankzij goed kee
perswerk van A.Vervaart bleef het tot·de rust 0-0, _ 
Na de rust kwam Valkeniers opze·tten, ·· Door mis:tekcning · 
van de wind kwamen er 2 Valkeniers-doclpuntèn, Door 'zeer 
gqed doorlopen van W .Geurens. -kwam· Le:ns- aan twee doelpunten 2..:2 , . · ..... . 

. , ' . .. 
LENS 7: Na een overdonderend begin '{an-Gona w;i..st de achter
hgede ,-van Lens het hoofd koel -te_houdcn. ~a een kwartier was 
het .toch Lens, dié. .het eerste doelpunt yiq .Dilderbeek· . 
scoord.e. Nc, geen 5 •min. da.arna ·wist GrimbeFge,n uit een 
verwarde· situatie er 2-0 _van te malrnn, .N.a. rust .kwat) Gona ie·ts 

.opzetten, Dit resulteerde in een. doelpw:it. . 
Na dit doelpunt ging GCNA c!oor. Zie gingen- zover,door, .. 
dat Lens aan dè noodrem moëst :trekken. Dit resulteerde in:.,.· 
een strafschop, die door v.d,LMs_pra,cht.ig werd gèstópt. -·,, 
Dij_çcn corner schoot v,d.He gd via· een _Gona-been in. 3-1. 
In_ 'cèh, .slotoffensief kwam GCNt, torug o_;:, 3-2. · '· . · 
LENS 1 6: rni een goede start tegen· Wassenaar kreeg dP. . . 
snelle v.d.Hulst èen goede kans". maar hij .:'ic:huot tegen 
de ke·eper_ op • .In de eerste helft kreeg Lens. yoldoend_e_ 
kansen, má.ar deze werden niet doeltreffend.afger,ohd.In 
de t11ecdc helft was het Wassenaar d_ic z;i.jn, kansen tw_ee'-
maal doeltreffend wist af te ronden, . 
Zo eindigde deze wedstrijd in voordeel :v_ap_ :W:a.ssenaar. 
De achter-hoede was over het algemeen wat traag en de 
voorhoede kombineerdc te weinig. 



mmmrnmmmrnmmmm;"lff!lllll1llllTill1ffi 
ffl . !Il T __ E __ L~_E __ ~L~E=-....cN~-'-S 
m DE LENSREVUE .fil m kluhblQ.a,_'.,:van !!! Nog een paar minuten te s,Pel-èn- en me'c-. 
m d k- · • • - lli 2-3- achter··staari, dat îs eèÏ1 ·zenu~,c.. ffi e r vv - .. · .. ·!Il ., . d \T. l · · 
m lenig en snel m s:i.openäe toesta:n • · -oora · als je dè ·• 

m stand op de ranglijst. bekijkt. Dï:u!,i:\ 

m
mmmmmmmmmmmmmnrrnmmmfflm niet· ZO" denderend. De· ·rode lantaarn 

hang't. ons' dreigend>äàn'- een zijden dra,1d-
ffi E 

1 RED;,KTIE m Je boven het hoofd r !1 dan krijg je 
m ineens een penalty toegewezen, omdat 

g.halleen ffl een van· de achterspelers van de tegen--
ffl a. verparend se - ffi -. Ps!X:tii. :i-P.. hE)t _ ):lep1_çllt_e __ ge hi ed _ ge_ ~a.J __ _ 
rrf : ·lli:. ~ .. .met .. de· hand '::'lp pelt_,,. ___ ,_: ... . ....... . : .. '. : _____ :._· ._' ~ 

!!lffl, ~mmm~ffi . Dat wa~ _ zo ongeve~r d~, si tuä.tie· ~if dc:7 

· . !!l wedstriJd van ons eerste tegen RiJs-
ffi SEKRETl,R:;.7u\T · ffl · . w~'j;k. Na enig: "nee"· schudd:eh>van een c.; ffl • • · --1- lil aantal spelers was aan Ruud Wach1:1an het 
Il! f. b ,mesker !Il . . ge. noegen h. e.t~ vonnis • .. te. v_oltrekken~ H:ii".j 

.ffi plantenoord 126 rh_ nam zijn' aan.lb.cip, wij' zuèhtten diep 
m tel: 67 61 .5.3 ffi·,_:-_,_·.-.,;.· ••.•• -.·,;•Gtf.L'_;·_nrie ~drie. Grote 
li! m vreugdé in het, Lens-kamp" 
filil·mmmmmmrrunmmli:fl11llJrJ!'Jllillffiffl!!I.· Het· begin -van ~~. w~dstri-~1 -zag_ ;/ ,sor.i-
jjj 40ste J/,,'.,_RGANG · bèr u-it.' Rijswijk nam al• _,poedïg Ö.e 
!R no: 34 m leidi_pg-. Dick .-Pr<3:n,çlenqurg _z-orgde ech-
il! 17 april 1967 ffl· _ter· 'voor de gelijkmaker·. Hierna ont:.. 
m m rspon zich een vrijwel gelj j,k-· opgao.nde 
mmmmmmmmmmrmmnmmmmmmm wed strijd . waarin af en· -t ce · 'hiircl'è' ·riot·en 

werden gekraakt. Rijswijk,. dat .geen . 
uitzicht meer had op een kampioenschap zou, 'zich niet zionder ' 
meer naar de slachtbank laten leiden. Zij namen !welf kort vcoJ.' 
de rust een voorsprong, toen keeper en achterhoede èlkaar,nie-~ 
helemaal begrepen;·•· · ' · - · · 

- ' . ( 

No. de thee hetzelfdé spèlbe eld. De Lensaànvi:J:ll~n; misten echt ei· 
voorlopig de nodige' afw!')rking, Fred de Z~mrt_. '\'ferd .te wcip.ig .. 
in b,1; spel betrokl<èf:1 -~~n: misschieu hield hij zichzelf' oó'k w0l 
een beetje afzijdig. Tóch:twam Lens gelijk, toer,i, D:j.ckpràn- . 
clenburg een enorme kogel.afvuurde. De schr.:j.k sloeg· oris t;,ç,e-, . 
schouwers echter. op het hart, nádat Rijswijk weer, é<?nr ii'öbr~ 
sprong had genomen •.. Hierbij ging onze keeper niet gehCÎ<?L,Îrri}
uit. M.'lar zoàls ,hi~rboven' .reeds beschreyen: _het werd, föj;!h;;iióg 
geliJ'k.· . . . , ........ , . , 

_., ... ,... . ; .: 

> ,·-; "[ 
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Hierdoor ZJ.Jn we weer e-en puntje óp GSC uitgelopen. De
ze klub ontmoeten we volgende week. Wippolder verraste 
door Vredenburch te verslaan, En de rest laat de stand 
zien: 

Duindorp 
Wippolcler 
LENS 
Delfia 
GSC 

17 - 12 
16 - 11 
17·- 11 
17 - 10 
17 - .9 

-, 
. T\·EHNC t 1,-illiENDA-Tt·EHN, < 1-AGENDI,~ttEHNCl I-,',GH.:NDA~Tc-EH..;-

za 22 april: 

za 29 april: 

"PA HIERCK-TC'ÈRNCK I 11 -

"i'CLIC'-TCERNC'C I". 
eventueel: finales i'olio- en Hierck-toer

nooi. 
ma • _1 mei _: (Koninginnéd;g) _- · - - . 

_____ Zwa1uwèn V .F.C. {Vught,) Lens 1 
· - . V. U .C. -pupillentoernooi. 

do 4 m_ei /; ,.(Hem~lv-aartsdag) 
, S;_Joorwijk { jun. 1 en · 2 ) 

. Westerkwq.rtier ·( jun.,5 en 11) 

vri;j _5 nief :"A .D .s .-toer'nooi { I s:.-a,onds) Lens 6, 

- fJANS/KLUDAVCND. 

De gepasse~rde kliibil.vónd mocht -zich, vooral vanwege de 
klaverjaswedstrijd, iri een groté belangstelling ver-
heugen. " .: , _ _ _ _- _ _ . 
Voor vrijdag a. s_. staat •nu ·dus een "klubavond · in nieuwe_ 
stijl" op het programrm, f'ns voornaamste· streven is, · 
dat het een gezellige avond wordt. U weet het zo lang
zamerhand wel: er worden wat "hippe" plaatjes gedraaid 
{breng ze mee als u er goede hebt!), er wordt wat ge.'-
kletst en -gedronken, en_ ••..• de_ goede stemming moet-, ··· 
dan vanzelf komen; Op het veld hOorden we zondag al van 
verscheidene Lensers, die anders_ nooit op de klubavonc\ >; · · 

komen, dat ze vrijdag wel aanwezig zullen zijn. Hopelijk' 
wordt het een gezelligè "happening", maar u weet he~: · ·- · 
de K.K. doet er verder niets aan, _voor. d.e goede stemming•:' 
moet u zèlf ·zorgen. Wij ·van onze kant ·verkeren echt al · · 
een beetje in de roes van "We gaan naar Idar Cborstein". 
U ook? 
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M E D E D E L I N G ··, 

Er zijn nog ·een aant?-1 ·Lensers, die hun inschrijfgeld -l.oor : 
Ic\ar Cberstein nog niet hebben betaald, Willen ze dat, Sint· 
Salarius dienende, zo :v:lug mogelijk;doen·? Op 1 mei willen " 
we de financiële kant van de trip_ toch _wel rond hebben. 

D;,N M·,;,R HET RECHT IN EIGEN H1,ND 

(van onze korrespondent) 

K.K. 
'i ', 

Was ook Uw eerste reaktie een brede gn.Jns, toen U hoorde· i 
van het optreden van onze marine-mannen en ·ma:riniers in .. ·h<l't·-···" 
Centraal Station in Amsterdam? 1,ls we er wat verder over ·na-,·, 
denken, klopt het natuurlijk niet helemaal, maar toch ia. 
zo'n impulsief optreden wél. ee!'ls ·verfrissend. Het risiko ·.~it · 
er alleèn in, ·aat' de zaa:k een volgende keer uit de.hand gaat 
lopen. . · ' 
Ergens worstel~n wij ook we;L, ·e?ns met dit proble_em~-;HElt J~, 
wel eens verfris!3e11d te· lezen-·in"de verslagèn Va!'l'·'~Q,nvoerders 
van onze elftallen, dat een scheid•srechter "sfeer 'brecht:door 
het nemen van_ eép ó.ab.tcil: sensntionele beslissingen· (Vcirslag 
Senioren 7, LEins:..revtie no. 32) ; Co¼: een verslaggever_ van c;le · 
Volkskrant legde in zijn verslag over de wedstrijd Cost-:"Dti:i.'ts
land tegen Nederland een:a-an:tal ontboezemingen· neer over des 
scheidsrecht ers opt red-en. 
De avond na de:'wedstrijd was er een bijeEinkomst van 34 scheid~
rechters in het ·amateurvoetbal. En laat .. nu pr.ecie.s het onder=~
werp van de diskussie zijr:i,: "De ::;cheidsre:ehter en de publi
citeit". Er wem veel gepraat en af en toe ook wat gezegd. . 
Wat wel duidelijk werd is·; dat veel scheidsrechters - en dan_ .. ·, 
speciaal die in de kategorie 5-'dagen werkneiner, 1 dag thuis ·:,-. 
en 1 dag leider - zich àpmerkingen als bovenvermeld nogal ' ' ,. 
aantrekken. En - dat is voor ons minstens zo belangrijk - d'ó'z'ë 
opmerkingen nog onthoudt ook, · · · · ·• ·' 
W0 zouden er, dacht ik, ··verstandig aan doen, niet alleen bin:- . 
nen de lijnen, maar ook daar buiten, ·op onze woor<len te· passen:. 
Het moge·danriet efg pleiten voor de instelling van ,sonnnige 
scheidsrechters, inqien: zij geen kritiek kunnen verdragen, 
het is een waarheiq als een koe, dat ieder volk de leiders 
krijgt, die het verdient. Wij kunnen dan qok rustig_ aann,e/llen, . 
dat de gemiddelde schéidsrechter• 'net zo goed ( \:ilèch't') ·1eidt·. ·' 
als het elftql· .. speelt. 
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· · NASCHRIFT We kunnen het met "onze korrespondènt" .eens ........ . 
"! ;·,•: • • ·: z:i,jn mls hi:j- zegt, .dat we· er :ve_rstandig aan 

zouden doelt op onze .. woorden te passen. De-redenen, ·ct:i,e 
hij aanvoert ge·ven ons echter een beetje te _denken;; .. 
Want we moeten natutirl:li)l< niet 'op onze woordèn, p<):$Sen,, •• 
omdat de scheidsrechter het.zich zou kunnen nantrekken 
en het mogeli jlé nog onthoudt, HL t behoort tot het 
normnle sportieve fatsoen tijdens -de wedstrijd- ge-011- ~--·-- ----- -
opmerkingen te maken. Ook nl neetnt--de'=•sc-heids:r,echte-r--- '··-------:..~. 
vreemde beslissingen (en dat kan natuurlijk gebeuren). . .. 

,. . Redaktie • , 
'-·•. 

""c---,_ F,,_._ ... Fa--""'r,--. ""'c_:_I.,----.E,;---. ""'E,--~L 
.. : ,.. ·-

IN. D!,LL('TJ\GE · ·c .. ·, · .•• f ·. · 
No;87/2 G,J\.Th:Kcrkhöf 19:. ·s:..56 Middenstéde 288 

88/2 F .J .A .M.-de Vr,oege ,20- 8-.53 Drapeniersgaarde 42 · 
. 89/2.: H .Niggèbrugge· _ -•· 8-:- .. 2-.5.5 de Gaarde· 16.5·· ·r 

·r. 90/2. F.~I}:.M.Helvenstëyn ; 1..! -.5-'.51 Lunterenstraat °33 ' 
.,91/2 F:W . .G.Gciseli:ng ' S-.8-43 Lcyw(/g· 298 · ... 
92/.2 H.I.çl.e Groo'!;' . 3ó-1-41 Hèrt·ènrade 16.5 1 .''·'' 

.- . 93/2 .Ch1<L.M.i'éëters. '. 24- .5~41 ·M:stókeläan· 748\ ., '' 
· 94/.2 J .F-.M. van Höek, ·_,-:·· 26.:. :9.:.5.5 Midèlenstede 296;;·' .. ,.• ·· 

9 5/2 Th.F. vart Rijrt · -i 8-· 3-.51, Deeklaati· 283 . ' ·.·· .·· ' . 
96/1 J.F.Doerhof, 1-.. .5-47. P .• Larigedijkstraá.t'184 
97/1 C. J. Verhoer .- : 8- 7-:43 Dápiasstraa~ '2.55 ·· 

·) ,, ' 

U I T S 

SENICREN·. -

L A G 

• .'. ,w 

.! : 

-
JUNICREN, 

~: " 
·''· ' 

.. 

rijsikjk 1 · lèrts-.1 ·, 3-:-3 · le;s f:.:.·dhl:'1 ·· .'.L. ~-2L3:<·:: '" 
Scheveningen 2. - l,ms 2. 2-0 lens. 2 ::::_., rava: 2·. ' -~:. '2.::.0 
ado .5 - lens 3 4-1 . juventifs 1:4 :_ lens ·3 . 2-0' r::,T 

gona 3 . - lens .5 1-:-4 . len·s .5 - gds' .5 , · · · 4.'..-ó ', : ·, .' · 
leris 6 duindorp 4 · 2-0 ·' lens 6 '" rvè .5 .. ' : "r · 0-î· · ' 

· · odb 6 . .:. l<.ns 7 : 7.:.1 :1ens 8" - lakwá' 6 ,, ·t 4/..1-- , .,: 
lens 8 - maàsstraat .5 _·:1.,.3.·vcs 8 _;_ lens'9 · '' ,:,,0,..:.5 ·, :!'.,. 

' ,, . lens 11 ' - rávà 8, .. ·. ;-, ' 2'-1· '· .•·. · 
lens 12 .,. hds 3 · ·· .5~1 ; J .,· 

bmt .5 -· lens 13 · _ 0-·f!' i, J
0 'L' 

ado 26 - lens 14 2-1 · ;•. 

,., .. 

lens 16 - wilhelmus 14 ? vvp 14 - lens 1.5 · 6-ö ·· 1 '· 
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I'U:.'ILLEN -

vcs 1 ·-· lens. 1·. 
lens 2 - gds ·2 
gds 3 ~ lens 3 
VVJ) 3 - J.~J:JS 4 

: .. 0-4 
2-1 
2-1 
0-1 

léns -5, - .laakkwartier 4_,i., • 1-2-
odb 4 - lèns 6 . ; ,;;,'.,·: 0-2 

. lens: ,.7- :;.;., kranenbur,g ·2 :" ·,·: 0-0 
hbs .. p 5-,, lens 8 . . . - •· . , 2-:-Q 

. -..: . , . · .. , .. t. 

DAL,\NS JUNICREN + 'l'U?ILIEN 

!.-klasse: 
D-klasse: 
C-klasse: 
Tot;Jun;: 
Tot.Pup.: 

GesE,Gow.Gol.Vorl. I'nt. 

5t : 23 5 23 ~t 
89 3 6 _ 11 -42 -8 3 

107 · 52 17 38 ·121 
247 1-11 33 -· 103 - 255 · 
1-00 41. 14 .45 . 96 

~S?!::~€;!::1.!! •. Wed str.. getti. 
1-1:5.:.1'11 1,--'• 
210-207 .· o;,93 
278'-268: . T, 1 3 . 
603-586 : ·' 1·, 03 
140-;140 .. "· o, 96 

... ~- ... ':.:. 

i>RCGRAMMA SENICREN VCCR ZCNDAG, 23 !,PRIL 1967. ,. , ·"·~J·'-
14.30 u,G.s.c.1 - Lens 1 · _. Ero.smusweg, ·s;me~komst: '."-: 

Lon::i 2'. ë -. ·vrij -·· _ . -. 1' uur Lons-tërrë:i:n':"°-~--r ~: '..: 
14.-- u,Lens J - Gr.Wilierri TI/Vac 2 Vêld. 1,Gob:1 ,:-f-,ó*··5/3·,,:·,, 

Lans' 4· .,.·''vrïj ,' . - .. ' . ' ' 1 ' 
Le·ns· ·5 ._ vrij . . ' . ' ' .. :n.J 

12;-- u;Lens 6 - G.D.A,6 Veld 2,Geb,4-~L'bk.-6/4 .. ,.-0 
12.-- u,?.D .K.6- Lens 7 Duinlaan bij ·Jul1anakamp .. ,! · 
12.-- u,Lens 8 -·Scheveningen 9 .·· . - Veld 1•,Geb,1,Lok •. 5/3 ·.,- · , -

DE CI'STE.LLINGEN: 

LENS 1 : 

LENS 6: ------

c;v.d;beek, w.hansen, r~roodb'ol·, h~smitskam, h.haket, 
a.rooduyn, z:-.wachman, w,venderbos,-f,de-zwart,-_·, · 
d.brandenburg, g.verhaar. · . ·· · · _.,,f. 
RES: h.dietz, h,brandenburg, a,verbarendse. 
Grensrechter: J~v.d·.-Knaap,· •--·-: •- -c .... ·~-

th. suykerbuyk, j .meier, h, kemp.er, p. schouten;; j. ver.:. 
haar, p.bu:rc;houwt, j.witting, g,looyestein,-:d.groe
nendijk, j.v.kl13ef, r.brandenburg. 
RES: f.stra?'thof ,. n.v,limbeek, h.jo.cobs.. ,· 

g.j.crama; c;nieuwenhuizen, j.veldink, m.v.eysbergen, 
f.v.dijk; p,schulten, a,nowee, 1,v.beusekom, e,a.v,d, 
acker, · g. jehee,: j. ]:iroch~rd. 
RES,: m_.heerschs,p,. c.veldi1,lk, . ' . ·, 
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. i;&!':!§_7: r.gelauff, · h,v.welzen, a.y,leeuwen,: t.ke~t, 

,j;g.v,dissel, .j.houpperlilans, d.v,liesllout,.-
a:klein breteler, j.p.v.dissel, n.de boer, • 
r.peter:sé:":f"" : · - . ·. ·. ·. • . · :'. · 
RES: chr.j~hèe.;:-•w·.v-.d.laan. : . ·· :) 

·, ··, ,.ij r _,-_,_ "' .. ,_ ,., . • . • .: • . • • .. , - .' 

LENS -$:, j; jagèr; · j • v.,;;~ sting, h.: qelmi ch, h. l<;i end erts; 
-----. ·- .. a;hoppenbrouwêrs, a.poels, a.buys, f.bierhof, 

f. geseling, c. kras, a.v. schi•e·,-r ". ·---·,: --~---. -- ·- · 
RES: j .de hilster. ----~"- ·_- ,-----· ·.:·-- · ··: ·· 

Geschorst'• vo~:3 wedstriJêlên·wègens' nJét'...ûpko~en: 

L.Hendriçhs, iill.§uykerb~yk, E,Löwenstein. 

¾FSCHRIJVINGEN~:t9t.· u~t'!IT'.lijl< . .:..vi:~jdagayand~.B. \l-1:lr. bi.j . 
; ·,dhr.G.Coomans, t;el. 39.27,?0, Wc1mar7 

· . straat 2:18. · 
Voorlopig programma ·-seni-oren·voor ,mndag, · 3'0- -apriT_'_l9tiï ·:=5(: __ , 
1-",:--.1.l;Lc,JG. 1 .- Wippold~r.-1 - . . Lèns·}·;-·:vr-{i-·.:--,~;-
12 • ..:.- ·u:,.vrêäêahurèh ·2.:.Lcns '2 12.:-- :u •. c. W ... i;'.~2-Lcns 6--

.. -,Lûn's 3 '_ vt-{j"' . 12,,, ,u.H.D\V.;.'i~.t,gns 7.'/ 
Lens 4..: vrij f2;..::..·u.Lens 8 :- p.H.U/;;· 

VAR.IA .. ---

_,; 

Cp 9 april werc:1 ·Grigori. :S·crgei geboren. Wij 'wenser.·· 
Eugènc Sarolea en,zijn vrouw·van harte geluk met dë 
get>oeF-te -vari--t,.un.,.--eerste -telg·:.;-····· ·.· :· ·· ---·-· ··----- ·-· -.--·-•··--... --- .. ~·--•-• ·· 

. . 

Na afloop van de wedstrijd Gona 3 .. ---Lens .5 i's er een·· 
pa!).r·v.oetbal.s.ch.óenen .{inaat 4:.4): gevonden. Têrug .te'bé-
komon b;ij- A .y .'ci.J/Jcyden/ Wolmaranstraat '·2.09 •. ,.. _ , . · 

''},_ -._:. • ·,.' ·~;_' i~';:. "i •. 

i'RCGfü"JlJMl\. JUffICREN VCtH ZCNDhG. 23 .Jli'HIL 19;(:,:;, ,' .. · .. , , r . --; 

12.-~ 

12.--

. Lens . 1 _ --. vrij . . . _ . . . . · _. , ._ . . . . . 
tl'.' Duindorp SV 1 - Lens· 2.: ·.t.lba"rc:lastraat ('eipäe 
.·--· ....... , :::.· • 0 : •.• ,. • •· : , ._:. ·Appelstraat)".;,:-·.:. 
u;-Lcns 3 -D.H·.L.·3 j ,,;.:•:i•;··v.3,G.2,L~·6/4 !:'••' L 

' ' . ~ . . . . . . . . . . . ' . . 

.. :·: . .., . ' ....... ·" . ' 

LENS· 2: · c ;vaásson( j ;weilingÇ 'p:,duYro, ,h: iuikerbtiik,, · t:,. 
------ ·heersc:hop, c.vervaart ;j;t-,e.bbtir:;l';,)r,y'ogel,~· j'.äe 

jong, g,v/d togt, c;,j- irel·zen~ ' · · · · · 

- " . :,- . , . .,, 
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RES:. th.hoefnagel. LEIDER: dhr .G. y,.d. Velde., SAMEN -
KC'MST:·>1 f.45: uui" ingàtig_ Duihdorp' SV°,t.errei~ .. 

~~~~-1: a. ~ervaar_t ,. j. ve.rb~~end~e,:. c, knipp~nber~,· · j".ho~t ,:·, . · 
j.v/d zàlm, h·,egberts, t.h~rremans,'·h;crama, r'-;v-;-· · 

. :ni.el,. c,rpoduyn, .w.gaurens,',:: · ·::'. · .. ,,,: : , ,.iJ 
RE;3:ï f,çle· w,in:ter1 b,epskamp •. LEIDER: dhr,F:;Hërremans, 

' .: . :. , ; ,i:.::; ~ j '. ' ·. ' -, . : ._ ..... .( 

?RCGRAMMA JUNICREN VÇC,tLZf,TERD,\G 22:Al'RIL:1967",·· 1)' 

·•/: . .-y 

L\Jns. 5.: zi~ i'ÇLI0·,-TGERNCCI · .. ; : " .'. !:: ".: ...... . 
:Lens·9 _: yrij, ·zie overige elftallen;,, ,;:,:•.-

15;45 u;G.D,fl,5 :'.Lens.?(vr.) · .. Emmastraat · ·•· .. • 
15;45 1:1:J:,ens:8.-_G,D;A.6 {vr.) . · .v:2lG.1 ;L.5/"§ .. : ·,-· 
15.45 u,Le11s 9-·-~,il\Tésterkwartier 5(·vr. ,.V.3;G:,2,L.j/3,_ 

Lens 11 . : zie HIERCK.,.TCERNCCI >• : . 
15;45 u.Wi;,s1:;erkwartier 7 - Lens 12.(vr.) Duinlaan_ .. ,-., -·. 
14; 30 u. Vred,_enb,~rç_h ·:tJ: · ,-' ¼~11,:, · 1 3 ( ~r '. ) y. Vrederihtirqhweg · ; ___ _ 
15 ;45 u,Lens 1'4 '- W_~I-,.1{':~3., '- · .:, .V:,,1 ,G-,1,L,6/4 _: , +•,. 

,-.14.;30 u,Lens 15 .,--v~c_.,$.1'2,:(-vr •. l, ,;v:2,G .• ,2,L.6/LJ. f. • . 

14.J0 u,Len_s .. 1.6·.:. 'C,ele:ritcts· 14 ·.', :V,'\ ·,~::1;,L,3/;?. :. 
• • • •. ' 1 • ·, .• ,.· . --· ,- .. ' • _, 

,,.i;,-

DE Ci'STaELLING.E.N: ~{- ... -
LENS 5: Dé volgende spelers wcrrçleh :V'~~o.c'ht' ..•.. ·,.: .;, : _·_:: 
------ · P;,i-;-d.Aar,.:·E.Bak!,:ër'sO, H_:•Dijstér\te;Ld, J',Colpo.,; 

J ,Holt,· ]} .Hooge-veen; .A.Hop., ·1;Huii'J,. ?.cte· ·J.oiigh, 
W. K·eetrri&n, ·W. Ko'liwenhoven, R .v.d. Mull-, H', Cv'èrbeek. . 
_LEIDER: çlhr ;G, v .• d .Velde;· SAMENKÇMST'.:' 13.15' uur:_-· ___ ':: .. : .. 
poofd;i.pgang A .D • .C •• -terrein. ' . · · ' ,i ·-

~~~~_]: b.v.d.iàns, a'..tihn·enbroi,k; p,kl~ïn,btèt1eJ.fl};,·b.lus
tenhouwer,· g;èl.u:y:vllst'eih; 'h',eggers,.'.-r:v;wa·;:i'seni, f.v.d. 
berg, g,de hoogd, a,bilderbeek; 'c,grimbergen •..... 

·RES': e,;v!~bronkhorst .• rLEIDER: dhr.A;Dlok; SAMENKÇijST.: 
•.·1:5;~:ii;µ:Çingang.Lens-'terre:i,n, , -. _ .. •. 

·. : · .. :,.-,r .-_,. - ,,-. - :~-~- .1 ... ·1 • .. <: :-· •. ; . 
~~~-Q: p .miltep.burg, .. p .m1).ndèrs,,., ü,westhof ,-.~ ~ y. essen; b. çl.~ 

vries,· g .•. vervaart, r.peters; b.v.d.sp:r,ei;ig, .p.brem~ó. 
mer, th.janssen, d,devries, . ·•·•· '· · 
RES; p.f.de haan, LEffiER: dhr-.C.de He~r;.,,, , ._, .. , ._ . 

• - - . ··-- ' -,, • .:...- ---•--· ~--··:· - . . . ... ·•;-!f";,r;' . 

LENS '{/,: a,feitz, h;clankers,. )1.v.dçimburg, j~,c1:1,st~nmillf:1r, :r~ 
------ . b ogi~ch;. j •. ~chµtte, _ .S )·'13éhalbroe,k, c ;v. deel en, EJ-; y,,'.d':. 

•• ·- • J. '.. -· , - - • '. •. • .. .:-....... ~:.::.t.::·,. . --·. · ... -. ~-.,. ~-
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LENS 1-1 : -------

broek, ·rg,ra-vest:ein; h,martens. RES: h,rien
:t;jes·, c,blok. LEIDBR: dhr.:H;Lecnderts. :·_, 

. . 
Oe. ~olgende spelers wo:r,çl.$n.'.yerwàcht, 

g ;tlok:s, f ,:di ssèld~rp,'_,_p:dé. h~an, j. y ;d-. heiq.en, 
r.hoefriagel, t,;l"loek, _p,hop, ·h;de jongli,. fr.'., -
raa:ff, tr;resodihárdjo,· g:v.d,velde (2x), ·p; 
verheeseh,· ,LEIDER: dhr,R-.W-achman,- · --·, ······ ··'----- ·- --, 
SliMENKCJiïS'r:',-8.4-!i'·uur ingäng-Lcn-s~·terre'.i:ri, - , ·· 

~~!':!~-1~:l,egbert; h,v,berlo, th.v;rijn, c,stapel,. c, -
· schrover, p. v.do~veren,_. w:. eng;l,èbert ,~ -t;h .booms, 

t, jung$cfiläger,' k.v.d;voort,,. j.disséldörp. ·, · 
RES : g '.._Y. d. velde ( 2x) , LEI]JER: dhr, J. V:.• d, Knaap. 
SAMENKCJ'!IST: .15 • ..:- _ 1.iur_ Lcy;-teg. hciek Hengelolaan · 

. ·.' · · . : ( Eubo'c•'irieoa ) ._ . . . ·. . . ,. ·._ : , ·: · 
.. . "" -·-·, " 

LENS 13:r,bos; h;v,dam, .p.v,d.steen,- j.v.d·.:ende,· f,de 
------- kleyn, p.heyneri,. r,de wolf; b.ravestein, h. · .. 

rimmelzwaan,, l,cazander, g.v.ardenne. 
RES.: p • .deme_y.er,; LEIDER:. dhr. W • .Stàpel .-
SAl"lENKC'MST :~ :1 3 .. ""5 ,uur Hengelol'aéèn hoek L'ócve-

, ste.inlaan. · · -· ·· ·-- ·· 
. . ' . .. ,-

!:~~~-!~ :rr: teunissén, f. guit' . C. g'röen, . e-;ab-spoel'. h. 
janmaat, j .keetman, r.,meershoek, j .helvenstein,. _ . __ ·:,.è 
th.v.d:aard'w:ég, r.straatman, •h;pechler.i . :, . -

. RÈS: . g,nieuwbuurt. ):,EIDER:. dhr·.G;_Kemper'\11àn, , ·. 

LENS '15 :a; castenmiller;. in,p. janèsen; é:bor,, p. S:teffeh, 
.------ ·j.de vries, w.duyvestein, · e!v;cteelen, :ç•;wo.uter·s, 

r.asselman, w,hendri~s, ·r,k.f,straatmah, · 
.RES:(j;asselman., LEIDER: dhr,C.Kras.: ,., .. 

· , ( b. b.oefn?-gel. · 

LENS 16:b!de haäs, b~dé bruin, r.v~nun,speet, -j~meyers,. 
-------. g;engelber_t; 1.verspaandonk, · j.rinilder; j.lucas, 

p. wilmer, e. verschoor, ·. c .hoenderkamp; 
EES: r,feénstra, c.v.hulst. LEIDER: dhr. 

- J ,Witting. 
. . 

P;\ HIERCK-toernooi en i"CLIC'-toernooi •. 

Zat~rda,gochtend .wordt de eerste ronde gespeold .van , 
het Hièrck-toernooi-voor C-klasser.s. Deze-eorst;e-ron-
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de moeten·we· kunnen overleven, zodat we volgenae week 
aan dr, finales kunnen deelnemen ! Verkoop je huid zo 
duur inoge;I.ijk ! · · .. --·--·· 

Het programnta: 9.30·uui' Laakkwartièr,·~.Lens ., .. , 
. · .10·. 30 uur Lens • ,;- .Cranje Dlruw 

l 1 , 1 O uur Lens ' :- . 1· -: ·Coievaars · 

Mogelijk zàl er nog een vijfde elftal·worden ingèdeeld in 
deze poule,, De wedstrijden duren 2x 1 p minuten,. bi:.l ge-: ';,J 
lijk eindigen beslist het doelgemiddeldè. Gespeeld wórdt·---· 
op hetLaakkwartier-terrein. 

Na het Hier·ck-;-toernooi wordt zaterdàgmiddag_ voor D-klas
sers het PCILIC-TC'ERNCC'I gespe·eld. In·1962·,.1963 en 1964 
was deze beker voer ons, 1965 en 1966 deden' we het minder. 
Dit jaar echter zijn wij weer aan de ·beuut.!. Gespeeld woi:;.çt~, 
op het terrein· van Laa~kwartier; de wedstrijden durèn·0 •2ïê·-· 
15 minuten. · 

Het programina': 14.-- u. La'akkwartier - Lens 
.15;30 u. Lens . Cranje-,Dlauw 
16'.30 u. Lens .. · 'i ·'''" óoiem:ars.;:.: 

' . . .. . - . : ·. . . . . : ~ - ., . . -

Dij gelijk eindigen be slist. het·· doelgemiddelde, Îedere 
poulew;innaar .ontvangt de K..N .• V •. D.:-'med.aille.,' terwfjl 
el!:e spèlèr- een; diploma· kri.jgt. : .. , , 

i'RCGR,\Ml:,J, i'UPILLEN VCCR ZATEWJ;\G 22 [ü)RIL 19 67, ,. -- . . . . . . . _). 

1,45 u, Lens--? 1--V.V.?. P 1 : :V.1,G.1,L.'6/4 ·-··--=·'---

1 ;45 u; Ooievaars ?·1-Lens P 2 Zuiderpar)c, 2e gedeelte 
1 .-- u. •RA-VJ; i' 2- Lens ? p . ._ ·· Zuiderpar.k,. 2e gedeelte 
1.45 u, Lens ? 4- Laakkwartier P 3 . 11.2,G.1,L.5/3 

12·;15 u,, C.W.;l'. P 2- Lens i' 5. :.Muurbloemwei?j :·.' • .'_ 0 •, 

1.45 u. Lens ? 6 "- V .V .P. i' '4 · ,V ,3,G .• :2,;L.6/4 - :·· .. 
1 .45 u; Naaldwijk; P 4-Lens P ?. .· Galgew.eg,.•Naaldwijk 
1 • i1,5 u. Vredehburch i' 5-Lens .? .8 :van iVredenb~~hw~~, 

LENS ;'> 1: 
-----_-;..!:--

· · .... Jl.:t. SWl k. 
: .. :. '..I 

r. v.d. ste.en, p. v .wi.jk, c· .lustenhouwe.r,. g.colpa, 
.g,trommelen,. f .• veeren, a,'baven, a, •. de: winter, m. 
v .d .winter, q. v .noort, · J,v .rijn. 

; .... 
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RES :; p ;de wolff. LEIDER:. clbr,G. v;d: Ste:en~ · 

~~~ê_r_g: h,jochems; g,willemse, c.v.d.aardweg,·e.spei
cher, m.v.baggum;·,f·.woutérs, .j.slabbers, 
r.)Tiicka, w.d.é hilster, e,hoefn_agel, r,goed-. 
huys, RES: e,macco. LEIDER:· dhr;Th,Suykerbuyk, 
SAJViENKC'MST: 1 , 15 uuI? Hengelolaan h9ek Loe-
vesteinlàan. . 

~~~§:.:?_2:. p • .iersc~<)O!l?' p. berk~laar' . j. jarima~t' . a; 1 S-" 
gravendiJk, r.de vries, h,straver, r,v.d. 
lely, g.lelieveld, j.de hilster,. th.murkes, 
a.v_.maris. !'IBS: p.le brun, j.v.rossum. . .. 
LEIDER:: dhr .N .'Koot ,SAMENKCM&'l!: ·+2,30 uur 
Henge}o~~~n hoèk Loevesteinlaan. 

LENS :;, -4:· j.bo:i.n,;:~.borst, f;de vries, "j.keetman, p, 
-------- booms, c.bakker, b.ruiterman, l,winkelman,. 

j. post; .f.d e vroége, f; snoeyer.1?. . . . . , . . 
~s: g. v. osch' C. ernst.' LEIDER: 'dhr :R.·Drah~ . 

"déqburg. · · ···.· .. ·.: .. 
LENS:;, 5: f;'.v.os, r.v .• d;meer, r.bofn', ·r·.vcr'bnrendse, w. 
-------- v.d.liriden, a.hilderirik, J.valkenbiurg, g." 

:oloks; ·h.co·omans,. á..v .. d.aar, h,ve.erkamp. · 
RES: f.willeyns, j,:v:.d.wijk,:LEIDER: dhr.J. 

.. WellinLg! . ~[~l\llE(~_IS~_~J :_JJ ___ .)}9 __ 1:1_ u_ c _ Hcr1~. ~-_1_0 __ l_p,11n 
hoek _eyweg,_ E_uroc_inema ..... _ _ :_:'c;cc .. ,: ... -; .. :,. 

LENS P 8 · --------

a:kleywegt., e,booms, g.sèhneider, · j;dessing., 
e.reesink, in.v,wassém, p.alberse, j·;schaa:rre-
man, j.:w'üstefeld, r.beck, g.gomes, · 
RES:,th,tijssen, e,de wit. LEIDER: Dhr,A. 
Nieuwerihµiz e.n; 
a, lcx:!d ~r, r. v. lc t, j. koomen, f. jonker, th. heenis-. 
kerk,.j.koper, a,bürcksen, j.hollink, r,kos- ... 
. tGr, Î. hendriks, p.koper. RES: a. janssen ,·•.·p. 
féit z .LEIDER: dhr .ïl..Wachrren .S:,MENKCMST: 
1:--·uur ingang Lens-t~rrein. 
v.pouw, f.overbeek, a;v.kléef, r.yperlaan,· c·. :. ·,-.... .. 
.:;;Chenkels, r.de boogd, !l!,v.rijn, .a.de.hoogd, .. ...... :.'. 
. p.perreyn,. j.redeman, m,héynen, , , .. 
RES: w. gome}i; ·,j .mi.!lder, ·b.v. veen, LEJlER; !'clhr. 
Th. Drochard .SAMENKC'MST: 1 • -- uur Hengelolaan 
hoek Loevesteinlaan, 
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TRAINING WC'ENSDAGMIDDJ,G •. Het.· gebeurt herhaaldelij)<~ dat' 
Mevrouw Dlok op woensdagmiddag, zelfs buit en de vastgestelde 
tijd, ïnet allerlei vragen van jongens of óuders ·wordt lastig 
gevallen, Je kunt enkel eh alleen tµssen één uur eri half twee 
informeren of het veld is goedgekeurd. Cp ö.lle verdere vragen 
kan Mevrouw Dlok geen antwoord·. geven, Voor· inlichtingen kun 
je terecht bij de Juco, 1 s-zaterdàgs op·het veld of vrijdàg
avond tussen-half zeven en half acht bij _het afschrijvingsa
adres, tel,33,-88.42, Dus: Mevrouw Dlok alleen bellen om te 
informeren naar afkeuririg, verder, niet! _ 
A F K ·E U R I N G. De elftallen, die vriencl;schappelijk spe-

len, kunnen telefonisch. t,ussen kwart véór 
één en één uur informeren bij het Klubgebow No.66;,13, 14 naar ëvëntuele a~keuring. l · · · · · 

,\TTENTIE, JUNICREN EN I'U?ILLEN! 
AFSCHRIJVINGEN: vóór vrijdagavond 7~30. uur aan dhr.H,vö..n··ct.er 

. . _Kleij, Frö.mboz ènstraat 45, tel. , 33. 88; 42: , 
(telefoniscli alleen vrijdagavond tussen 6 .30 en 7.,30 uur) •. 
NIET-Cî'KCMEN: wegens n:i,et,copkomen in het nfgeTi:ipó~ weekeinde 

. ._ wordt J.v.d.Wijk tweemaal als res.opgès!;eld;, 
MATERI!\.ALUITGIFTE: dhr.G.v.d~Steer. ,;," :"'.··· ,i_,; 

T R ,\ 'r N I N G. Hoewel" de kompetitiè bijna geheel,: vqbr.,som
mige · elftallèh·:rèedS. helemaal, is lifgelopen, gaan çle trai-::. 
ni.ngen voorlopig, gewöón d_oor i.v.m. de velè toernooien, wán_r
aan we nog deelnemen. Aangezien· ons eerste veld dit weèkend 
voor het laatst beschikbaar is, omdat het daarna de jaarlijkse 
"opknap-beurt" krijgt, zullen we 1 s-zaterdags nog slechts.: 
twee v.elden kunnen bespelen, ·waardoor· dus niet a.lle elftallen 
iedere, zaterdag aan bod kunn,en komen. Geprobeerd ·zal worçlen,· 
ook tijdens de trainingsavonden wedstrijden te gaan spe_lèn'. 
voor, de J\ 1 en D 1 groep in de vorm van een nederlaagsèrie:~ 
Cok is het mogelijk, dat er kombinatie s worden opgesteld,'. J!IOdai 
je niet al-:;ijd precies in je elf'tal·staat opgesteld,·zoals. _ 
het in-de kompetitie•heeft gespeeld~· .·· . '.• ··• .... ·: 
Het is dus zaak, dat je ieçlere week de gelrele Lensrevile .goed 
naleest; ·of er dingen in st~an, _die voor jóu vanbelàng k'\1}1-" 
nen zijh;.Cokvoor toernqoien iéhet_mogelijk, dat i.y_.m)':ct,e 
leeftijdsindeling d~ elftallen soms D,nders war.den ~p(/jësteld. Loo]? dus de opstellingen goed na . !, ! . ) · · · ·· 
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V,\N DC'EL TCT DC"EL ( senioren) 

LENS '.J: moest tegen·.'!. ;D .c· . .5, met een invaller'. aantredÉm ····· 0 ··· 

ö\iict'ät-Loek Hendriêhs :·zo sportief was 'ioncte·r berie-ht weg', ... -_·. , 

_ te. blijven. In de -eerste helft wogen de part;L jen as1rdig . :' _ 
· tegen ·elké\ar .. op. ;Deidè doelen 'kwamen 'enkel,e iro.len iri · . _ · 

gevaar, iP..;i;ar\;de.- .· ":î,chutt·ers" ·- fo.alden;· J,.en~/pdm:·vici: i'eter ,. - ··-·· 

Schoute.n_;·ä;q leiding, maár voor de :thee· 111rf0kte !,.D.C'. ge-• 
lijk ui:t:Jten strafschop, die werd toegekè'nd, ,nadat Dick· ·· 

Groc:me}ichjk de bal uit het doel :had _geslàgen. In de twee-,-
de helft nact ·A.D,C. 'het initio:t;ief én dat werd 'in ·drie·.~'.,· 
doelpunten uitge'1ruk'; ( tl,-1 ) • · · ' · - ' · 

!>~!'!~_§.:;won -iti een sporti,eve, wedstrijd van .D_11_ingor2, _I_n c:l El. __ 
·eeri3tt, __ )1_i;ilft een fel aanva:llend Lens,, dat door te haastig 
spel niet' .tot. doelpunten :kwam; Na rust hetzer'fde spel- -.-· · · · 
beeld, Na 20 rr;ir:uten 1verkte M. van Eysbergcn 'een· voorze·f, --- -

van l:J.nks in het doel. Tien min .la;t,qr maakte een van de 
Duindorpers hand:, in het berucht& 'gebied,•·-Loek--Nowee - ----•·-· 

.zette do_p,enQ}ty _in.· een doelJ?unt· om: ., · · ... ___ ........ _ 
Vf,N DC];.L '1'CT D.C:EL (.junioren. J · · • ,_ 
LENS;·j: Ii:,een -semp.oloze wedstrijd tegen· D.H.C .1 moest 
:Cëiiè-genoégen nemen met een 3-2 nedérlaag: ·1n dË, eerste - ., 
helft näm:!J .H .. C. een 2..-0 voorsp1;·o'ng •. Na de rust krÊie'g.... -... -- · 

Lens 2 perta, ties tegen, waarvan .W •. Kouwenhov.e1:(_ 9r: .. 1 sj;_9pt~, . 
Fa.bian van Jjohcemen scoorde via eon hard schct. 5 min. v.oor 
tijd tJD..akt!î Theo Hoefnagel' e)'.' 2-3. van. _,_,.: -- ··· .-·,,/.'· ;-~·::_ 

LENS G:. In een goede· w·êd;,tri"jp •t·egen Laak kwartier; haè Lëns 
fiët-bë'ste van· het spo'!,.. Hét ·cérste doelpunt nam Theo lvoor 
zi,jn rekening. F!Gt twee!ie werd gescoord door Rdnni e .. Lens •. 
scoorde nog 2x_. Lakwa s coorde ook 1 x. Zo eindigde deze span
nende wedstrijd in een 4;-1 overwinning ·voor Lens: , · 
LENS .11 : he.eft met 2-1 gewonnen van Elen· zeer goed partij _ 
gëivëii.ä-R/,V,'c ~ De partijen hebbep zeer goed tegen elk;,làr, ' 
opgewom:in.In de eerste helft werd er niet gedoelpunt.In 

.de tweede helft opende Ton Hoek'clc score.I)oor·een misver
stand in de Lens achterhoede ~~am .RAV:, gelijk.No. j;oecl 
doorzetten van J.Disseldorp wus hèt.Ton Hoek, die,-wederom 
scoorde. zo eindigde deze· spannende wedstrijd in een 2-1 

stand ih het .voordeel·: van Lens. . .. • . · _ 
1~!':!~_13: J:n. een enerverende we'dstrijd,. waarin _de _vrouwe-, 
lijkb s·cheïdsre'chtc"r hèlçl.as een zwak),{b ster vormde,heeft __ 
Lèns 13 verc1iènc1 met 1-0 gewonnen.Er werd met een enorme'''·· ; 

inzet gespeeld.Zo zelfs, dat onze supporters langs de lijn 
er van de kook van raakten. 



T E L E L E N s 
.- DE LENSREVUR:"°:·.::lll i'CETDf•L ffl

m . . · 111 

-- .. m -- . 
ffl ~~u~t;~d van ffl We hebben we~/'àel'ls.iÖp; onze beeldbui's 

·,·:, lenig en sn_el ffl kunnen ia;:i,nschoill'/en;-··noe ,:bil,r-he~· g'ë.:,t:e±tl 
f!; .• - • :.ï,,,.m . is. met 0111i··:voetbal •. H<~t begint nü~eêht: . .:. 

m eeri'<beetje teveel op :ROetbal te .l!jkep!. •
1

::.Hl Inter Milaan en CSKA Sofia maakten er 
__ ffi RED,".KTIE we~r"een grote sche,rt sverto_nïng· ;van. 
·:•ffi g.halleen Zij trok:kèn; z:i,ch _niets ~ari v~n de,:j~cliei1 
'.-lil a.verbarendse "•il. rnegc_hêtlerk;·dè ar171e,~? blies ~ifh,,~.,e1 .. ffi . ffl o u.•;·:f,;,.. ·.·2 .. , ... !-' ,.I:.:•· 

'ffimrrJllll1l!1lll:mu:nrnrnnu1IJJllmmmmmm De redakti~ Yièift ·al eerde;, 
0

Zi_j~ :~rger-~ 
Hl nis uitgesproken. over de alom· ("ook b:i;j,, 

--Hl SEKRETI,RL.i,T • de amateurs) toenemel'ide·, spel verruwing;--· 
. m Hl. Het behoort tegenwo·ordig tot de:gewppr,, 

:· Hl f.b.mesker, ... ,m •,· ste zaak van de wereld. eeb speler Qn<·. 
• iJl pla~tenoo;r:,, 12.6,-ffi·, deruit::-t;e halen, die '_Je-gë'pas~eer_cl_is;· 
_;rffl · tel .. 67 61 53 .ffi;-•· ~e,:stijging van hét ?-aritä'J:·bless1,.1r~~:ry 

filmmmmmmmmmmmmmmm~, _ is hie·rv,=1n beslist. een gev'ölg •.. ·., ..... 

l!l
m · 40ste J,'.,:,RGÀNG: Hl Een :pdo$;j~ t~'ii'ui:werden e~keli-:-k~ndidá~ 
m - no· 35· .·.- Il! ten voor he,"tï-Crän'jé=-shirt :;in' .èen in,ter-,_ Il\ 24 april ·19:·67 --_-_ lil view geyra:agà•~- hoe zij zouden''reageren,' 

ffi · - indien· z;(j door een tegenstander"13epa_s:-: 
ffilTIITTlIIJllll1ll1llllllll'.nrmlll_lll __ ru_ lll!.mmmîii . seerçl::z·olld.ep wo:rdEri ' waardoor: de_ze. ,c; . '.. 

speler een reële· scoringski!,ri_si·zoü-.krijgen. Het antwoorçl' van c!;e.,, 
meeste van hen .. was; "Cnderuit,-halen". i · , ·. ·_ .::,, ~ 
Er was een uit·zóndèring.: -Pete'r Kemper; die vond het niet .nodig' 
een speler onderuit te halen, 1:iihdat·•je op_, è.en g(lge,ven j_noment _ :: 
je meerdere moet kunnen erkennen, · .. ::· " - · · ··, '_' ·s ,,._;. - - ,. ': 

M~~ die laatste opmerking bl,.ijven wij:~e:f~éns~ Cpk·t.1-J!•Jiihnen,_· 
Wl.J cns voorstellen, dçlt een betaalde voetöallêr .,)enls:t :,:.r'l.c!:ag.r -
gaat mijn premie", Maarr·voetbal bl:ijft sport, of net nü'd<'lop.; 
amateurs of door profi'i'wordt. ge speela ·;;:-·-:-----._ · 
Cverigens wordt ·,het tijd, dat e~ -;;;r-~bè"'J:ä:ngP-:jke wedstrijd en, 
zoals bijvoorbeeld 'E!,n.;opacup,-wedstri jden, twee sche~d.~rechters 
worden aángewez-en. ,:Want er gebeuro:;.n achter de. rug van.-'_E)ê!J.fJ.: ,., 
scheidsrechter teveel dingen, die 'ni-e-t door de .b:eugel; ~1:ïi'ü)'"è:n-~~: 
Dat is op de beeldl;mis nog wel.te_ziën. · ., .-f .-.,. i.'('· .. J 1

\'. _ 

[, . ,- .. ·- -- . - --~. .·.-,,;:-,1,:.•·_s 
. .". ~~-/ .. .[ - . . ;. ;. -· . . ... .. ~ .··.;- .... :_• .. : 

·; ; · .. ~ ,,, 
' • - '. . • j· \ . ,_,,, 

·- \ 
'.'.::'! i ;· ·- -· 
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TCERNC'f'I 

·•- -·-- -- .. . --· .. ·= ~----• .. •· ... , -
. •·. -- " • •• • ';..", , -·' • ••..•.... :" ·', •· .. ! .. ;':_:• "',•t : "~.{'·' ... '.·" :'. " U"::"-::; 

AGENDA - TCERNCCI - . ,\GENDi,, - TCERNCC'I. - J,GENDfl 

Za 29 apr: PA HJE HCK toernÖoi :finale voor le'ns 11 : -'. :. -~-
. · -· · .... •· \ .. -PCLIC' toernooi finale, voor: lens 5 · · · _ · _ . • · · · 

~- :1: méi: ··(Koningi·~n'~il,~~) ·ztu,ihwEN .vFC. Vught vÖor 'L~hs -.1 
· ,-:; . ',. :: __ ·, · .V;UC_:JJ).J.pillen' t0ernooi0 · ..• ~ • ·- :i . · ., ,,., ... :,.,,: .. " ,. 

do.•, 4 ~ë'i :, ,{.Hei:1:v~artsdàg) , SP{c-'RWIJK> ;oo; • Îf~~~ 1 · ~~- :·2 ·_- •· ' · 
- " , , .. , : WES'î.E_RKw,/.'RTIER voor Lens5- en 6 · .. -~' .. , 
;; _-·5 -niei :· ( • ~.::~vOnds-) flDS Devrijdin~ètÖer.Jiooi voor .• - ,, , 

• · · Lens 6 · · · - . '.. · ·· . · · · 
z.a: 1 :?j mei;_ WCLHELMUS to~rnooi . · · · · ,:• 
zp ll4 mei: ·)JiLHELM!-[S·:,tdèrnooi •· . .:' , ·,: -., 

., .... 

-;, * .• 

JtNGCLÉNS,HCUDT LENS ·'JCNG .· .. r:;.: . . ,_. · __ -., . 
. . . -. . . - . . . . .·,.r -, ., . : 

De ·oprQep van de r(idak\;ie in .de• jongst<? afl.evering van 
J\:lng Lena -Houdt Lct'l[:l • Joi:ig,, d_ié de v_orige we·ek ver[:lcheen,_-,. i . 
heeft··.aukaës g.ehad. Er--heeft,;ziêh,.àl -é.ét'l kandidaat · _ , . ·. -. 
voof de t;é: v:.ormen ;jeugd-,,redirk:t;ie .. gemeld. ·t.:i:s. er een . . '· . 
~• schaap~/ ·_over.de :dàJV Ïia, · d.an":;volgen .er' meelj';" zeggen· ze., -
i"f.Cl:, eens /,.Npu, · dfl-t _1nng; i'Bclang:atel'.Lendè j,mior:en -worden ., 

·. y~:r.zócht ~±çt, !llét'. dè·!'.rédäktie in, verbinding; tf.= sfellèn ,. , 
V.olger,de'.we$~'!'Dä,an_dag hóopt derredaktie onc'\er het, ·ge.:..: .• , 
not yap_'.een: k~p..J.l:ê:/ffi.~ of zó 'mé·t dei nièuwe,;je_ugdr,e_::- - C •• _ •, 

daktia
1 
be,pprek+_(:g,;,n, te v:oe,_en over. de_ plannen· en wel:'l~ . : :i· ,.;, :. :•:'i 

sen van de lens Jeugd.· ---.;:. • : , .. ~ · - ··:: · ·" - . · · . 
Zoals. bekend is de redaktie elke· nll:l:andagavontl ergens . 

·in-het krul;>gebouw te vind:(lî1; al aan" nie:t; _ _;acht·er de: - . : 
gr9ene· ('tafeltennis-) tafel.- .·· · ·.;.; :,· _ _- 1 ~: 

. - · · R_edaktie .• - ::::,/ ,,.'~"··" .. :· -~·~~.;•:,· : . . ·. .. . . 
' : · ;; ;; : ~ - . -· :~ ('· F F' . I . G ;; I : ;E . E: ; :~- : :;\ ,: C ;< -,:'' ·-\ 

. ·.•····. 

.• ... 
. ' 

t - :; ·.i ..i. :_ ; __ :_ • ..: .---- ... t:·-,.. :f::.; . ,; 
IN.DALLCTAGE: , ,é -,. -_ :·, .: ~' _ - :: ... 

NO:,~-~/z-J:F.Doerl:iof. /_, 1.:._5-r47:J'.Lari~èdijkat';ag.t 1 !3,4 · -. · · 
· ·_, '97/:2·:c;J.V.erhqe_L . _ ._(}-::.-'.7:'-.4-?.-Damasst:r:aat ,25.5,,', __ ;··: _ · ë.·r 
. __9!3/:r -_H.-C:M.Nouwèla-rid··':_23'"'..:'ln.57 Steenl,àüwersgè;afdi-= ,.5,1_ ·:_'o_;, 

· 99/T Th,J;,A.Dróera . _2.5" 3746 de la Rëywèg.;î46: : · ;-·r •\ 
100/1 C.fl.van Dijstervèld,-11:-1J~~1:,V:ÓS§~)1r1:.q;è 10'':_· r 7 .,. -.~: 

NIEUWE LEDEN: 

No.521 F.W.G.Goaeling 
H.J.de Groot 

6- 8-43 Loyweg 298 
30" 1-41 Hertenrade 16.5 
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No • .523 Ch,~l,;M,i'ee.te~s 24- .5-41 M,Stokelaan, 748 , . : 

· .524):i:i..M:Wi-~'sl'iiu~ ·.·. -'>.3~ ... 6.,,.53.:Dra:e~qiE;r.sgaar,de __ }9 ~ _-- _ . 
.52.5 J,M.Re1:1ver, ·'·· .:.·,25r,3-.54 H<;JC)>€j:?fe.')l'l 1 29.5 ·;-••., :,--::··.·.!. 
,526 A ,Drouwer ·. 2-12-.54 Hoogveen· 206-- ',,-,.~ ~'T·•,;A · , 
527 Tl:i..v ,d .KleY:· ,,T ,J4::,., 7:-.5.5 Joan Dlasiusstr'iiàtr 7D 1~· :; 

· .528 lt;M;•Quit.," .•,>i-.. ,·'.23·:.:.:::_:9: ... .5.5,1Jrapeniersgaani,e.,·105, .... 
. .529 R.v-.d .'Rorst,:. 1:{.,'-/.5i-,f~,.56;L,öö'S:d:µinslw~g:,e~:,p:)-/;~",; 'î.J 
.530 F'·,H:,Kra,s;"r_.·- , __ ,,- -; .5.:-'J~;i& Escamp:La.ap .. \2 ,..,, ,.,,,, ;_: . 
.5.53312 GI'.~.Tvali;nl,c,skhc:l:l ;er :..21·•90'.~-·18:..:.55~;,.~,dd: •• dd'eri~tgdd:e j21~@:It::iï ·;;: S,:.; 

.ü- •.. ·, • :\,e_r _ ·_<2,-t,~-:- e .. ,. _""::_ :; _o· -~;~v~ , ~e.n~- e· _ .e -_--. .:.:.~ I , . --:_-: · > .. ~~:·· -r 
.533 F;Jf1LM.de,rV:r:9e€;e ,:20;-8=.53 'Drl:Pen:ia:i:'Ig4_a:gj_e, 14~;;:;~. :;;'. , .. i_ • 
.534 H,Niggebrugge S;;. 2..:.5.5 · de:Gaardè.1 ??,,· ., .. .r; ;;. 1

:-·::, J: . 

.53.5 F.D.M.Helvensteyn 1- .5-.51 Lunterenst?1aaJ; 33 ···.•~: .•:: 

.536 J.F.M.van Hoek ,26-·:9,,..5.5 Middenstede 276 ·-•(J~ _.:; 

.537 Th.F ,van Rijn 18- ,'3?-.5j ·l;leekla'1\.rF'tB0t· 
NIEUWE DCNJ,TEURS: .r . ' • - . J ,/;' :·.-; 

() ~ --~- ·;: i· . . . J:.. ' 

No,247 Dhr,H.J;v.ti:n Ulsen, Va:leriusstraat 31\:)Îen Haag 
248 J .A.J .v.d.Kley, J4Dlasiusstraat 70, Di,n_è Haag.,~- .... --. 

LENs NEl!:Ml' :,FsTLND. v.-,N isc ·,:":"-::~. :c-~:=.:;_:-~-~-~.~?~'-~-;t'"t'·:::,/ 
De Hepgelolánnloèi,·suist'ncg na in onze oren. Gnze·:jtlni.·;;,·~p. 
en pupillen liet·en- zich. niet-· onpetuigd en l0eiden er :!, ustig 
op los_, Cîn hé·t· ge!L),l;i.d syol;umé"nog meer: te ,yej,gróten·;- haddéh 
zij ze'.1-fs ·eigengemaaktê' ramnïe,laars meegebracht. {koris'erv'ênL. 
blikjes' mét"-iets-:erin.l •. Lentf opereerde met een, éliastiséh·.L 
gewijztgde achtérhóedé; ·ceeá V/d Deek viefçl,Ejl _na),ange: tijp_ 
zijn r:eritree:err·da,ar:)yi4.hij weinig moeite mee,'Roilàld'tRood
bol moe~t wegens een· ble'ssure. verstek laten. gaan. ,Wd,,m.1H,~nsen 
zagen we ook-weer .. tqri.ig :j.n de aèhterhoede,: 7Kort na J:iet be.gin 
van de-belangrijke weçl':ltrijd tegen GSC,moei.s~ Harry HaMet: 
met e.en geáthet,trçle dijl;ieenspi$r het veld 1wófd.~n àfgi$drágeh. 
/,anvankèlijk vreesde meh zelfp-;:dat hij, zijn _l;ieen hadJtë~ro
ken, maar de, ijl~ngs ~ealarmeerde _GGD mo$s-t_, -_ gelukkJg': -'-·'- . 
onverrichterzake' terugkeren. Cndanks alle.-w;ij_ziging{=n tiébben 
we gl:ien moment_•e,a,11. .een. gunstig- resultaat ge\.-r_ijfe~d;, Jiéhs 
legde de tege-ns;t,9.i1_~er pet spel· :op. Wel· moe.s-t_en:,>'f~ '.iVàt}-'l'à'ng 
op d·e openingstr,e:f..f'.er __ wa:chten. Dat gebe_urde vlak vóhr::d~ 
rust door ·Qera:r;c] 'V.érlfo,ar met een magnifiek'· vlé:-uge:\;,s:ql;J,ot·,• 

. In,•de, tweede:helft wederom een:.Lens"-overwic!),t~-·De,rtrimitïeve" 
uitvallen van GSC leverden nauwelijks [propl,Éi!lien-op '.vöör,.:de 
Lenselijke verdedigers, Cndanks het _hQJ;llJ,e+ïgé ;veld, ;kömbi
neerden onze spelers Ylot. en '·toen Wil >V.e11,c/.ér1;,>ps--e:r'.nàffë~n 

. .... .. ... . . ~;r·· ' 
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solo 2-0 -van maakte, was GSC e.e):1 g.e_l:)lagen, pl_oeg, ;.Fred . }: . · . 
de ~wart ·:zorgde .],ater, ,zelfs pp" zij'\\,' è_:j'.gep:lëC>elbloedige•;; ... _;. : ... 
wijze VC>cr 3-0, .. ·-._·· , ·;'· :;:'~::::,O~/ _:· "'.·· ·:-: .. :::•·;':Lt\:. 
Door deze prachtige overwinri:iing staat ,Lens-ll)et _nog -': .. 
twee wcd.s:tr;i.jdên.'tè spèlêri '4Vpunten,op:G~Q-f,ën.; 3 ;pun.a · ·. ··. 
ten op Delfia v"oór; · De_ D!')Iftena:ren verJ:.ot@n:me:t 2·-0 • · · , 

. van de Hollandiaan, Duindor:p'won met 3;1·,yan Yreden- ·::::.:'./~-Î/ 
burch en Cli:veo en· Wippold~r deelden ,.b.roéd.erli,jk .. ".,_, 
de punten ( 0-0). Lens heeft uit de re.ster(;!n9-e .. t\'.[ee - ...... 
wedstrijden nog_één punt'nodig om·.helè•rtma;J.,.Veilig • ,-.•,•:·.,:T. 
te zijn •. De stand: ... ~ . i . 

Duindorp 
LENS
wippolder 
Delfia 
GSC .. 

· , 1 u·. ·.: 1 4 
1-Ü -~ 1 3 
17 - 12 
1n·-10 
18 - 9 G,H, 

.,.~ ......... __ :. 

.., .. ,., ... .' ·r . C 

. , -· 

U I T, S . L A. G -·E . N . , . ' . · . ,. :1. · 
... :- :' •. ~ri .. _••••-·•·"~-==·~ ..... -i,-·,.~;-1~·-· _, .. · , : ·, .. 

_SEN~,R!~.:. ,.... ·: :::;: ' , _.-·:, ', _·JUN~~REN _ · .•.. : ._ · .... ·.~: .. 
· gsc 1 .:::'•J,:~n::;~~J:..;.'.,·-:(!•~·•11 ~" "0-:3·t_gda :5; _- lènsc'.J: .. 2-::2 .. ·. iè'_;'.~---: 
lens, 3 .:. gr wil_lem'-II/vac 2 2..c.0 lensJJ: "'. gda .6 , 6-0 : ,. . ,. 
len_s 6 -' gda f/ ·. · · · ' 2-3 lens 9-w 1 kwar,tiè~,>. · ·'i/ · 
pdk 6 - lens'? ·6.:.2 .. : -,-.:- ·: · · ,. 5-,1-5 
lens 8-scheveningen: ·9 ; i;· O'-i w'kwart.ier. 7-lens. 12 ·:·· · . . . . . 6 . 
PUPILLEN · vr'bur,ch:.13~iens·13

7 
·, 

lens 1 - vvp 0 1 .. "' · 0-:1 .. :·;:. - · ·: · : >' ·_-;:_ 3-J. _,' 
ooievaar,s 1-, lèrïs '2'" · ·' '2c.O .. , lens 14-wik 3- . Ü-Q .... 
rava 2 -lens'j 1~5 ·· 1ens;15.-vcs 12·- -3-5' · .. •· 
lens 4 - ):Ó.kwaè3 ''' 1-2 lens ·16-celeritaii_:.

6 
.. <. ,·.:.: 

cwp 2 . -· .lens / -. · 4..:1 . 14 ·4- . · 1 . 

lens 6 -_ ~vp "" · . 1-0, ; '' PCLIC'TCERNCCI: '-· ' . • 
naaldw.ijk 4 - . lel)S J . 1 '-1 . . . . ... , 
vr,edertbur,ch5-l'ens ff, · · -: j ..:o lens 5-lakwa , · -.!·: . .-3-0. ·. . . , 
PA HlERCK TCERNC'C'I ·: ., lens 5~or,anje ,,'b1· •. 3-1-. · '.-, · .. ·' 

·i • lens -5-ooievp.ar,s .. , 3-1 . ., 
lens ·11 - lakwa .··. ·_ · · -,- 1-0 lens 5-die haghe ·, ':;-,O.'. ., . 
lens 11 ·:.. or.anje bl 1-'-0 . · -··: .. > ":', 
lens 11 ooievaars · · 1-0 : · . ' 
lens 11 - die __ 9";ghè · 0..:.9. :,,·: '•:,' · l: ':><;:-. ,,.•: . 

- , .. , ,: . ,,. . : '\'"· .. 
··•.• :· • .J . __ • ..;_ 
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,--· lJl,LANS·--JUNICR EN.·:EN. PUI'TLI:E N·"'. ~ r - •· ~ • · -:7 .• '•):;:>:-.:.<'':' --~::•:-;. ~;4 --~ -~-E:i 
.!.·,~ __ .--. ---··-::::::: ., ~-· ,-----_, ·----··-· !,• .. , ···--·--·•--·~-.- -- -~·--------· -

r .J•:!."!'-',•;,,·•1:1..~ 0 -,:;QS~P-2S?·•2!11-· )[st.1• ,fü:!:!!, ~~s!g~1!'!- -!Y!:~~~$~€!.•ii::1• 
A-klasse: .53."23 -5· · 25 ;; 5il·;·n7--116, · :0;96. •· 
D-klasse: 89 36 11 42 83 210-207 .· __ 0,93 
C-klasse: 109 • .53 17 39 123 290-274 1 1 11 

2.51. 112 33 106 257 ,617.:.597 1 ;02 
Pupiller;t: io6 · 43 15 48 101 148-,-147 0,95 

!. ' ,-

Veel nieuws hebbén we natuurlijk niët:cf 11ebt u só~s \;Jg 
niet in de gaten, dat Pinkster'en J';l67 ___ gi_chte_r en dichter.bij 
komt? Vooral nu ons eerste elftal prak:t;_iäçq_ :µit de ZQtgen 
is, beginnen w_e .steeds meer ·trek tè krijgen in een pi.ar on
vergetelijke vakahtie_dagen. _q 'ook ,? ,. ' - . . • , .. ' _.· 

· De 'definitieve ·deelnemerslijst ziet .e·r nu -ál.s .. volgt. uit:· 

D; echt';ac~e __ 'n --~ouke s'.:°,Hoe•fn~~ei'·, F.~: Di·j~,, -J~v·:_Dijk~ · :·:·, _ 
: .:·: :,c·, •:_• 1~eeters-·:(plus dochterlief),- Jehee, Jager,· 

:. ·_ · ,·: r ,· . ·. Mesker,.' en'Willems; G.Kemperman · en verloofde, 
_H •. Diet_z, ,en ;verloof.de ,;·H. Veldink en·.'v'erloofde/. C ,'N-i§·uw'.eriL 
huizen:,:eh verlo'Ofde / "G,Yerhaar en ·verloofde;,qle- dámi:ls· '. J 

van ,der, Velde en .Voór;düi.jri.;. F .de .zwartj'-M;F.r.iits; G/'\t',dy_ 
Velde, R.Wachman, R.Roodbol, A.Rooduyn, H. ·Roo<iuyn,· J_, : 
Schu,ba:~li", -D .Drand ertp:urg,. R-.Dra:ndènbUt'g ,· H .:Il.t.ahJ:lgnb:urg;.,' . 

· J .• Ve;rh,a:ar.-, . .J.:Wit.ting,- ?,Schouten. Mocht·en ·we iemand hebben . . . ' . : ~ ' . - .. , . -. ' :-, ~ .. ,;" ' . -- . ' ..... :; 

vergetëri~ wil. èi:hl'-. i:liui' kpn_ta,kt, ·opnemen ~è-t.:ae· )(,'K:? :;'· -,,' .·· 
We vertrekken op zat·ertlag '1'-3'-mei--van twée vertrekplaatsen: 
om 7;45 uur .. vanaf. de Hehgelo1aan; om 8•.oo uur vanaf•"Caf~é- · 
Hierck, Apeldoornselaah.' Vanzelfsprekend moeten we1'ons 
strikt aan deze vertrektijdm houden, · . r;c: 
Heeft iederee!l _e!ë)l) p1,3,_§po.9-r.:t .oL .. bE;,wi js .,vm.. rederlamier.sçhap? 
Wat een vraagJ_j_:_t11Lt_i_p; 'h§_t, __ J,;_i,Jkt ons wef', zo' dt.t.ent:;. a!s'.~.: 
we allemaal ervoo:r: 1 zorgen, vóor Ol"\S .. ,"ple,.ego_udersll• een ... ·•, 

_ aardig ge·schenk; m$,e'cte, .hemen_ •. Per slo.t ·:van:rel<ening,·zijn: :. 
we _drie_dagen'oij''çlèzi.m$nsen te gast '·en,we·,ieten.,nóg':vàrL(.; L'. 

. de vo;r-ige _keer, ho~.:gastvrij deze meps·en y_óc;ir_1ons,'zijn;·.;: 

~;;;; .. ~i~ö~;j::: __ ;~:~~:-~::·IJ·?: ... --··- --~-~-- ,.;:/? .. ; _·.'.·::· 1_: - ::~:_:_i~.: . 
..:. ... ; .. ~- ~ ' . i. ·,_ -, L .'i ' .. _ :· ,,;-:',. --, · :t:J . . ·_ ·:• ~- f,1 •:1 n \,; ···:r' ~-;:--j-~··,'.. ·;. •i' : _. . ·, :: ··; ~~-_l . . -

. ,,. -·· Kómt er een ·reesta\rond-·a·ls"':Lêi'ls"4-def-i'nitief'· .,,-::·,: ·t 
vei1.;ig is?· Nó.tuurlijk'komf dié. :er.· Als· d'atum. spookt: 6-12~:~L:} :,,.,, 

. ·;- '~-. :-r-ts,;; . :, ,J~r. ,~ . . 
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door het hoofd z11terclag 20 mei, .. :;:1/., .:.:LL.-.i'· __ _::. ···--'·' · .... _-.. · .... 
We _k.o~,e~ __ er n~g -~~,,,\eryg:, ;,'. _ .... , ., . , .. : • ·-~~;· .:.: . 
KIA VERJ-!,S·A:·11:E'NB- ---····· •··· ... -,. .., ... .,. - . ·-···- ... 

. ,.) -~:~-\';·:- t< . . . . : 
Als gevolg ·v/J.n het·,:;s.u;kses:yan de vorige wedstr~jdavond ..... ·-
organiser-eri >wij op _v..ri jdag :.5- mei- een spe ~:i,l~+-~.,;,_'.)4_Q..$_~,i,,__ •"-"-· ~
klaver jrrsrr:vorrct ·~r:1.'l_-ë:j:èhng··viili'. cfo hi;ïêr- F :Me ske r. Wie 
het op de· kermis Je. q/uk '.v_i_ndt en niet van vuur}'fCrk., . r1: 
houdt, is w,elkom·jn•het klubgebouw. Voor een oranje --· : ..... 
bittertje wordt gezorgd. · --•;·---;-_:~-,--1 _: .. •.é: _ ...: •.•. ·:.:_·_~'-· 

K.K. 

~RI JDAG.AVCND LEi.~S _ -~omb. - V ~.p.. , .. . . , _ '. _ .. . · ,. 
Vrijqäga:vohd' om. 18.3:0 sp.eelt- e·en LenS;-:lj:ombinatie:. tegèn '·.,, 
V &' !)~:,; '.Le'jweg','-'. In· .}jc:t;;:1e11s-team 0sta~n enkele. ex-Utopia- : : 
spelers opgest'èld, duï:Î het kan slep_ goede• wedst.ri.Jd wor-- · · ·· 
den., Ip, d.e 13pit.s, st~"' t, een p_erup-l'lt_e midvoor uit.· vro'e'ger · · 
tijd en;. hîJ l'1eeft sp~çi11,p.l. yoor ·dE,ze wedstrijd ~en tr:ai-: 
ningsnóvëi;lè ge~:o.u\iê'p. ·en: dat· za1··c1e. V & ,D _...: keeper moé-
_ten l;Jezurhn, Uit ,w(llinge'lichte .b:r:oh hebben wij vernomen, 
dat· Frçns·. '\:an Di.jltY~'i j • V · &; Itde•;spi].plaa:t s. ~nneemt •.. • .•.. 
Waarme,è- de. LcB,s-"óvèfwïrining · èigE;nlijk: al. bij .yoorbaat · , 
vaststa,at~ .. · .: ·;':·-_,:.·.f.·1.,·. : ·;,_· .. · ·-:·.•"' '.··:, · .. ''. . .. ·. ·.'.; 
De opstê?l•lingi·17\,Ve:rbär"ël'ld~e'.-:- IV,1\~\i'/ä AckE;t: '-_ ~.Heèr- : >i 

_. •: ·: ~'.':- ·,•·sGhop, :., ·~._Scli!u!~èn - J.V.eld~('lk,:' f'. J:GrQ€!:-;;i> 
nènd1Jk,.·.:. :l','L.:y,;Ey:.bergert :S. G.Jehee .., :B:.Dey~:ç-::,1'/et'geJ'.l.-:- ... i,. 
I:.Durghouwt' .,.:: G,Hall:éeri. Resër've:' 1. v ;Bèusekom. · ' · · · 
P,S. Na afiacip ,gez-el'lig .. sàmenzijn 'iri èl.e·'kàntine _;.oer·:_:~.·. 

' : ... supp'.Cirter.s·1(<lat,J~:;i;jr::r èr -·ongetwi jfêlci ,"v~:i,e.J. :en .. 1 
;'. ,'.: • ,, 

···$pcile-r-,s•,", . ,,F' '.< .. · · :;.· . · ' '··" ' -·'·· ,·,' · ' ... 
••,,· ·,·',.,[.•::~ ·~·•::•-~J .. ;;_'.("'"r·:::.~:j:/"~.•I •~::~,.~-.(·.· .:·~ ... ) .. .. ·;' · .. : i::.·:.>-· . , , ... , :...-~--1-

PRCGRt,JVIDl'J\ SENIC'REN vcrn ~ZCNDAG', 30 CAi>RITI f967 · ~-·• · _-:Li- · . ·' \",· ' · .· .. 
. • -,, , ... ~, .. ,., . .. .i. : .. • - ' ' .~~. • . -~--- . ',:.' ~!.· .. - ~··-· ~- :,-,;~ ·.,,... .- .·. . .. 

1 4; -·-;:,'°,U::; Léµ)é,'. }.,..W'iji.p9l4"er:; ,1' .. .' , : .• _;V e.l\i·. ~ ,Qib ,3. ,,Lok;·6f 4 '.' ,. •. · .,. :.:Ti 
1 2 ; _..:.· ïi ;Y,r,~d c,pJ:lp.i,-:C:,l:l.J,-lens. 2 . '. V:r~d€nJ=1u~cl;wEeg··r .. · .1.:.•. ·.r:1:. . '·· • · ,, ,·, 
1 2 ;--.,;,U;;):: .w_.;P.~;--L,e1t/,-·, 6 ; , .L· · .t,'lu~;rbloe;nwc,g ''" ,1;.>''. •:; _:.t ',·, · 
1 2; -.;:. _µ;.!-1 ~D. y:.·:5,,.L(}n,s 7, .·, ,: · ;Z.u~p,E:lrp,a,;r,l<,, i"2 e: g!,lqe:elte-"1 '' .,-~-
12 • ..:::- ~r;Lfns.:;p~-DitF. •.D i} -,"' ;;,,. V.~lfl, 3;,~eq,2•,~o.k,J5'/3-_:;'i.-;~,,- -:? 

. . -,,. .I ',. • . 

D E 0 PST ELL INGEN:·. ~ . . . . ',, . 
. • _._.:.--~; .-.l =··. _,",.:,:;,j ,._ 

LENS 1: c.v.d.beek, ·h,dietz, w,hanse!'), 'j,v,_.d.!<!1P,ap, ·h. · 
------ · smit'~kiêlm~ ,a-; r-bcduY11, 'r .wachman ~ w ~:vJ;!idJrpos, f. - -

·--~:cJ,: . . te~:·_·!··:· . 0 · . , :. · ,. 
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. de zwa;rt, _d.b:randenburg; g.verhnar •. _ .. ,a· .. , c·,.,-c,-· .• 

: RES: th. suyke rbuyk, . j .• v .dijk; h.ro~duyn.-, . ::-: ;. ,,· •:f ·, ., ·, . . . " ,, ' . . -,: ' .. '• ... . ' -·- ··"· . .; . . '·' -· . -. . 
• .; LEN~_g :.:•a,; verbéirenèl se; W :vèr~arenèÏ;è-, -;J;~_ott.èf~;-~}:~~rh~~~~ ... 

--- · ·'j;fr\èyer, r.r,lolf,·.1.riel)lèh',• j.~.11:glépèr:t; h,:roeid1:1yn~ · 

~ : ~:" i d.:tl<'. Ji1. ?i'~~~e~r4fg_;:'. R~S :=: :t': ?!_~:.d,e~°.?~r ~e~dÎj~~-
LENS b: ,n. v. dömburg, c. nieuwénhuizen·, · in. heér'schóP ;_ IJl. v. eys
----;-:,- , bergen; ·,;j., veldink,, f. v ,dijk, .1·. v ,be usekom; p~ _::;_99aj,- · 

.ten, e.-;a,v,d.'acker., chr;jehe-e,.-j,bróchar,c);. 
· RES: g.jehee·/c.veldi:rik __ • ·, · .· .· ,.f.;., .. ,. '·" 

•·H'' -

LENS f: :r,gèlä\lff,. h',:v~ ~èlz~n, ,a. y .;Lèe~en;. j .p~:tfoenendi jk, 
-----r• 'j;g,\r:ai·ssei·; j~'J:i.oup'perinäns, .r;peters; 'r'~ravE!stein, 

.' n.de.,bóer-;LJ.p'.;v.d•issel; w.veël-l;iehr;',.,,.0 
•• : ::_; ___ :::.'./ 

• 'RES: ·;a.,-ktein' b:retelèr i · á.. Y• §.chie.·,,. i_. ,.,J-fr;f . . ---
·: ·•; •·,r~•-•,· • · ""l, .. j,:-:. ,: -~~ ·,• •,_ .. , __ f · '. ' re ·• __ -;·•·•f·-•- ,·,.:-, · 

~~~S _ 8 ·: :5. j~g!;lj(2' ., J~'v,1;w~isttng; h;h$J,.m~é;h.,; ll\lqëi)d\Ïpts, n. de 
- T ·. grüyt:ei;:, -.~ :'póE)lS; w.v .d :1~~n;-;:f'; ~ier]J.pf,~'-'. ;J .de hilster, 

l ', br'arid enbur, . c; krás. ' RES: . f. b seliii.' '' 11 -bu s 
--·,. i::,-T••··K,.. __ :.~• .,-

1 
c"'.'·rr-.--..,~_-·· ._--·~ ,~---~-... ~¾ L, ___ Y7 .~.--··.~--

J.FSCJ-IRI JVINGEHf~- --tet'' ûitè'rli':jk; ''vf'i1dä-gavorîd: g.:! û\il:;.:.bi-J; <lhr .--
, G!Coomans, Weililarstraat'2f8l1:tel. 39.~27,20. 

Vobr1·o)?ig,i~r0grämma . SéTh:l:orèn.i:voor. ·zöndá:g; '7: metc·1,f;l:G,? -~---:·': 

~~~~~
1:~{t;:~~f'.;~*;*:s;12:_:,.l_ ·.··;:~: ·· :,·:.-·;:) f~f_;::t-··': :::.:-: 

. . ~ .. ·., r ·. - , t''' =-=-~--=-'ie· ,...,,,,,._-~· • ,: · · · · · · _ '; _ _,ï--- _r ---', , il,.;J 
V ll. R:: I:_:_ :!\, :": , . -. ,,, .,:.)<'. 

- Cp 17 ,april kr~El"g J\'lii.rè Ras, zoontje('van. onze''.exJgoaJJgetter 
Koos' Ras} èt' een ,zusje- bij. Z=i:j heE:t Doukje. Cnze hart~-: 
lijke gelukyrnnseri. ··.:: . · _; , .. ;., ,.~.J.,: ,: .... 

- Wat je ,:,~; ~~t :is ·re~Rer - •móet Öh~i~-,;J~heè,'hq~-&e~~·ge:~ 
dacht, want op 6'meivérlooft hij zich in Zout·eiànde·•mèt 
Magda Louwerse. De receptie '.is van :·19.30 .. :.a::·20.30 uur in 

·--hot-tl--·Marja··te-Zoute-lande; Dij deze alvast·onz~--ge-lukwen-sen 
aan het verloofde paar, ·: : ,_· .... i .,·. •J,1 _.:'..L"'.',., ___ ", .. ~._r, .. 

P1:1c G-R:Wû, iuNÏcaEN vcci zcNDAG 30 .,\i'RIL :1 ci6Ti" -- ~--:...:." · :c: . :/ '• - --·· 
• . - ;....,1,' • 

,13;3Q·u. ,1éns 1 - ·R,V.C.1-;, ,.· ,: · .y;3,G,I2:,1:6/.4r 
13; 45 u; .Qui'c].ç; Steps. 3 ·- 1ens 2· ,Nijk'ërkl.aan .r . 
12.-- u, .Stèed·s Voorwäirts 1.:.Léns .3 .Schip1U::i,d,éi:f :.• 

,. < ,.. • ·- ,--

.. ZIE 'TCERNCCIEN i ,, . , . :;-_ '. ;_ . : ., . 
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. , D E O P S T .E. L ;L I ·N· G E :N:, . •. : . ,. ·. ·." ·, ··•; .. i- ... • ;,):}:~. 
~ .. • •O ,,· •. i., .,• ·•. ·•: • • '." • •, •. • • -,~- . • •_- ox • '. '.•, :-.,,~'":',:••{ • ' 

.LENS 1: .r,lJruggeJ_hans·, m/vtv.eën, r;v.bohéel[ien/h.roth-,.: .· ;.,; . 
--:;,,,.-- .. kran.s';; J:i~ verbéu'.gd ;.' r~ f'ortmi:tn, 'j .webb'efs'/ tn·.' . •. '-'::'::::. 

. hoefnagel, th; bröcharq ,' a:,,kortekaas., 'l'l .• Ja_ns.-,:) . 
-sèn, RES:.p.v.çl.aar (2x). LEIDER: dhr.Ï'.Huis •. · 

. . ' -. . ' , 

~~!i~_g: ·c.Vi3:a:s'.sei1, .:j,;wel1ing,:. a •. d~ym, h.·suylçérbuyk;• t-. 
· heerschop,· c'.verv.aart; j.de jongh, ,w;vogel, ·· · 
n,v.niél, g.v.d.togt, c.v.-vèlzen ... · ·· ·. ·. 
RES.:·.:c.rqoduyn. LEIDER: dhr.G.v;c~;Velde; SA-· 
MENKCM3T; 13.30 u.ingang ·Quick-Steps-,t;errein, .. 

§!i~_2: a.ver~aárt;"',h,-i.;rb~rênè).;e, _c.knipp~nbE)rgj 'j;: 
holt, j"v,d.zalm;_:h.egbet~s, .f.hèri;:c,mans, f .. 

. , ,: de winti,r,:g,de h<>q~d, b.eps!'~amp; w.geurens. 
: ,.··RES; b.lustenhóuwer; ·LEIDER:. dhr·~F.Eerremans. 

, Sïi:MENKO/JST::. 11 ·.--' ·u.~ .. ingang Lez:i§,..terre~n-•. : :'.. -~ -'=•:::;, 
?RC'GR{,~-%', 'JUNICREN VCCR. ZATERDAG 29 .. /,PRIL· 1'967 • .· · : • r 

Z'IE TC'ERNtCTEN !·!,·., : .. ,.··,: . .t.'., .·::: 

14,-- ~::Iiens ?,=·:·EoliQ.,.~~e.i;?~~i. (~e::{~\~-~~ -~~·i?c,:~1:ii;.ir·~~----
15 .11-5 tl.Lens 6-VIC'S 4 (-vr;) ·. V.2,G.1,L.5/3 :: : ,· .:. , .. . ' 

Lens 7: .zie overige·,elftalleri, oo¼:Yzondag! .. i'',.' ·--.:,;· 
15.45 u.Tedo 3-Lens 8 · · (Vredenburchweg hoe.k 

.. . , .Schaapwcg, Rijsw:tjk r-·--0
~--- .. --~-

9 :30 ·u:Len,s 11: '.Pa Hier-è)5:;;~,o?rn90±, (:t . .errei_n_~.v7~-l·::-·'-:··_-:..-. -'. 
• .... ~ .... ,., ,. ;5chaapweg, f(J.JSWJ.Jk• • •. . .. 

14~30 .u,Lens 1.4--'V;i.os 8 .: ·_. ::·, v;2;G;1,r,·;6/4:; (v'r,•J; · • · ·> 
15;'4-5,u,Lèn.;;. 15-W'kwartier 1.0 · V.3,G.2,L;:5/3·-(vr;}' .. · · 
14,)cru •. I;ens 16-'Yelo 12 .• ·•· .·_.· v;3_,a.2;L.-6/'l·,. · ... 

, • .-,. , 'ZIE T0ERNC0IEN ! ' .. ; ', . .. . .·. , ,; ,:.<. 
-------~~-_,,~,------~--------,,--,--.;', 
DE 0 i' STELLINGEN: ; - ..i_ 

LENS .5: De volgetrd.-e7°sp-e-ler-s -,w9:rcle.n"Y.\!rwt1cht 'vçior éie :ri- · .. · 
..------: náles vàrï 'het-"'P6lio'.4óexriQqi_;j:i~y:a;~ïi.är/~'; ·bakke?is, -

' h·: bij stèrveld j -~ j. col_pa.; .j. holt, .a~·nop, 'l·;huis ,"··'·-: .. ~-~"~· 
p.de .jongl1, _w.keetman,. w.kGJ~enhèïven, r.v;d •. ·. ·' ,. ·. ~-

. .; mulJ.': h; overbc ék. LEIDE~-~ . dhr; c;. V.d. Velde'; .. ' •. 
" SJYMENKCM3 T: 1·;:;.30. u.'Hengelólaan hoek Loe·veste±n-- . 

.,, - ~ làa_ n. : . · .. • ·· , 
·. i 



-423-

-~N§ ... §: r.v.berlo, k.s_chouw, :p.de vries, h,eggers, g, -
, • b.tuinsma ;· ·:i..!cte'"_j'ongl:i,-.·j.v.huls:t,,. R~hoc:>g!=lV:.<!e,~, "- ---

. ·;: l',Y ,d, veld é' ;'" e' ;brorrc!<hor.·st·, -. c. grimbefgen'; • _ \" /- :<è.,,.;::_: _ 
. ·' :ftE;S: f. v .d•;bei'rg, · b ~v/d . lans., LEil}ER !' 'dhr '. J. dB '.-Hilster 

~~~~-§-: p;_~i1t~~bÛ;g, p.~a~de~~' a_.y.~ss~n, :~.wésthbf;; b; 
de.vrie-s,;b.y/d sprong, r.peters, p.bremm~r,; .g,vervaa 
th. jáns sen , .. , .. n,.d e y_ri_~s. RES: a. bild e:rbe ek·,. · p. _f. de 

_ haan,· LEIDER:l.dhr, C .de. _l:leër-; Si',MENKCN"!ST,:.,-1,5. l.5.J..!..ur 
- Heng.e1o1a·an, hoek LÖËiyËîàt·ei·nluan•;- -_ - · :'.•,~:L,', .:...'.'.::: _ .... 2_:.J:;f::: 

-. ·, .. ------·· 
~§1;!~_22: Hierckt"oEi'rp.obi: · dezelfde·-, sp

0

elers,. di~ '.irorige · We'ek"' ·-.. : 
- · · ·, . ·deelnamen, worden ·ook· n(rf wë"èr . ,_ ..... _. • 

· ? :- .-.. }t·,··; verwacht·: · .-· .. : .. ·· ·. '. · .. :!:--;~-- ·:. r-· ;.:::·: 
- 'LEJD"ER: ·dhr ,.Ri,W.~~n. SAMENKOMST :-,'8,;45 uuz::-ihga~-. ' 

_ LensterrtrLn; alleeh0 .Fr.Raaff· i·eeds'. öüï;.8.30-uur:; '.::·i 
'" . ~ '. , ' . , " . . . .. l -·-· .. ' • _- . ; . . • . 

LENS 14:· fr.teunissèrr; l.,y.d,meer, c,groen,'JC,-?,bs,.PÖeI, ·:-: ::·:.:; 
------- h,janmaat, f.guit, r,meershoek, j.hel).l"eqstei/i;/ ---. ,'. 

'th:v.d.aardweg, ·r .• straatman, p.pechler, RES:·.--j.këét
man, f ,de kleyn. LEIDER·:· dhr .G. Kempefman. .~J..;:i 

. • • ...,. ' •. ~.: .. . ! __ ,. • " \ f ,:' u , r ",T- ' ... _. --- _ ~ 

-LENS 15 : a. casterrmil'lerJtg. nië·uwbûurt, :e, bqr f'.':.j.,.äSs.ft1.ma:i, . 
------- j,de vries; w.d.~yvesteiB, ~.v:.cteil~ril-~-'.\'{Otiters, : 

_ .: b. h_oe.fnageL; r-;;-f;;s_sellll~n, · ~-• '!\'f SPa8:1)ä-0n,ll:., s.: ·---- _;_ . . lL .. 
, ' ' HES.: .r:. k .. f...;Stfpat?i?-n, ,, -~;; ~-eti-ct r:~ks ~,ll.EJQ~~i-r dhr • C. K.f.;f S 

~1;!~_2§: b .de haas, · b :tI•è -br~m, · i<..v'..pun'spé'èt';·'2o'\iüèas~--; ,--- · · ·· 
rri. p. jal1s 1?en,;; ·p. steffen ,. ,Jj ._mu1d.er,,, · r';fë~b,jtra, p '. · 

. wilmer; r. .v',hillst, c ;hoenderkamp; ~/;,,~_,: é'f.yerschoor, -
: g.englebert. ·LEIDER: dh:r;.J .1/htting,' ··". '· . 

. . =~ ~ ' ... < .- • • : •••• , • ~ • : ·_.. .,· •• , ' ... • ; • : '. 1 • '-. • 

:,FKEUR1N3EN:. vpór alle . .3lftallen <1-lleeri tus:;;è'ri_fw,áaI( 1,!w.::_:i-J~J 
-•- .. eri half e~n t.el,'66.13. 1.4 (Khibg~bouw)·;i 

~ . : . •' . : . . . ,. . . . . . ' ,,:;)" 

l'Ui'ILLEN-l'Ul' lLLEN ~,'UPILLEN:.,:i~Ul'II:.LBN -i'Ul;ILLEN-,'Ui~JïiiLEN 
·.·.'•·i-;_::;. 

Woensdag 3- mei a.s. gaa_n er twee elftallen naat ,be,t Quick
Steps,-terrein om ,.dc;ár tegen· de 2-· scp.oolelf,t_a,l],ep van de . · 
_l-lers:rh.e;I.,s_:t:r;~.pb' te:. spe, ·.1_em-,:~_aari~an~,- -? ~}9··.'.l-W/ .>,:.~.',.:'.; '' _ " .. -f.J·',I 

· · ·-- -:. -· ~ L --~, _. ... ;''1·7•.,;',, • · -~1~r ~-- -. ·· •· • ·· • ,- .,.-•-.. •.•.,. ,!, L,:.J 

...... 

OpstelJ:ihg'en~ :Kbni"u ;A':'_ r,:lt .d·. sté,en/ p .• v-~•wi.jk;.; g"a.W;illemse, g • 
. ,,,-, :,·.:,. --;:-~,:--~ '. çolpa, g.tromthel"êh, "f.,ve:er?n, j,de hil-
;-;t::,·,,(1~·;. , ·,:;i•r:/.s~s.r; :9:·-~e _"1~-~~,eri",;m·:,vt.ct.b9:r:~t, q._~'. 
-·.-: ... • ,,.-,.,. ·--~· -- .• noor.t, -J .• .:v:~_:ri,Ji;t .• "'"'~•-. __ h,llI1,lrke:::i., ___ p_,jlè.r-
., ... - : .. - - ·· rèyn.LEIDER: ,c:lhrJ.?,Scho1..1ten'. ----

•. · . , • ~ .. , , •• "- • ·: • ' .i 

).J . --[: • .-:·: 
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K2~Q.,JJ: h;jochems, p.berkelaar; j.janmaat, e.spe_i_cherr--'··. 
, _ ,,· _j;b_oin 1 ,r~\11~C~[).,_riy.cj.lely, _a,)s-:;gravel}(\i.:ik,;__;; J . 
·• . .. , ·r·,,góec;l}:-uy~ ,; ,e ;J19e-fnag_!'l ·; j. ~la bbf:X:-S.~; ,REq: · ·_-:-- - · 

- f,\$nqeY!3t;'~),:°l2::r;~~ter'lllan. LE;IDËR: dJ:rr:,?,,-Fuffer-
- mans •.. -. . - . ., . . - . •; . . , . _ 
.. Si\MENKéMST:· 2:.:.- uur ingang ·Lens.:tèrréin.· ·;. ·: .. : -. - .. -· . ; ~- ',\ . - ,... " ,•; . . . . . ·- . ' .· : .. . , . . -· 

,-,PRCGRAM!l'A ?UPILLEN :V:CCR Zf,TERDi,G- 29'),?D:IL 1967 ----·-----

1;4_5 ·~·.Di°é Hi:rp;he- ,:,'-1-tens? 1 ···nedemsva11,rt:weg•(V.C.S.) 
1·,,_.:. ·u>w-esterkwarfi'èr·i'l 1--'Lens ï-' ·2' Duinlaan ,':,·:·;; 
r:"2(5 u:Lens p 3-RJ,V'/l -;-:, '2. .. : ·. v;2:;ah ,·1;,5/3 
1_;_== u;_Leras? '1,-;G,,D.,-S .• :)' 4·,: -; , ·.:V.-g.,G,r1,I,,6/4: '.'. ''.''.:,. 
1 ;4.5, u;Jl,}V/,.J' 4.:.Lens ï' _.5. ___ 0 Terr.Lens: V.3,G.2,r:;;5-(5·· 
1;-- u:S.C.A. ï' 2-Lens P-6 . Cèkénburgh . 

,, r:-:;: 1.1;:_Lens .J? 7.., VIC'S i' 3 . . ' :N. ~, Q .12-, L. 6/ 4< .: · 
· 1 .; .... 7, u,TF)Dt' __ -_ L_ens ï' ,8:. _ .. , , -Yr_?-dqngu:qc;ll"l'!:eg l]k.Schaapweg 

_,. ZIE C'C'K V.U.C. TCERNC'C'I,-.op Mi~-,\ND11G-,1.MEI A.S •. ·, 
ZIE -CCK :\IJC'ENSDAG" 3 MEI l't. 's / ; > -.,,, ---- . -- - -.. 

·,-.-.::.,·.d-• _, a'.·.~•: ~;•, ' .• : '•"i.,: ~••; 

D E C- ï-t s· 'r E L 'L:4 N G.•E.N:- • :·· r • 

L§~~- '?· -1-.-;. :r;v,.d ·• s-teon,:-P; v·~wî j1'i, g;willêïnse'; -·g .-èolp_d:~ :: ___ _ 
-, .- : - :---:-:, g .-t:rommel-é-h ;- -r; véeren, · a· ,•bà v:en ,' '·'a. de •~nt er, · 

· · , m:.y.d.hóf;st,· q,v,no'ort, ,J,v.rijh; ,-.• . 
. '',·< :, RES:, j,släbbe.:f':',; LEIDER; dtw.G.v::'ct.:steoo' 

, · . ,, SAMENKCJ\'lSX : . l"1.5 u.,;Kl ub gebouw. Lens. : , .. ·- _ -· ; 
LENS'. I" 2;·:' h .'3~;hemi;w~d-e·. hi:1ste~·, :è :v= :tl. aartiwe~; ~ :·s·p;/{.: _;_ 
--:-,_:--:--.... , - c:her, m/ir".):îágguin, -r.mick'ä, -p·,-de -woiff;' f. wou

. ters,,_j,d-e hilster,: e.hoefnagcl, r.goedhuys . 

. -,RES: .. a,y.mari;s. LEIDERL dhr.Th.puyke.rbuyk., , 
-- SAMENKé'MST:· 1-2.1:.5 ·u.Hcngelolaa;n hoek' Loév'e=-"- 0

··• 

' . steiniaan, .. - . . . - . 

LENS I' '-';3:.: p.:. :v.:e.r.aaho.ot:,,:-~P·J)è'r.k!Üai,l.r'.,' j_, janmsl.at+ ~a-~-~.s.::: __ : ___ _ 
_ -:--;:_-:_--- -gravendijk, r.de vries, h,straver,- r. v.d •. lely, 

·:·"···.·''-'---\ ·,-__ . g;1el_-ipyeld, ,p.le brun, th,murk"e::;,;--f;;-sn:p-ê'yers'::i· 
.. : . . ._ . " RES : !' i~e ~ vrpege •. LEI D~R: dhr. N ~Koot:.-.;<_,··-- ; - ··;-'--

- LENS .. ? 4".-.. j;boin,: a,borst, e.macco·,, j.,keetm[),n,_. p.bocms; 
, '. -:--:----.-:--:;~·-r•. cle' :yrie's/ h .rui termàp;. l .wih-kcl·nuin-;····j. p'óst',-'-· 
- . · : _; th .• v:',ro:,;'sum; :ê.bakker~,RES: e,booms, r.v.d. 

:·1 , • -, _._ :;:-m~ef.: -LEID ~Il,_:; :i:i!°Jr_,-R.pr{l.nd~nburg. 
. ' . ":.~ .. , . - .... ·, ~ 



-42.5- . ·-···""::, ........... -. " · ..... ,. --:c:--::-:c·:,--- .... ", .... 0 . • .. ;,o7;·-· ·T:' ·· .. -:•:~ · :·'...,. · ·, - •· .. .. 
LENS._? _,2 :. ,J'. v ~ os,. .-f .• will.e.}ms;.:.r ,.bomj: .. w., v ,d-;:l·fnd-erï,-·-r."'Ver"····.-· 

b~endse,, J..v_alkepburg, a.v-.d ,aar, a,.hilderink~ · 
_g,bloks, h,coomans•; h.v~er)camp., RElS~ à.lodder,'·· 
j,Y.,d,wijk. LEIDER: dhr,J,W~;J.l;ipg., ·. ;.•.,<, ;· ·;,_ 

~~~9-_?_§: a.kleywè'gt.; ·é,er~st··, th.tij~ser:i·, è\dC ~ü.f;.p/{e~.J: 
sink/ iTr,v.wassem, -j,schàà.reman, P.,q.tl?erJe:/·j,:' . . : 

, wüstefel'(!!f; r. beek; •g.gómes; R~S: g; scl:_J.nè'id\ii:-,".,' "'' · 
r, v.let; LEIDER:• dhr. f, ,Nieuw?nhuiz en, ··;SAMENKCMST :· 

, 12.15 ti.Hehgèlolaan h.oek. L,;ywëg."'(Ë,Ûrocj,nema) .\·;.' -,. · 
LENS ;, 7: j .koönieti;.: g. V .ö~ch.,·, th-~h~emsk;~ii; .. ;: k~pe12' :: p·: :: t 
-------- · fè~tz, a,çiur:ck:sen; .j,hollir,i).<,fa,janss\!n,,:,rikqster,' 

f. hendri)ç~,-· p.k9~ .. :w;s.:, .. J:-4._~~n~c-~ ,.<J::Vc~ ek-... :·~-. 
LEIDER: çlm:, '.1;11.Dr.o,cllàr.d. ... ;.•_,;j_~ ... i,.c.- '·-~·"·· · . ·,: :·:: .. -CC .. : ... · •... 

LENS ;, e: :wordt samenge'st'êld. üit': . • .['. . '~· . r ': ? ;,'' :f . ,,: -: . 

-------:-- . :.v. pouw ,: .w~;carabäi'lj ;. J ,il1û1..d'èr;' 'j, v:ct :bufg;t ,_'1:f., jo_ri7. ' ·· · 
k:er,· m,v,rijn·, q.v~veeq,···e.yperlao,n(cr,nçij;':t.et,/ i'. .. 
g. v. gesse'lr,· w .gome..s ." ·nES:· c .'sche.nkel~.,, 'r:~d~ .,hoogd·;·. 
p. perreyn. LEIDEi1 :. dhr ;:HiTirani::I énhurg;:·'Sfl])iENK{MST:. · 
12. 3.0 ;i1w,· Hoqgel,o).,a,qi:i .. ho~k 1!0,c'(,e_st<é.,...rrlllan. ·-:. 

. . ~ . - . . .. •. . .. ... ,.r •' ;'-~~ ~. -:; --~ :.f 
AFKEURINGEN: alleen tussen twaalf uur,•en•hal'(sj;·éé'n t~I. 

·-- .• rJ, 9§.lJ.)A-nOCJ.uj:>g_eli;Q.lj,I) ,,. :,"f.' _: . .c,i1'%,~:: •j'.J',:··I.. . 

1\FSCHRIJVINGEN: vóór vrijdagavön-cf 7,3-0' uw· ;~i{ètW.ff, v _-d, ''· ,; . 
.. ;'.'I•>i ,. , _Kl_ei j)•,:f~;:i.pibc.zen stro,fl,:t, (,~5 ,, .. -t-el-i,3.3,.fül,. 42 

.. ; L, T _( t·e;i..t~f 0!1}-.:">Ch.- alle en vv~·jdgg;3,vo[ld. :t1:rssen 
- . : · ··· . 6,.P9: ~m:ï-.7~·13.;~,-µw_J1,i;•i. .,';:) , · i:"r:~ r r:~·~:; 

NJET-C?KCMEN:: ,;: . wegéns: -niet-..,.bpkóinen•lih: het· af~_:l,'c)_pfn' week-...... 
· ••• 1 . : • :-eJ::1A1:-e•l'1öt·c;l en·,y;·aè ""'Kllf_ï'i~: e_ir;~p:, E!:IJ;!~,!),~rtL~:::.·.:_:: . 

· _ ........ --·-"-;J;;.Wm,mmt.t·· a1:s-··rês'ërve ·opgesteld. · .. · · 
. j ., ' ,., . 

MATERI;',ALUITGIFTE ::-;';'llhr,H.vai:i çl,er,Kleij. ~ ' .. :,,;·r . :J\•v. :·::: 
. . .. _·· .· ____ ·• . . . ·'.· ,.· . .., ... ~-·r ":·--,!.\ :· ~-: •.-•,,-

TRAIN l N G: · Cp•wó'ensdág 3 ineI._gaat d'.~'tridb,i!'i.'g'.yö_9i:\;, ;;-
l>.>:L · e:le C-klassé en.'yg'6r de D:.klas's'è. niet.· .. ·-> . 

. '" ., · doór tn "l[.~rband ;:mét ,d~ dQdenh~rdenking .•. ·· 

.. >:··, Cok·oj) bevrijdingsd~g;, .. Yr;i,jd_ag. 5 ·mei; :.is 
·,• .. ,:,.,, I'.èr géér( 0-klasse·.training •. · ·.,. : . 
. ';' : •.. ~."! .:.~~.:1··.\i.·'i-~.(··· _._-,·r: .. · !.T,•::.:-~::rL.=,.· r;• .·.., .•. 

, • .. • ;. : :; ~ . . .. , ;· ·: '. / ::i. ~.1: ·-,·.:~. '_f, r . .. :.:.:i-.; .. !/ 
~-!' ,. -- : :1.f ·_.,:··: :;·:~·r.rI 

• ' •• > :· 

'• ·• _. . 
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•--·_-:'llp;orr,de, komend.e week;:-stä:an,e'f_ ver.schillend et;t;.b.er,,-:>ti"c;,.,. ~i,,,-,,·l.;-;;:J.b-,-.;, 
,_ .h_ooie'n op_; h!3t pro'gramn\a·, L·ees.alles .goe.d door,,. zo .. ·;;,·:·: ·_:;_ · . , 

da;t je •Pr.eci:es we.et,oi', waar, wanneer. èn hoe. laat · ·· · · 
je· moet spelen., zodat Yfe. niet: voor ·(onaangename) 

· verrassingen komen te .staan. _Nee!JI goed dè _tijd:en _ · 
--vóbr a·:fschrijvingen en/of eventuele afk;e.uringen o"p, 

zodat alles zo· soepel mogeli•jk verloopt, - Doven.,,_ · 
staande' geldt natm,1rlijk ook voo_r dé' komende .wèJrnn, 

: waarii:i _ nog veel t<:Jernooien -zullen volg~n-,: zoàls · 
je in de _in "Jong- Lens" gepubliceerde agenda- hebt 
kUJ1!1en_ lezen .•. Veel plezier en. good. luck ! _ - . : 

. lfu',ANDAG 1 MEI. 19 6 7 V • .u .c : .. PUPILLENTOERNCCJ;- ' .. --
: . ':;' .. 

Op maandag 1"mei a,s; néémt ~en·kombinatie c1eei'aan 
het door V. U .C. op háar terrein aan de Sçhenkk:a.de te 
organiseren tcernooi, De. weçlstrijd\')ri bé_ginnen olli 1-1 --

.uur· en ·,d urén: 2~ 1 2 ½· nlin; ·· /lfl,oop :!:. 4.~J 5 :, uur. · ; . ·, .. 
Lens speelt in een pouJ.e·-.met:· · :. -- , _ · :· · · · __ _ 

. ".. . . . ·. . . ' 
,Dlauw Zwart.4, v:u.c.4; W:Î.lhelmus 3 

" en Voo:r:-bur-g 2. - · · · 

De v9),gende: spelers worden•hie:r:-voor -verwacht· om __ JQ!_ë::·< __ /-'_ 
uur op de Hengelolaan h9ek Leyweg: ;· . 

. ]:.:Versçhoor:, i';J;lerkt:!la~r, J;Janmt!at; :I~;_T,·::i_~~I"a:"_· 

. v~nd:i,jk, ~.de:Vr-:ï,es; H.Stravet_;,_ R,v.ct.~ely, _ 
.. , . G .Lelieveld ·, : 4 ,-d~. l;_l:i),ster, _c_'.l.'-h·.mu:r:-ke s, 

F, 8noeyer~: .. RES: -··;r:~pJn. _);.EIDER: ''.dhr. N ,Koot. 
MAANDAG, -1 MEI 1967 i,-'KLf,SSE-TCE·RN.C.CI ,ZWALUW V.F.C. 

:_ ·.'' ;_ .. · ,_:: . . {VUGHT) 
He .. t eerste jurtiörenelfti:tr ·rieemt op 'k'oriinginnedag deel 
aan het Zwaluw.én VF:C - toernooi :i,n .Vught; wa.araan : .. , '-': :_ 

.. : verder in qnzè poule deelnemen: Helmond, w;s-:c .- .. (Wai:i1w1Jk )": - · 
,,, .en'. Zw'al,uw.eh-VáF.C' •.. n·e :-1ed_stri jden: duren'. 2. i-, 1-5· mi-nut'en, • ,,,.~ ,;:+"' 
_ ·· de ··~s;';-1,,é·n 2-.g1+an over<naar. de f'irïale~. De volgende ···~~,"'~'i··-

- sp_/±1\{rs word-ei,· .verwacht:: F,,,f,,ûoheerrieri,D; Drandenburg, •- · , ' . 
, ·,. Th',Drochàrd, R;ITtug;ge.11:~iis ;Th ~li~'efnagel; lf. Janssen ,.A ,Kortekb.as·, ·. 
-· H,Rothkrans,M.,v,Veen·;J,'Verheugd,F.deZwart;.R.Fortman·,., . 
-. : SJ\MENKC"MST: ··-- 9'. 30· uur,·ingang _ Lensterrein; dé reis zal ·perr ; ; , 

auto gGschieden,. · • •,';: · 
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.JJ!'.'NDERD/,G. 4 J.IIBI Si'CCRWIJK A-KLi,SSE TCERNCCI 

~ ~. . " .. . 
,.:Jlieraari '11-ulfen~ dëelneinen 'Lens,--l~r..n- 2 ;: D_e_ __ y9_j-Jg_ _ _jaar:, -_-
" d..oor ons gewonnen beker zal wor.d.en _ verd~èli_g'd_.,_;~:W:,Ei:h·ojldëp;-:': -;;- -t 
:;_rhem nog graag een jaar in de, prijzenkast! Tegensfändë)'S- - -----•-··· .. · 
·:'zijn: Spoo:çwijk,- Lp.akkwar,ti.er,,. B.l,VA :en D .JVI. T_. __ ,· ·:;1.'.-:: ·: ., ,~,;il\: 
,' ~Gespeeld .~ord,en wed.str,ijd.GJl:•:v:an 2;x J .5 minuten ·zqn:dér 1

- :.H :;•,, __ ... 

: rust, bij gelijk.eindigen beslissën S:tr'ai'schcippën'.: .. Dé _-:· -·,i:<, 
< resultaten van de 2 elftallen wórdèn sameligeteld, 2

~1---- • .1,. ,-,: 
,·, :-, ,'j · ' · . • ~ -· ·' • l • -~· • ,! · ,! ~ ~,~ • : • i"'I ~,"it · 

';;,~e volgende spel'ers worden verwacht : _. : .' , __ , , : · _ , __ ' !- : , • ;; ; ._, • 
. :~~!'.!~-~: F .v •. Dchcemen; Th.-Drcçhar9, _ R.Druggiimän's ;:· ?,;Förtill_ant·:','~ 

· Th,.Hoefnagel, N,Janssen, 1\-.Kórtekaàs; H;fj,é)_thkrar;is;·}'~::•.~ 
c:·v,d,Togt, M;v.Vccm,_J,Verheugd,.W,VogeI. _ ' ' ·,.,,,, 
LEIDER: Dhr. iJ. Huis. . . , , . .,- .. ________ _ 

. • ·-" • . • . ., . .i: .. , . -·~. r 

A.Duym, H:,Egberts, T ,Heerschap, J.,tl_é Jqng, W',Geu~"''----' 
rens, H. Suyker,buylc,- C; Vaassen, C. Vervaart, c,, v.·veli"- ;yf 

-
--_'.·_,_._,_; zen J Webbers J Welling J v·d Zaim'/:· .. _;•;,,.-;-.. ,,_:,,:_.,,T,,, - ,. ,. , .•••. •:·i-····· • .. · 

: ._ _, _ · LEIDER: dhr .F •. He;rr~m9ms. , . ,- ,- __ ... ,- . :. ·. - _'.;', ·._, .;. - :., 1 • -,-, '

·•·. -· --· -··,' •·SfiMENKCMST: 10.3u-:ulir Klub-geöww: Lèn,s v.o:Of,b·.e,tg§ ,::,.·J 
'"' : ___ c~,ftallep.. · · : , '_., ''';:_;-_r., ,j:,r.:;. 

,,·, 'DCNDERD;-,G 4 MEI WESTEHKWf;RTIEil t-E!'i'c::,:i<L;,SSE TCERNCC:I; '' : -- ·· 
. Voor Lens .5 eri'Len~ 11: '.,: -- ' ·,· : '.: ''':'-,i'. ·;:.,~ 1 

:•:• Gespeeld wordt in 2 poules.;., waarbij voor. elke pou_le:_ çlrie ·-. · _ 
_ prijzen beschikbaar zijn. Wedq~~\jden, ya1,1. 2;ç, 1.5~ ~~:.1u}e1; · · :,' ?'f'. 

-- :, zonder rust. Deelnemende verenigingen: Westérkwart·ier;· • . '. ,, ·, 
t. .Léonidas, S .V .W., -Goal. l1anvang: 10. -- uur. - T.erre,irt; 

_,; .'Duinlaan. - · - . . - . · ·, · · •,·:~-.. -,- ;,i--'···---· 
. Dé volgende spe:i,ers wörden vJ.rwacht.: ; ; - . -. ·:·1_ - ; _ . . -- : -i-· 

i!2!'.!ê_2: ï'.v.d,;\F,r, E;DGi~kers,' H!Dijst'er'veld,_J.Có_:J_pa, 
· J.Holt, fl.Hcp,- L,Huis, i',de.,J<:mgh, W;Kee_tman, 

W .Kcu.wenhoven, _:R. v .d ,Mull., H •. C.verbeekA· · ' '' 
LEIDER: dhr.,,G.1.v·~d.Veltj.e_ •.. -. :; · -~~-~. 

< , 1lf~ê_11: G,Dloks, - J,;J/Î.$seldorp, 'i.":C.lo Haan; R,Hoe'fnc:igel'.':: '. 
,·L·,,·1. T.Hoek, ï'.r!_öp,_,H.cle Jongh, ·F.Raaff, :Tr.Resodi--, 

. _ . hardjo, C:'SéJ1r'èvè'r, 'G;v.1:1.Ve~de, ·?.Verhe,esen, 1 
' LEIDER: .. dhr.Jt.Waclmb.n'; ·-_ :: ',·· __ . ·.' ·;_ ' 

Samenkomst voer b~id~/elftallen:. 9 .4.5 u~r-. Thç,rbé·c'k'.,;1aari., , : ~ : 
hoek -Laan· y ,MEë?e,tä:ervo_ort .;:, 

··' , . ' . ' ; . 'i·,:. ! ~ ) ;· . ., ' 

,~·. ' 
~ ., .. ., ., 

.. 'f . .- .. · 

. ;· i .· '~ .'j. . ' -~ . :, "_. 7 

' . ' ) . '······ _._,., . 
',"\' 

-: .·. . . C ;_. ,_. r., . .._ :r ·.;··_. .") i·-: ! :··"• 
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.-;:-~·· ·.· ·;_ -,.i,·--:--:-:-·--- -:--- ----~---_::-·-!_::_-_____ ·----,. 

. -·---~ ;::.: .. : .. i--~7-·· .:.:~::::.:.;::.. .. :-.~~:~----~-~-_:'.: ., ---.. ~--- ·- ·•--,... --- -- -
=~~~~=,,..a...~,-,;,,,e,,--.-.~e'-'----=';,--,.=~==~~~. -~ --- ---- -··-----,. . .::__:: 
VRTJDI,Gl,VCND 5 J\'IEI :· A .• D.S • ...:n-;,KLASSE!...1TEl.RNffI. , , .,., 

'. .. '··.___ -.-- ,: ·,.·_,_ :· . . .-_..,.~. '".<'i" _!_:--.;::- •,- " ' ·:.:·'.-c'·'•;..0..-..;.-,, - : "'::t,. :-
-.:. Hieraan zal Lens ,6 dee-1.ii'eïneri,' ·Nerclere r-;d;gç;_vens' -(;,orden -- . , , · 

volgende-week gêpub_licé'erd;: .... -, .i _- · •. ,.;:: ' , -,_._._,'. . : :,:, - · .:, .. " 
. Veruach\;; •wqrdén dq.1f:: 1rr. V .'De 111. o:;' ,E. V .Prorrçkhors't ,:' {J ;'Grim-,,,; .t ·; 

berg~n, 'q·;rh:üï?isma,-'·l:l;.Eggers, Jt.qe HÖçf,dlf n: • , .. ,;; ,;; . 
. Höof;c:ireen-,'·· H :v. HuJ:str L .dg Jqngh ~ K,. S~~<?üW:, 1 .' , c: 1.;-, 

L.v.d,Velc1c, P.~1~:;i}:r,7,ps, _ __ . · ' .. -.::,·-::[,,.,,., 
,. __ ,,,,:.'··;_,LEIDER.; clhr.J.dc ttil'ster.-·.•·:: _,.,_·_,,., .. , .... 
, ·,.,.·, ,_.., 1 i,anvà'ng :· J8 :';50· 1uu:r~, Samenkomst : , 1}, 39 · uur' · 1- · 

ingang·. Leris.tèrre,in., ;_ .. •::,• ';'·' ·· . -- - . . - ,'} . ,,. i 
••.• ·J 

AFKEURINGEN en AFSCHRIJVINGEN ~,> . : 'c :.,?.' , ·. ,: 

~ - - .. -

. ., .~ - • . · , ~ · L _ : ~ , • • v.:. : ),"';; :~ (•.; T 

V-oo'f/ .a:J.lè oov.eligél'ioemd e: toernooien .aan,staand e "vrijdag.:. 
avónd · als 'nórtfiaal.; '.tussen half :z~véri ·.eh. h~lf··:áèht t.el. 
33 88 112 (dhr H. " Kl .. ") . . . . .. ' ' ' ---- .. . . ... . .v .. u. eiJ· ~-~"'J-.,~:- ... -. -_. _ •. -, ~--·_ /·', · .:.::-..,'J 

/,lleen in zgé:r; df'ringende. en Eletse!:i-Üg~·, .e:evall.e_ nè ·1;_ 

kqn nog woruen a ge schreven: , · .. , .· , . - : · .. ,s .. ,_,.;,;.'•l . 
' • -. • • J, . . : _·, • ' . : ' ',,." 

voor ·mè.'ánäät-;:·1 mei·:: -zondags1,vond' tussen 11fi31Jeir-''1i. - uur. 
voor clondèrdng ·4-mé-i:: .. wÓ..fill.Sdagavoi'iër-"tU8:Sf.m -1..,il....3,0_ ep_19, - u. 
voor "vrJjçlag 5 meï : donderdàgävönd· tûs-sen..c:1B.'~3P __ :~_ri ":f9~ü-;:-
Ncln; ~~k:eu~ing~:~ ]<:àn ·iiïét worden· gei~,f'.orirÏé'e1r;J,; dus , --- ·-----
steeds· naar het punt'ïiän:'samenkomst;'.komen!.· ':' ' · . 

V,\N ~CEL T'('T DCEL \'f j~i~~~~ -. : : i: ' . . ! . .• '. !'[ ~ 'i :·:. 

PC'LIC' TC'Eil.NCC'I: De eerste. ronde van het Polio t.oer6çiei .. · .:, 
. . . is voor··1ens· 5· suksesvol- verl.open·. · f,llé ·. 

wedstp:j..j<;J_en' werden·door on.zè .jongens royaa;t 'gewonnen, ' .,._,. 
Dat wil overigen's _niet ze.ggen, çlat: zi'j er· ni-et- v-0or. '' ·. ''-' 
gevochten nebben·; Integende.<'àl.!. E;lke 'speler ·heefi;, zicr.ï~•· .. 
voor de volle 1 00 procent ,ingezqt _óm eep, zo· goe_d moge~ 
lijk resultaat te bereiken. ,}_ls deze inzet :o.nkJ;;;(jdens 
de finale -op het ·RVÇ terrein_ 'aanwëzig .is, dan goo:j.t . . 
Lens daar zeker hoge ogen. De e~rste wedstrijd't'egèr-i-.dec,'. 
beste van de vier tégeristànders, Laakkwarti,er., ·.werd door 
doelpunten yan W.Keetman en T.Hop f2x) me~ 3-0 gewonnen • 

. Vervclgéns we.rd -met 3~~ van Ç'ranje Dlni,.tw ·gëwonrn:m; 
in deze wedstrijd zorgden Wiiri' Kcö'tmnn; 'I'a1Jl., v/cl,.1,ó.tr, ·en: .. 
Ton,Hop voor.de doelpunten. _Na aanvankelijk door Eau.ara·-:-. c -· 

Dakker met. 1 -'-0 tegen ('oievaars te. hëbben v·oorgestaan · 
waarna: de geelzwarten op gelijke hoogte waren gekomen, 
stelden ~'aul en Wim de everwinning veilig, De,;e twee 



, -- ., ;: -- ---- -- __ ,_ - -·. . ···-· -,•'• --- ------·-··-

iaatsten" zorgden -ook. ih clè: iaç1tÉ:te·wedstri jd "t"egên; _n:i:ë .. :· ,, . 
Haghe voor,de,·doe1punten~- Hctiwerd.3~0 •.. , ... :,,: :, •-· ;_·,. 
PA HIERCK 'I'(ERNÇC_I :- Een_ nie-t.•a:i.t.e ,best· spelençl."Lëns. 11·:. •- ,. 

. " . \:.-.. -: . .- .. wist. in ~ijn, pp:ule, tuch i;iog:d,e -- __ - _ •· . 
eerste plaat ·s ,te- bereiken•., pe, è~r;ste· wedstr,:i...jd,-. ~-~gèp., Eaak...: . 
kwartier werd --do,or doe:)_Jng,t van P~ Verh_e·es.epiïnet. 1 '.':9. gE;w'9Qt'\_èri. 
De tweede ·%e.wonnen.;· J-/,ç!e, Jori~~ ,.Vv"a:5, de_ ~k:er .. ya;n-· p;e~ d..pi:,1;_:..;· ·· . 
punt. Cok in cle c1-el'.'de we_4_st:çJ,'Jd, tegen de. zwç1,kke·,;coi!',!yaar.y , . 
werd het e~i:· _ 1 :-0 _zege_•:· De· laa_ tst_ e weds~r,~,jcj. t;egep;- h_13t_ "1._n:: _\;:_._ 
komplete Die Jfa,ghe1 ( 9 m_an) was .-er, e:eq ·om ,maar,. _gàuw t~ '-. · : . 
vergeten •. Het w(!rd .o-o-._. .. De vpl'g_ençle, wéeK Z:aJ. ·e_r ,b.\ê!,S.list_,·;' 
beter moeten worden gespe~ld om "in d.e_ finált'-e<~°Ji bJllfoor/ .. ; 
lijk figuur. te ,s],aan. - : · :-_ .'·, ;,,;:.· ... ·•·. •;_·: · _, ·. ·; -,: _ ... , .-: __ . _ 

LENS 8: speelde tegeri GDA.'een matige weélst:r-ijd.IVo.oral:cti.', ·. 
eer_st e_ helf.t was "zvi:ak: er kon ;slechts -v_ïa;· .een·,: , ·,_ -

strafschop worden gèscoó'rd; "Na rust ging ·.het :-geh1kkig -b:ec.. . •' .- ' 
ter en door· doè;litiinter)"_v·an Theo '·Janssen :(;J-x,) ;' ?ete.:t p_renjiner; _ 
en ï-'iet·èr werd' het 6'-"0. ··• · · - ·_ .· .. -- · ,, •·'-- ... •.'.:'r · ': :: · 
IENS 14:. nam duchtig revanche voor de 7-1'.-nederlaag tege-ri":_·:,'~,--

-_ . WIK. Het was een eenzijdi6 e wedstri'jçï'..~t J;;•éfï~~,'-;:-·_-,.i 
voortdurend: in_-de aanval. pc. Lenskeeper kr~,eg '"i;ijn_~e~~á1:fe.~;~:_;.··y 
bal vlak voor _de :rust -(een :t;erugspeE;lba;t )_ f\Voqr dte,. ti'j:l'::'..:.,,-,,,; 
hadden Ron _Meqrshoe-k, (3x) 1 Jo;, Helvç,nst:eirf .eJ1: Thaó_ vf?j_' ;~_al'.'cl::- ·. -
weg al voor.· GEn 5-0 voor;sprong ge,;ofgd •.. N~ ,<lé _r:u,st'. ·~tne,n_ 'e ,:.•· 
er nog doel.J?~nten V?-n, flans ?echler,_· Jqs flélvtt).'st,e_~!l .. en.,~• ./J 
Strno.tman b1J ., •:· : :.-_ :J .- • •:. , t ... ,; .. ·· . ·.-~.- . - :~.· ,'~ · ··.-<··.-: ·:·~· .-~• · -. 
LENS 16: stond· tegen èêlerita s bij d"e. rusti ·met 1 .,.Q- ácntèt, ·/- · 

In c'.e -tweede helft ~en· ä._ariv~llend Lens.;- maar de·; __ .:, -
tegenparti-j vergroött~ de·• vóör-sprohg:.- Hót vmr.d ecbtor 2.~2 , , ' 
door Verhuist én_· vnlme·t-'; Traäg :ingrijpen in de achter,hor=de_ :· · 
bezorgde Lens•wéer ·een 'ächter·stanct· {2...'.4):; Wilriler-,maakte', . : : 
er 3-4 van, maar Celeritáà lièp ·we,if,uit :t:ot .. G-3·,._:C,v . .-Buli/t·;\ 
maakte er tenslotte 6-4 van. ·. · ;;_: · • ,. ,:+ ;: 
V/,N DCEL TCT IKEL (pupillen) 

C'ns eerste elftal leed een vèrdiende 0-1 nederlaàg ,tegen 
een.goed spelend V.V.2., c\nt·uvér,alle 

linies beter was. Wel heeft Lens in de.allereerste minuten 
twee mooie kansen gehad, doch deze werden door treuzelen 
niet benut. V.V.?, profiteerde van een misverstand in onze 
achterhoede. 



~ . . '•-,: 
; .. • :7.• . ,"l':L :.;:, 

ï' 2 was pral~t.tsc::h' de hele wedstrijd in de rrieerderh~id, <• :. ' ,. 
doch wist .dit. overwicht niet "-in ·dqelpunten tot uit- · ,. 

drukking te br~iigen dankzij. veel "pin~selwerk". Enkele .... 
uitvallen wer.d-èri' door Ooievaars wel goed. afgewerkt,· zo.,..,· : . .r .. ,;- C. 
doende de 0-2 Ïiederlaag. ~" 3 speelde .tegen Ràv2. ~- : •; :·'' '·':r.•., 

een zeer goede ,wedstri•jd •. Voor rust tegen, de st'érke, ·" .· , 
wind in 'n r;eL:j.jk:opgaande strijd; na r]!.st · ln overw:ï,è];,(. 
van Lens, dat resulteerde in,een'5-1 ov~n'linningi;·;;'fo•.·. 
Cndanks de volledige inzet van de spèlers.:moest ? 5 ,~· . 
de overwinning ~an C.W.I'.2 laten, dat te stêrk~was:;:'.:,.,.,'. 
voor dit elftal. Lens '6 rfoecl he.t "VIoer prima. Alle spe,:.' · 
lers hebben :zeer ·goed gewerkt. Do; b'èlt:5nihg was 1.n. · · 
1-0 overwinning op V .V .ï' .I',-. :Jankzij '_Ejel'.) :Penalty, ;gei. 
nomen door Aarl Lodder, kon ons ?e elftal tegen Naald-'-_ ... 
wijk 4 een gelijls:spel 1-1 behalen. Cnze benjamins ·~ •·\·.•• ._;,,. 
tenslotte waren steeds. voor het doel van Vredenbur·ch · ·, 
te vinden, doch ·waren tè, slordig in het afwerken van· . , _., · -, 
de aanvallen,: Na rus-t wist V.r6denbu):'éh éénmaal tè: · ·. 

; ·" 
,.: ,,.., 

VAN D<Ei. TC'T :J,EL (Senioren) 
..., ~ ;;"_( 

,~. }· 

!:,Q!}§ __ }: heeft in e e1; enerverèp.ê!e w~d s~r;\Jg . t e~en hoy ,;;,,, 
2e van Gr.Willom II Vac: beide punt(;l,n'in·de . · 

wacht ge'slet;ipt ~ Grnaf' .Wi;t.le;;, opende al dit'e1:t.., een· f'(;l:).:;, 
offensief; Dé' aan'l[allen stuitten echter op een hechtë'. 
verded~gïng met aan hêt hoófd de zeer· göede -invaller-' 
doelman· Th. ~uykerbuyk, Geheel onver,wächt.! echter iq,;:am , · 
Lc,ps op 1-0 na een solorush.·van Jo-i:i•]rJit;ting,Na d_e rust·,.; 
waren cle ·ro·ll-en .omgekeer·cl ;_ Lens .ia.s·_):ióófdzakE)lijk ·'· ;_. 
in de aanval, vooral via Jos· W:i,tting.· ;.,,- · . · ... 
Uit een voorzet van laatstgenoem:l e sèoördè::.Hqrty, Ja
cobs; die voor ?ict Durghouwt was ingêvallen 2,,.9; -~ · 
Gr.W. proQeeràe het nog wel, maar strandde op dé 
hechte v\àrcj'edig•ing-. ·,-. __ . 

. -,~.: :;.{;~--~-;--,' ·1·:1·\_- • .·.: .. : ---~- .._ __ ;;_~--~-
-~: ;_;·.- ··: ~ . . ··-··-·· 

'. j" 

. ~ '·: 1'-' . 
-~~ .. · . ------.. , . : . 

. , 

·- ·- -·' .. 
t,., .,'/ . 

. _). ) :~• . 

~ 

. ' 
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klubblad van ffi 
de rkvv ffi 
lenig én snel 

REDI,KTIE 

g,halleen ffl 
a.verbarendse ·m 

ffirmnmmmrrmunm~ 

l
!ll SEKRET ,'\_R~J,.J;_T_ · _•. ffl 

f.b.mesker Hl 
p_lant en oord , 1.2 6 ffi 
tel: 67 61 ~3 m 

.ffl .,·. -;ffi 

ffl 40st e Jf,AHGAJllC ', 

.. ! 3 m~~: 1 §~7 : 1 
lllmmmmmlll!lllllllllllmrnmmmmmm 

T E L :E L E "N .• S ·' 

D.",AAG, RCDE LANTM,RN . . 
Lens staat veilig. D_oQr_. het gelijkspel 
tegen Wip?older kon G .!.S.;.C. ons i;iiet 
meer inhalen. Dat deze klub bovendien 
nog met 2-0 van dè ?ostduiven verloor, 
was voor ons niet.meer. van belang, 
, ver de wedstrijd tegen Wippolder) 
kunnen we nu· niet bepaald enthousiast. 
zijn. Het 'spelpeil was nogal aan de 
lage kant. De eerste tien minuten wa
ren voor Lcns;.met de wind in d0 rug 
werd het Delftse doel bestormd. Het 
vizier stond echter niet zuiver afge
steld. Hierna ontspon zich een vrijwél 
gelijk opgaande ·wedstrï jd waarl;>ij we 
w~\ moesten konstateren';'. dat het in de 
Lens-aanval niet è-rg boterde. Er werd 
dikwijls zeer sÎecht geplaatst. De 
Deiftenaren openden vlak.voor rust de 
score. Na de thee nain I.cns dirëkt het 
in{tiatief, maar ook :·nu faalden onze 
voo_rwaartsen. Na: een half uur spelen 
werd het toch nog r;elijk,- toen Fred 
de Zwart zich hand.Lg vrijmaakte en op 
twee meter van·· het:~'opèn" i;lèel keihard 

tegen de onderkant van d.e le/t'. schoot;· dé tèrugsp:rii1gende bal 
werd door de goed meegekomen Dick Drandènburg ingekopt. 
Het enige ·-h:\. .. ';lrna nog te vermeld en feit was een enorme dreun 

···ván·Frëd de Zwart, die op het houtwerk uiteenspatte, . . 

C F F I C I E E · L 

IN DALLCTAGE :. 

No"93/2 H.C.M.Nouwela:nd 
·-99/2 Th. J ,!, ,Droers 

1 00/2 C.A. van Dijsterveld 

23- 9 -57 
25-' 3-46 

11-n-57 
" 

Steenhouw.:ersgaarde 51 
de.la Re)'\'1eg 146 
Vossenrade 10 

Tl!!, nNL c r-1,GEN J,.:..•n,ERllJcc1-1tGENDJ\-T~EfiNc <. I-;,.GEND 1i 

vr. · 5 mei: 
za. 1 3 mei: 
zo, 1-4 ·mèi: 

1\.D.S.-Devrijdil)g?,toernooi _(Lens 6) 
Wiihclm-µs-t oernoo~ ( C-kla s se l 
Wilhelmus-t oernooJ. (D-kla sse 
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ma; 15 
ma. 15 

mei: 
mei:· 

Dlauw-Zwart pupillentoernooi 
P,V.C.-toe'rnooi 

za. 20 mei: 
EDE -toernooi 
Verburch-Pupillentoernooi 

u I T s L A G E N 
SENIC'REN 

lens 1- wippolder 1 
vredenburch 2-lens 2 
cwp 2 -lens 6 
hdv 5 -lens 7 
lens 8 -dhb 3 
leDs/komb,- ven d 

JUNIC'REN 

lens 1 - rvc 1 
quick 'st 2 - lens 2 
st,voorwaarts 1-lens 
lens 6 - vios 4 
tedo 3 - lens 8 
w'kwartier 7-lens 13 
lens ~ 4- vios 8 
lens 15-w'kwartier 10 
lens ~6 - velo 12 

1-1 
1-1 
3-2 

? 
3-2 
3-0 

6-0 
1-3 

3 6-1 
1-2 
0-3 
0-0 
0-1 
3-0 
7-0 

BALANS JUNICREN + PUPILLEN: 

PU?ILLEN 

die ,haghe 1 -lens 1 
. w'kwartier 1-lens 2 

lens 3 - rava 2 
lens 4 - gds 4 
soa 2 - lens 6 
lens 7 - vios 3 
tedo - lens 8 

PC'LIC'-TC'ERNC'C'I (finale) 

1 
n . 

-u 
1-0 
2-1 
3-4 
0-1 
0-2 
0-3 

lens 5-rnaasstraat 3-0 
lens_ 5-gds 2-1 
lens 5-duindorp sv 0-2 

PA HIERCK-TC'ERNCCI 

lens 11-quick steps 0-0 
lens 11-ado 0-1 
lens 11-gda. 0-1 

Ges:e,Gew.Gel, Y§:!:!• fQ!, !22~lg~i:g • 1!!~5!~!!: • S~. 

A-klasse: 55 2_4 5 26 53 · 121-124 o, 9 6 
B-klasse: 89 36. 11 4l! 83 210-207 0,93 
C-klasse: 11 0 z4 11 39 125 297-274 .1 , 1 3 

Totaal Jun:254 114 33 107 261 628-605 1,03 

Totaal Pup: 111 46 15 50 107 162-156 ·o -96 ' . 

ATTENTIE KLli. VERJASSERS -! 

De bestuursvergadering is er speciáal voor verzet!· 
Vrijdag;a,s. organiseert de heer F,Mesker weer een·"los
se" klaver ja sa:vond, tijdens welke "vette" prijzen in 
dè wàcht te slepen zijn. Inschrijfgeld: f 1,- per-per
soon. De vorige keer kwamen we tafeltjes tekort, We re-



• • 1 • 
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kenen ~:r;-op, dat dat· dit: kee:r- wéé:r;
(tja, wannee:r;- kopen we die·,dirigen 

het geval zal. zijn, 
nu eens?) . .-

• r . \ ·•· ,. 

PRC GRAMJW, SENICREN VOCR.. ZCNDAG 7· MEI 1967 
< 

K,K, 

· Lens-J .. t/m 7 - .vrij . 
12,-- \!• Lens 8.:.:v;,u.c.12 ·· ·· Gel.J~1-,Lok.,G/5,Veld;2 

(?STELLING: 

j ~ jagéf, · ·j. v .westing; . h,helmich, j ,p,m.gpcien1andijk;' à, buys, 
c ,kras, ;f, goselirig, r .peters, Jl\,o_oms, · r .-'ravesteyn, a.v. 
luxemburg, · : . ,. · . 
RES: w.v.d,laan, a~t•l~e1.1Wen, h,leenderts, 

Wedstr.ijd Lcns-kombinatie tegen Tebodin: 
op maandag, 8 mei; .. ! s-avond s half 7. , · 

.. :- '"{ 

C.î' STELLING: 

a;vërbarendse, f. st:i-aathof; --j .p, i .m.groenendijk, j ,welling, 
f ,v.dijk, j.beyersbergen, j,.witting, e.v.d ,ack~r, _.j,de 
hilster, n,koot, m;v,eysbergen; 
RES: r .peters, j .meier'·. j. brpcharo. 

PINKSTER-ZCNDAG ea -MAANDAG: 
Lens 1 t/m 8 - vrij' :_: .' ,. ; 

. . ·., ... r 

AFSCHR.rJVINGEN: tot :uiterli;jk·vrijdagavond 8-.uur bij 
dhr,G,Coomans, Weimarstraat 218, tel, 
39.27,20, i:: 

NIET-Cî'GEKCMEN zonder afschrijving: C,Veldink en W.Veelbehr, 
Deze spelers worden 3 weken niet meer opgesteld, 

X 
X· 

X 
x· 
X 
X 
X 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: 
ATTENTIE! ATTENTIE! ATTENTIE! 

. X 

X 

X 
X DE PINKSTER.REIS Nf,AR IDAR 

--'"_;_ X 
CDERSTEIN Gf,AT N I E T DCCR ! X 

.·· X .. 

XXX XX X :i X X X X X X X X X X X X .'.X 
.:! 

Eind vorige week ontving de korrespondent van de K.K. u±:t 
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Duit sland het volgende brief je: 

"Auf Ihr Schreiben vom .5, März 67 mûss ich Ihnen zu 
meinem grössten Dedauern mitteilen, dass es uns 
durch verschiedene wiedrige li~stände leider nicht 
möglich ist, Sie während der Pfingsttage mit Ihr~m 
Verein bei uns zu empfangen. 
Es war uns nicht möglich genügend Quartiere bereit 
zu stellen, weil viele unserer Mitglieder selbst 
verreisen, und öffentliche Unterbringungen (Jugend
herberge usw,) nicht mehr zu bekommen sind, Wir 
haben alles versucht, aber leider ist es uns nicht · 
gelungen· einen von vielen Mitgliedern gehegten Wunsch 
zu erfüllen. · · 
Ich grüsse Sie und Ihren Verein mit 

freundlichem Sportgruss 
H.Kohl 

S;,ielausschussvorsit zend er" 
Wij behoeven u niet te vertellen, hoezeer we door deze 
mededeling zijn teleurgesteld. Veertien dagen vóór de 
reis aanvangt·, zo iets te vernemen, De Duitse klub, bij_ , 
welke we te gas;t zouden zijn, heeft zich wel geblameerd'!, 
Veel vervelender vinden we ·het echter, dat door deze 

onelegante qquding de pinksterplannen.van velen onzer' 
leden in het water zijn komen te vallen. Men had er 
al helemaal rekening mee gehouden, zijn geld al betaald,· 
misschien al-snipperdagen opgenomen, en daar krijg je 
dan te horen •. ,. dat het niet_ déór gaat. 
Zelf hadden we ons bijzonder veel van dit uitstapje 
voorgesteld. Het had het hoogtepunt moeten worden in 
dit verenigingsjaar. Nu is het dus een "afknapper" ! 
In het afgelopen weekend hebben twee Lensers nog een. 
wanhopige poging gedaan om de zaak te redden, De heren 
Dorsboom en Epskamp zijn per auto helemaal naar Duits
land gekoerst om te zien of wellicht een andere Duitse 
vereniging ons onderdak kon bieden, Men wilde wel, maar 
op zo korte termijn was dat voor zo'n grote groep als de ,,.; 
onze (4.5 man!) niet meer mogelijk, Het tweetal heeft al -i: 
die kilometers dus voor niets gereden. Wij geloven wel 
namens alle deelnemers te spreken, wanneer wij hier deze 
heren nog eens bijzonder dankzeggen voor hun vermoeiende 
"reddingspoging". 

,· 
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Een gesprek met de_busonderneming D,A.D, leerde ons, dat 
eventueel nog wel een twèèdaágse reis naar hotel Moselhof 
in Dausendorf aan de Moezèl voor dit geld mogelijk ·:wa_i?_• He
laas (maar misschien ook wel begrijpelijk!) voelden ver
schillende Lensers daar niet ·zoveel meer voor. Er komt dus 
van het pinksteravontuur·~elemaal niets terecht. Jammer! 
We hadden zo graag de strijd• eens aangebond.im met de S.V. 
Reepe rbahn, of hoe ·dieC Ilûit sè- klubs ook mogeri ·heten! 

Het inschrijfgeld (j' ·5:d, ..:.:r 'zal vanzelfsprekend' zo spoedig 
mogelijk door ons prmni~gmeester worde_n terugbetaald. (bij 
kontante terugbetaling -1 q1. korting! ! ) , · ,\lle deelnèmers zijn 
inmiddels al via een briefje op de hoogte gesteld, 

. . ' ,... , 

Wat moeten we er verder nog óver sèhrijven? De K.K. heeft· .. 
uiteraa:rc1·goed'de pee in, We denken alleen'aan die_moeil,ijke 
Duit se _brieven, die Arnold allemaal in elkaar heeft zitten 
peuteren. Wer)<:,",,voor niets geweest. Het mag als een dood- · 
doèner kl:i,nl<;en, maar we_ willen het er toch maar op -houden, 
dat we. het. volgend jaar wél op reis gaan. 0, ziet u dat 
somber in? Noü, wij niet ! _· .. _ 

~ . - . , :K.K •. 
î' ,S, Nu "de" reis niet door.gaat, zullen _we. è:m,s· maar helemaal 

koncentreren op het grote slotfeest ter be.ëind,iging 
·van het-seizoen 19~6- 1 67, Lees deze Lensr,evue goed; 
misschien. staan er' èldèrs al mededelingen ov.er in, 

' . • '°' 
I'RCGR.AM!'iA JUNICREJ.I! VCC'R ZC'N::JAG, 7 MEI. 19~7 ., · · ,. 
12,- u; Lens 2 ~ Gr.W,II VAC 2.. V:;,,G,2;1:i.·6/4 - · 
12.- u, Oliveo .2-Lens 3 terrein·D,S.V,?.,Pijnacker. 

' . ' 

D E C ? S T E L L I N G E N:. 

LENS 2·:· c,_vaassen,. j,welling;, a',duym, h. suykerbuyk, t,heer
------_. sèhop, c,vervaart, j,dle· j0ngh, w,vogel, n,v.niel, 

:i,.v.d.to·gt, c.v.vélzen. RES:: k,,sc)1.ouw,LEIDER: 
·dhr,i1 .Huis. ' 

LENS 3: a,vèrVàart, h,verbaren'dse, c-..l91:i.ppenberg, b,epskamp, 
------ j,v.d,zal1:i, j,holt, f',herremans, f,dewinter, b,hoo-

. geveen, c,.rooduyn, w,geurens. RES: h.egberts. LEIDER: 
• dhr ,'H~v:art d ~r Klei j, SAMENKCN3.T :. 1_ 1 , -:- uur ingang 

Lens.:t;erre:in, . . 
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PRCGRAMMil JUNIÇREN VC(R .ZATERDAG 6 MEI 1967 

• -.,. -· Lens 5 : vrij 
·· Lens 6: zie . A.D.S,-toernooi en overige elf-

tallen zaterdag en zondag, 
15;45 uur n.v.c,7.:.Lens 7 Sportpark "Irene" 
14;3o·uur C,S,C.5-Lens 8 Grocnèndaal,Wassenaar 
15,45 uur Lens 9-Celcritas 11 V.2,G.1,L.5/3 · 

Lens 11: vrij; zie overige·elftallen, 
14;30 uur Lens 12-R.V,C,11 (!) V,2,G,1,L,6/4 
14,30 uur Cromvliet 3-Lens 13 Rederijkerstraat 

Lens 14: vrij · · 
14;30 uur Lens 1.5 - R.V,C,14- V."3,G·.2,L.6/4 
14,30 uur:H.D.S .• 2- Lens 16 Houtrust 

DE C PST ELL INGEN: 

'!;§!:!§_]: b;v,d.lans, a.~innenbroek, p,klèin bretelèr, 
b,lus~e.n)'rouwer, g,duyvestein, h.eggers, r.v. 
wassèm1 · f. v. baggum.j e.v. brónkhorst, · a. bild er
beekl -c,grim?,ergen. RES: p.de vries" LEIDER: 
dhr ,1c.,Dlok. S"MENKCMST: 15. 15 uur Hengelolaan 

LENS 8: ------

LENS 9: ------ . 

hoek Loevesteinla~n. 
. ' "t 

p,m;ilt enburg, p,manders, ·à. westhöf; à. v. essen, 
b;de vries, f.v/d bc'rg, ·r.peters, n.de vries,. 
p.bremmer, th.janssen, g,vervaart. 
RES: c,v.deelen, LEIDER: ·dhr.C,cle Hccr;-S![MEN
KCMST: 13.·15 uur ingang Lensterrein.··· ·' 

a;feitz, h.v.domburg, p;f ,de háàri;•:·h.dankeTTs, 
r. bogis-ch, j. schutte, c. schalbroek_, ·h.rient.-
je s, g;ravestein h.martens, c.blok, . 
RES: j. castenmilier. LEIDER: ·dhr .G. v ,cl ;Vè!'.ttrcr;·. 

!:,~!:!§_:_g: · l; egberts, . h, v, berlo, th:, v, rijl; ," c, s~ap~l ,,;'.j. 
v;d,heiden, p,v,doeveren, fr.disseldorp·, w ••. 
englebert, a,jungschläger, th·,booms, k.v._i:l..,· · 
voort; RES: p.hop, fr,raaff, LEIDER: dhr.J,v.d • 

. Ki;iaap. 

!:Jl:!:!§_1J~ r.bos, l.v;d,meer, p.v;(!,ste~n, -'r .guit 1 . h~v.dam 1 
p.heynen, r .de wolf, 1. càzartder, · h. rim.>nelzwaan, 
j,helvenstein, h.pechler.·RES: r.meershoek, f. 
de kleyn .• LEIDER: dhr.W.Stapel. S/,MENKCMST: 14.
u.Hcngelolaan hk.Loevestè:i.nlaan. 

.. ... ..... 1. 
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. . . . . . . ;·. 

.. ,-; . 
,: 

t~!'§_!2: a_,cast_enmiller, r,k,f,straatman 1 w,hendriks, 1. _ 
verspaandpn)c,. j,de vries, widÜyvestein, b,hoef- · ··· 
nagel, e. verschoor, r,wouters,· c,v.deélën·;· j, · :. 

· .-.··asselman.RES: r·;asáelman,· e.bor. LEIDER: dhr.C.Kra:s, 

~~~(L1§: b.de haas, b.dé bruin, r.v.nunspeet; Jilucas, . i 

m.p.janssen, p.steffen, j.meycrs, r.feenstra, p.wil
mer,.c.v.hulst, c.hoenderkamp. RES: j.mulder, g.eng

. lebert. LEIDER: dhr,J,Witting. Si,MENKUIST: 13,4.5 
uur Hcngelolaan hoek Lcywég, 

VRIJDilGf,VCND .5 MEI A .D .S. -DEVRIJilINGSTCERNCCI 

Cp genoemde.datum wordt het jaarlijkse i,.D.S.-.Devrijdings
toernooi gespeeld, dit jaar voor D-klasscrs. Tegenstarrlers 
zijn: !,,D.S., H.D.S; en Quick; gespeeld worden wedstrijden 
van 2x tien minuten, bij gelijk eindigen in de poule besl.is
sen strafschoppen. · 
De inzet 'is een wisselbeker en een herimieringsbeker, 
De opstelling: als vorige week gepubliceerd.· · 
Samenkomst: 17,30 uur ingang Lens-terrein. 

training voor D- en C-klasse. 

TR;,INING 

Wo: 3 i:lei :· géén 
Do:4 mei: géén 
Vr:.5 mei: géén 

training voor ·A-klassers·! ,, 
training voor C-klassers. ·, 

. , ~ r 

In dé week van {l t/m 12 mei gaan. de trainingen :pormaal door,, 
behalve voor de D- en C-::~~a sse-groepen op woens~a~. 1 0 mei. {; 

AFKEURINGEN: .·, 
D~ .jµniorenelftallen, . die vriendschappelijk 
kunnen naar. eventuele afkeuring_informeren 
twaalf uur en half een, tàl,(;6.13.14 (Klub-

(vr.) spelen, 
alléén tussen 
gebouw). 
Naar afkeuringen voor de diverse toernooien-kan niet··· 
worden geïnformeerd. Dus steeds naar het punt van 
samenkomst komen. 

PRCGRAWiA PUi>ILLEN VCCR ZATERDAG 6 MEI 1967 , ' 

1 ;4.5 u;Lcns -P 1-'v\c.s. p: 1. ,. v.2)ö.1,L.5/3 
1 ;4.5 u.Lens·? 2-C~TI.D. i' 1 . ·.,v.3.,.G.2;1 • .5/3 
1.45 u,D.H.D.R.K. ? 1-Lens ? .3 - ·=Cèkenburgh 
1 ,45 u,itAVi\ P 3-Lèris P 4 Zuider:park, 2e gedeelte. 
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1 ;-- ~;Lens I' .5-Lóns P 6 
~-;-35 u;Verburch P .5-Lens·P? 
li:: u.Lens? 8-R,V.c. P? -

. V,3;G,2,L,6/4 
Wateringsèweg.,Poeldijk · ---- --- · 
V.2,G,1,L,6/4 , ', 

BE G ?·S TE 1·1 INGEN: 
- .. 
LENS P -1 .: ------~-

LENS? 2: 

LENS ? 4: ---·-----

IENS ? 6: --------

r.. v ,d~ steen, p. v .wijk, c .lustenhouwer; · g. (:ai: 
pa, g.trommelen, f,v.ee_ren, a,baven,•·a.de 
winter, m.v.d ,hórst, q,v.noort, j.v:.rijn. 
RES: r,goedhuys. LEIDER: dhr,G.v.d:Steeh, 

h.jochems, g.willemse, c.v.d.aardweg, r .. 
micka, m,v.baggum1 f,wouters, p,de wolff, e, 
hoefnagel, w.de wilster, e,speicher, j.slab
bers, RES: a.v.maris, b,ruiterman,. 
LEIDER: dhr. Th.Suy~erbuyk •. 

p .• verséhoor, p. berkelaar, j. janmaat; n; stra-
ver, .r:de.vries; a; 's-gravendijk, ·:r:-,y.d,le-
ly, g,lelieveld, -j;de hilster, th,murkes; 
f,snoeyers. RES: j,keetman, LEIDER: dhr.N.Koot.,:_:_~~ 
SAMENKC'MST: 1 • - uur Hcngelolaan hoek Leyweg,.: __ ... ...,.. __ 

j.boin·, a,borst, e.macco, j,v.rossum,. p. ---- ··---· 
booms, f.de vries, l.winkelman, j,post, p.le- br.un, 
c,bakker, -r;dé vroege, . _ : : 
'RES: r.bom, w.v.d.lincien. LEIDER:· dhr.R.: ~-
Drandenburg. S/.MENKCMST: 1 • 1.5 uur Hengelo-. 
l~n hoek Loevesteïnlaan •. 

f;.v~os, f .willeyns, r.v.d .meer, a.lodder., . 
r ~ verba,rend se, · j. valkenburg, a ~v.d. aar, 
q.h~ld~rink, g,bloks, h,coomans, h.veerkamp, 
RES: c.érnst, m.v.wassem, LEIDER: dhr .• J, · - · 
Welling, ... 

a.kleywegt, é,de wit, th,tijssen, é.bóoms, 
.e.;reesink, g.v.osch, p,alberile, j,schaareman, 
r.. becj{, .-· j ,. v:d. wijk, g; gome s. · 
RES: f.hèndriks, r.v.Ie:t, LEIDER: dhr.A..-.. 
Nie uwenhuiz en. ___ .. ,. --·- .. 

j-.k~o~é~,'. g:,schneider, th.heeniskerk, a,bU'l"ck- . 
sen, j,dèssing, j,koper, j_,liollink, a,tjànsseri" 
r~koster, p.feitz, f.jonker. · · · . 
RES: p,koper,LEIDER: dhr,Th,lJrocrord. Si\r.'iEN-

i 
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K(MST: 1.30 uur ingang Lensterrein. 

~§~~-~_Q: wordt samengesteld ui~: 
v.pouw, j.v.d.burgt, r.yperlaan, b,v.veen, 
m.v,r.ijn, p,perreyn; f.overbeek, j.redeman, c. 
schenkels, m,heynen, w.gomes, 
RES: r,nottet, j,mulder. LEIDER: dhr.A.Limbeek. 

ATTENTIE, J·UNICREN EN ?U?ILLEN ! 
AFSCHRIJVINGEN: vóór vrijdagavond 7.30 uur aan dhr.H.van 

der Klcij, Frambozenstraat 45, tel.33.88.42 
{telefonisch-alleen vrijdagavond tussen 
6,30 en 7,30 uur), 

' 1 

NIET-C?KCJVIEN: wegens niet-opkomen. in het afgelopen week
einde worden H.Egberts, R.v.Let tweemaal 
als reserve opgesteld, · 
G,Nieuwbuurt krijgt:twee reservebeurten wegens 
te laat komen en daarna weggaan. M.v.Wasscm 
krijgt één extra reservebeurt wegens te laat 
afschrijven. i 

MATERL\ALUITGIFTE: dhr. H. v .d .Kleij. 

ZWf,LUWEN V .F .C. -A-Klasse-toernooi, • 
a 

' In dit toernooi bereikten we de derde plaats, maar we hadden 
zeker in de finale moeten komen. De eerste wedstrijd tegen 
Helmond wilde het voor de rust nog niet lukken, maar na rust 
ging het van een leien dakje, er werd prima gespeeld en de 
3-0 eindstand was volkomen verdiênd. 
Do 2e wedstrijd ging tegen em sterkere tegenstander en we 
dachten de wedstrijd te hebben beslist door een enorm schot 
van Ruud ·via binnenkant paal, maar tot verbazing van ieder
een keur1e de scheidsrechter dit doelpunt af, omdat Theo 
buitenspel (en dan hinderlijk) zou hebben gestaan. 
De derde wedstrijd nam Zwaluwen de leiding, doordat er 
even werd geknoeid in de achterhoede, maar houwel Lens ster
ker was, kon slechts de gelijkmaker worden gemaakt. 
In onze poule 3 elftallen met 4 punten en W.S.C. ging naar 
de finalè door beter doelgemiddelde (2-0). Zwaluwen en Lens 
(beide 4-1) maakten door strafschoppen uit, wie om de 3e en 
4e plaats zouden spelen. Theo, Han~ en Dick maakten geen 
punt, Rob stopte de 2e prachtig. [ 
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De strijd om de derde plaats werd door Lens op uitste
kende wijze gewonnen en zoals gezegd, een finaleplaats 
hadden we verdiend. Toch, ondanks deze teleurstelling, 
een geslaagd toernooi, Lens speelde goed en af en toe' 
zelfs uitstekend, Tenslotte_kun je niet gelijk-maar· de 
hoofdprijs winnen, a;i.s. je voor het 'eerst. aan een toer-
nooi deelneemt ! , ·, · ' · 

v.u.C.-PU~ILLENTC'ERNe'C'I 
~:.- _; -~ . -.... 

Ldns sta;tte overdond.erend~ Blauw Zwart werd hier met 
5-0 de dupe van. In r:e tweede wedstrijd tegen_V.U.C, 
veel pinv,elwerk. Een 2-1 nederlaag was het -rësUltaat 
hiervan. Van de sterke Wilhelmus-ploeg wisi;; __ Lens met 
1-0 te winnen. Met Voorburg .als laatste 'tegenstander 
waren de kansen om poule-winnaar te wórden na de over
winning tegen Wilhelmus weer gestegen~ En toen Wilhelmus 
_V.U.C. met 4-1 versloeg en Lens beide punten tegen ____ _ 
Voorburg in dd wacht wist te slepen, stond het defini
tief vast, dat wij als winnaars uit de bus zouden 
komen. Het doelgemiddelde werd 9-2. De makers van de 
doelpunten waren: ·J.çle Hilster 5x!, A. 's-:-Gravendijk 
2x en Lelyveld 2x, - · 
VAN lJC'EL TC'T DC'EL ( senioren) 
LENS ;.., v· & D. : Zoals verw:,_cnt 'hebben de grootwinkelboys 
het tegen de Lens-kombinatie erg moeilijk gehad, In de 
eerste helft mochten ze nog·eën beetje "dollen" en_. 
stoeien, waarmee de 0-0 ruststand wel te verlèlarèn was, 
Maar het talrijke publiek.toonde zich tijdens de rust
pauze enigszins ontevreden: Goed voetbal zonder doel
punten is natuurlijk ook n:j.et alles. In de tweede helft 
zouden-zijnechter aan hun trekken komen. Reeds na vijf 
minuten zorgde ex-keeper/gastspeler/linksbuiten Guido 
Halleen met ·een enorme "lob'' van buiten het strafschop
gebied voor de openingstreffer, Duidelijk geïnspireerd 
bleef Utopia aandringen. V & D-spil Frans van Dijk moest 
zelfs enkele malen aan de noodrem trekken: Het piepte en 
kraakte in de Leyweg-verdediging. Piet Durghouwt en Gerard 
Jehee zorgden voor goede, voeding uit het middenveld. De 
voorhoede~spelers snoepten met graagte van de geboden heer
lijkheden. "Hans Dey_ersbergen rond.de één van zijn ouder
wetse dribbels voortreffelijk-af en de vijandelijke keeper 
moest opnieuw naar het net. ,'ilsof het nog niet genoeg was, 
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kopte Guido Halleen uit een corner van de af en toe goed 
op dreef zijnde Paul Schulten de bal tegen de touwen (3-0). 
Hierna volgde een wanhopig slotoffensief van de grootwinkel 
boys, dat de Utopisten-achterhoede echter niet meer kon 
verontrusten. 

VAN DCEL TCT DCEL (junioren) 
I'OLIC-TCERNCC'I. Het eindtoernooi voor het Poliofond s is voor 

ons 5e elftal op een grote teleurstelling uit
gelopen. Ho~we+ wij twee van de drie wedstrijden van onze 
poule resp. v~n Maasstraat eb G.D.S. met resp. 3-0 en 2-1 
wonnen en de laatste van Duindorp S.V. met 2-0 verloren, 
werden wij door eert beter doelgemiddelde door Duindorp uit 
de finale gehouden, Dlauw-Zt-,art uit Wassenaar werd dit jaat' 
en voor de 3e achtereenvolgende maal winnaar en kwam hierdoor, 
zoals wij 2 jaar geleden definitief in het bezit van de wis
selbeker. Cnz e aanvoerder Peter de Jongh mocht na afloop 
van het toernooi nog een prachtige medaille in ontvangst nemer 
waarmede de organisatie van het toernooi alle deelnemende 
elftallen aan de eindronde beloonde, · · 
HIERCK-TCERNCCI. Een slecht spelend Lens 11 _heèft het er 

lelijk bij laten liggen. De eerste wedstri; 
werd tegen Q,Steps met een 0-0 eindstand afges:J..pten,·de twee
de wedstrijd werd met 1-0 van ;LD.C. verloren,-'-had de voor
hoede niet zoveel kansen verprutst, dan was dit-~ een royale 
overwinning voor ons geworden. De laatste wedsti-ijd geloofde 
de spel·ers het wel. Het werd 1-0 voor G .D.·i\. Resumerend, een 
verdiende laatste plaats in hun poule, voor het ontzettend . 
zwak spelende Lens. 
Lens 16 was vanaf het begin een zeer sterk aanvallend elftal, 

wat al na 10 minuten resulteerde in een prachtig doel• 
punt van Steffen. Dezelfde speler maakte nauwe],ijks twee mi- _ 
nuten later 2-0 na een mooie voorzet van Wilmer, Weer .5 mi
ntten later kwam er een ·hoge bal tegen de keeper, aan. De- te
rugspringende bal w'erd door Feenstra keihard ingeschoten. 
Vlak voor de rust zorgde alweer Feenstra na een solorush van 
~ 60 meter voer het vierde doelpunt. Na de rust moest·Lens 
tegen de erg sterke wind optornen, maar de achterhoede met 
Jansen M.i'. aan het hoofd speelde zo goed, dat de Haas maar 
zeer weinig ballen te verwerken kreeg. C.Vcrhulst kwam in het 
bezit van de bal door Lucas, Een machtige sprint werd door 
C.Verhulst feilloos afgerond. · 
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Nauwelijks ,5 minuten later ]ropte Wilmer uit een voorzet 
van C. Verhulst in en dat betekende 6-0. Vlak voor het 
einde wilde Vcrhulst voorzetten, maar door<lat hij de 
bal half raakte, draaide de bal net. onder· delat het 
doel in: 1-0.-• .1 · · · 
Lens 1,5 bêgon m·et een ·groot· overwicht tegen W'kl·mrtier 
10, Na in de 1e helft veel kansen cm zeep tE: hebben ge
bracht, kwamen pas in de 2e. helft• toch·që' verdiende 
goals, Door goèd ·wegwerken vanuit dè äèlitër.hoede, die 
goed stand hield, kl:-ram de bal ten_;:,lott.e op -<le--linker
vleugel, waar R.Wcut:ers goe_d afronde. D0ze R.Woutors 
sc::oor,de door een goed.-·gèfföïfen ·corner nog eens., 
B.Hoefnar·cl schoot tenslotte het 1,5e •?? 

VAN __ DC'EL TCT DCEL (pupillen) 

Cns eerste elftal herstelde zich goed van.de vorige 
WE;Wk geleden nederlaag. In 1 n goede_ wedstrijd .met snelle 
aanvallen, vooral,over links, werct·een ruime S-1 over
winning behaald op Die Hnghe. Jos v, Rijn ( 3x) , Fred Da
ven (3:x:) en ninie v.ct.Hcirst (2x) ·waren de doelpunten
m.1.ke~:c D:'ie dcE:~.punt en werdan uit zeer goed 'genomen 
corners gescoord. ;, 2 s·,eelde tegen W1 kwartier 1 wel 
aardig, maar voor doël blijkt steeds weer)- da_t, __ er te 
VE?el wordt 'tepingeld, _ waardoor de··aanvallëii nooit goed 
worden afgci·rerkt .WIJ-:.i,iartier maakte in de eerste minuut 
een doelpunt, waar Lens niets tegenover kon zetten. 
ï' 3 won vorige week van Hava 2_ met ,5.-1 .Deze week moèst 
ween tegen dezelfde te6 ens~andêr worden ~angetreden. Cok 
nu een overwinning 2.-1 ,maar na minder overtuigend spel, 
Toch zit er vooruit-gang in •t e'lftal. Voortaan sneller 

· êJ:i·akt;i<;,_ver spelen! ? 4 was steeds in de aanval,kon een 
· 2-0 voorsprong nemen ,maar daarna zakte het elftal hele
maal in elkaar.Iedereen wilde .'n doelpunt maken,waardoor 
er natuurlijk niets van ~erecht·kwam.G.D.S.4 deed enkele 
uit vallen en· kon lllet 4-,2 voorkomer:i. Hierna nog 1 doel punt 
van i1 ost·, Einc\stand_, 4-3 'voor G .D .S. Het k._ elftaJ speelde 
'n goede wedstrijcl.Tpch genoegen nemen met een 0-3, ne
dèplaag tegen Ravà,4,Dij? 6 was er een onsportieveling 

·R. v. Let ;die niet is opgekomen. :Ja2rom met 10 man aantre
den. Toch een'1,0_overwinning door doelpunt van de·SCA
back in-eigen doel.P 7: 0-2 nederlaag was verdiend,1' 8 
goe,d op dreef tegen'Ï'cdci, vooral Games: hij was de grond-

. legger yar:i 2 doelp,n'·,cn en scoorde zelf het 3e goal . 
. ~,.•. . . ~ 
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ER WCHDT WEER Wf,T GESANEERD 

Cp de zaterdag gehouden algemene ver
gadering van de sektie Poetbal van de 
K.N .V.D. werd onder meer besloten, dat 
de kompetities voor reserve- en jeugd
elftallen gewijzigd worden •. In plaats 
van deze elftallen komt één zgn. . · 
"D-elftal", dat wordt samengesteld uit 
de betaalde reserves van het A-elftal 
en jeugdige spelers Vq,n 1 6-jaar en ou-
der. Een gevolg hiervan is, dat het 
aantal betaalde spelers per vereniging 
drastisch wordt verminderd. Een soort 
interne sanering dus. De betaalde klubs 
hebben nu minder speler5 nodig, waar~ 
door hun zuigkracht op de .. ·amateur~ver
enigingen gèringer wordt. ·.Natuurlijk 
zijn we er met deze maatregel nog niet" 
Er zijn nog veel te veel betäalde klubs., 
Maar dat is _e_en ander verha,al. 

. . 
Een arider gunstig aspekt van d·eze maat
regel is, dat betaalde voe.tba!llers ·niet 
meer samen met amateur:s in één team · 

· behoeven te spelen, Dit kwam tot nu t•oe 
maar al te vaak voor, daar diverse kl-ubs niet · óver een vol- , : 
doende aantal betaalde spelers ·beschikten om drie elftallen te 
bemannen,.· Het hiaat werd dan aangevuld met amateurs, -Een bij-;. 
zonder ongelukkige zaak,· waaraan dus gelukkig een eind is· ge;_; 
komen. · 

C F F I C I E E L 
. ~- ... ; . 

NIEUWE LEDEN: 

No,.538 J ;F .Doerhof 
.539 Chr.J.Verhoef 
.540 H.C.M.Nouweland 
.541 C .'!',-:van Dije.rterveld 
.542 J.D.Zoet 

1- .5-47 P,Langedijkstraat- 184 
8- 7-43 Damasstraat 255 

2)- 9-.57 Steenhouwersgaarde .51 
11-11-57 Vossenrade 10 
13- ·.5-46 Larensestraat 47· 

.· .. r 
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TCERNCCI-~GENDA-TCERNèCI-AGENDA-T0ERNCCI-AGENDA-TCERNCCI 
-===============-==-= -============-===-=--=-=--=----=-== 
za 13 mei: 
zo 14 mei: 
ma 1.5 mei: 

Wilhelmus-toernooi voor C-klassers, 

za 20 mei: 
za 2:( .mei: 

Wilhelmus-toernooi voor D-klassers 
?VC-toernooi (Utrecht) voor A-klassers 
EDE-toernooi (Ed~) voor A-klassers 
Dlauw Zwart-toernooi voor pupillen 
RVC-toernoo_i voor C-klassers en pupillen 
DUNf-toernooi voor pupillen 
Full Speed-toernooi voor pupillen en C

klassers 
zo 28 mei: TRIP 
zo: 11 jun: finale Disschopsbeker ·voor ,\_klassers 

U I T S L A G E N 
SENI(REN 

J 

·· paraat 2 :.. lens 2 
lens 8 - _vue· 1 2 

JUNIC'REN 
lens 2 - gr.willem 2 

··-· ó1ivèï:.i 2 - lens 3 · 
rvc'7 - :l.ens 7 -
osc · 5 - lens 8' ·: 
lens 9-celeritas 11 
lens 1 2 - rvc." 11 
cromvliet 3 - lens 13 
lens 1.5 -'. rvè 14 
hbs 12 - lens 16 

PU?ILLEN 
lens 1 - vcs 1 
lens 2. - odb 1 
dhbrk 1 -~-- lens 3 
rava. 3 - lens 4 
lens .5 - 'ièns 6 
verburch . .5 - lens 7 
lens 8 - ·rvc 7 

2-2 
4-1 

9-4 
. 0-1 
1-3 
4-p 
4-3 
2-2 
.5-1 
0-0 
0-1 

1-1 
0-2 
-0f;2 
2-3 
0-1 
0-0 
2-1 

SPC(RWIJK-TCERNC(I 

lens 1 - rava 2-0 · 
lens 1 - bmt 2-.1 
lens 1 lakwa · .5-0 
lens 1 spoorwi jk 3:-0 
lens 2 bmt 1.-0 
lens 2 - rava . -ö~1 
lens 2 - lakwa · 4-0 
lens 2 spoorwijk '0-2 

W1KWARTIER-TCERNCCI 

lens .5 - svw 3-0 
lens .5 - coal 1-0 
lens .5 - leonidas·· 0-1 
lens .5-w 1kwartier 0-0 
lens 11-leonidas 1-0 
1·ens 11-w'kwartier 2-0 
lens 11 - svw 1-0 
lens 11 - coal 1-2 

ADS-DEVRIJDINGDDEKER 

1-ens '6 -· 11uiek 1-2 
lens 6 - ads 2-0 
lens 6 - hbs 2-0 
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NIEUWE TRAININGSVERLICHTING 

Regelmatige bezoekers van onze terreinen zullen het wél hebben 
gemerkt. Maar voor .degenen, die minder. vaak komen, de laatst_e 
tijd .niet geweest zijn, of i:iiet zo goéd OP.gelet; nebl}eri,· moetèn 
we toch nog wel even onthullen, dat w~ .~én nieuwe lichtin
stallatie hebben. Enkele weken gèleden .. al .werden de nieuwe 
en veel hogere masten (9 meter) geplaatst.; Afgelopen vrijdag 
zijn de lámpen bevestigd. De top van elke m~sy_ is z'Q _gek_q__n_:O.,::.. 
strueérd; dat.hij kan worden omgedraaid ïn de richting van ons 
tweede veld, zodat er lichtwedstrijden kunnen.worden gehouden. 
Het ligt in de bedoeling in de toekomst aan de andere·'z:i:jdé'·...:...
van het tweede veld eveneens liçhtma·sten te plaatsen, zodat 
dit veld nog beter verlicht kan worden. Daar de kosten nogal 
hoog zijn· is het nog niet te zeggen; wanneer dit laatste za:1:f, ·, 
geschieden. Maandagavond. hebben we het licht kunnm.aansc~_ou;-:,: 
wen. Het is uitstekend. Zelfs onze buurman Spoorwijk heeft· ef · 
profijt van. W11nneér de verlichting officieel in gel:Jruik:worat 
genomen, is nog niet bekend_. Maar hopelijk weet de K.K. daar 
wel raad op. ' 
DALANS JUNICREN + PUPILLEN ·· 

. . •··· .T ' • 

QesE,Gcw,Qel.Verl. ~~- ~~~lg~~! Wedstr.gem. . 1-· • 

!\-klasse: 57 26 5 26 57 131-128· 1.-_:_ .. 1::._, 
D-klasse: 90 36 11 43 .83 213~211 0,92 
C-klasse: 111 55 17 39 1-27. 298-274 1, 14 

Totaal jun:258 117 33 108 267 642-613 1,03 

Totaal pu~:n6 48 17 51 113 166-161 o·,97 

?RCGRJ,Mf.;_,\ SENICREN VCCR JVL',ANDAG.15 MEI 1967 

14;30 u.Cliveo 1 - Lens j 
14.-- u.Voorburg - Lens 3 

1!,-- u .• R.C.D.H.-Lens.Komb., 

( 2e ï'inksteré!ag) 

,Pijnacker 
H. V.D .beker',, Voorburg, i'r. ___ .,_ 

. Dcrnhardlaah . 
Denoordenhoutseweg (Filmstacl) 

DE C ï' S ~ELL INGEN: ., . 
LENS 1 : c. v ,d. b~ ek, h.haket; w .h~ri~en, '.. j, v ;ct ,knaap, ·h. smit s
------ kam, h.dietz; a,rooduyn, w·.venderbos, j.englebert, 

r.waèhman, g,verhaar. RES: l.riemen, h,rooduyn, j.v. 
dijk,SAMENKCMST: half 1 café Hierck,Apcldoornselaan, 
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LENS 3: th.suykerbuyk, a.v.limbeek, j.meier, p.schouten, j,:ver
------ haar, p,burghouwt, j.witting, g,lo9yestein, d,groenen-

dijR:, ·r,brandenburg; n.drabue.· RES: c.meere, 
j • p • i • m • gr:oe ne ndi jk. . 

!:~!'i~-~~~.:._n.v.domburg, f.straathöf, ~.-v.d.mëyden, h.j.de 
. . · groot, a.v.egmond, chr.peeters, r,eykelhof; h, 

de sterke; j.de"hilster, j.f.boerhof, w.eykel
hof. RES: c.a.v.d.acker, r,de groot, 

AFSCHRIJVINGEN: tot donderdagavond, -8 uur bij dhr:G. · 
Coomans, Weimarstraat 218, tel,39,27,20, 

iJC'CRLOI'IG i'RC'GR/.MMJ\ VOCR KCMÈNJE WEKEN 

21 mei: Kombinatie 1 /2 tegen NIVC 1 
· 11 2/3 11 NIVC' 2 

opstellingen volgen in de Lcnsrevue van komende week. 

28 mei: 3 Lcnskombinaties tegen J.D.i',. 

5 j1J!li :, (ma(!-lidagavond) · De Schoof 1_-Lens 1 (tcrr, VCS). 

25 juni: .Rava-tocrnooi voor Lens 1 
2 juli: V-ervolg Rava-toernooi Lens 1, .. ~····· ~-_..,. ·-

... - --- ... 
VC'CRLC'PIG i'RC'GRJ,MM..", SENICREN ZCNDAG 21 

12_;- u;L.cns ,3-N.J, .• S.-1 (H,V.D.bekèr) 
12;- u;Cëleritas 6-Lens 4 · 
12.- u.Marathon· 8 - Lens 8 

V J\ R I A 

MEI 
- ....... , 

- Ruud ?eters (hij speelt tn Lens 8 van dB junioren): is 
in het ziekenhuis opgenomen om een operatie te onder- __ .. 
gaan. Vnn harte beter;,chap Ruud! _....,,,.,-- · · · __ · ___ 

- Na de wedstrijd Cel.er.i.tas 10-Lens · 8 · (jun.)· is een ket
tinkje met medaille gevonden. Mogelijk is het van een 
van de spelers van het achtste. Het is terug te bekomen 
bij H.v/cl Kleij, Frambozenstraat 45, , · . 

UTC'PIA· UIT HAAR f,S HERREZEN ? 

Wat reed.s' wekenlang als· een hardnekkig gerucht de ronde 
deed,-- lijkt vrijdag a.s. bewaarl;eid. te zullen wo1;den: het 
beroemde en beruchte Lens I Utopia-elftal zal opnieuw bi_n-.. 
nen de lijnen treden. Wij weten, dat. daarmee een lang ·. 
gekoesterde wens van velen ip_ vervulling- zal· gaan·, . . . 

-: .... 
· ..... --

-
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Was het immers. dit· _elftal niet·; dat· gedurende enkele seizoenen 
d~ zinnen van alle (voetba.1'.'") fijnproevers ·streelde·.? Dat docir 
Ni,:rtverwarmende kombinatie.s en wervèlende so1o.--àkties onder · · 
de-tegenstanders een ware angstpsychose veroorzaakte? Vrij-·, 
dagavond om 18.4.5 uur kûn't; û 'hèt talent. van onze vereniging -
aanschouwen in een wedstrijd, die, vanwege d·e--televisi.erechten, 
van start gaat als een treffen tussen de _v.ijfde en de zesde 

_--.SilI?ioreneditie. · - ........... . 

De opstellingen: ' 

~!::1212._2: n. v. domburg, w. eykelhcif,,. :a; v ,d. beek, r ,de 'groot, 
a ,nieuwenhuizen, a.v. d .m_eyd en, j .witting, 'j ,de boer, 
j.de .hilster, h.de sterke, .r.eykelho:f ,• 

. . . . . . 

~~1212._§: g,j.crama, f.v.dijk; m,h{erschop, g,jehee, ,.j.veldink, 
m. v. eysbergen, p. schu1t en; ·d·.grcienertdi.jk, : p •. burghouwt, 
r.v.d.acker, g,halleen. · 

Reserves: j.groenendi-.jl;:, r,r.avestein, _r.w-a,c)'lman_. _ ---·-- .. 
Scheidsrechter: dhr.G.v.d.Velde.- - •- ---- ... 

•. ··, 
De opstellingen·.;.'sir eken op zichzelf als boekdelen, maar toch 
willen wij niet ·nalaten, allè Lensrevuele.zers ei:i, -:-lè~foressen 
op te wekken, deze wedstrijd, .di.e _ _- gus om kwél:rt. v:oor zeven be
g~nt, te bezoeken. /,ch, je ziet :de ·J,~a;~;st~ .:t~j_d_~cièh al -~o wei
nig v·oetbal van de bovenste· plank, en bovendien •••.• lees het 
onderstaande artikel vap çie K.K. ! · 

VRIJDAGAVCND , ;~-. D1~NSAVCND ! ,·-· . 'r 
• 1 ' ,, 

Ncu, ·ja\. dans.it.y~nd ! De reg~lina~ig~'bezoe~e.rs .. van de klubavond 
weten wat we daaronder verstaan.· Van de reçl.:~k_tie vernamen we, . 
dat er vri.jdagavónd een nogal aanzienlijke supportersschare 
op de Hengelolaan te verw~chten is in verb~nd met éen bijzonder 
voetbalgebeuren (à propos, weet u, dat· ct·e hélé K.K. dan zal 
aantreden?). Vast en zeker zullen vele mens·.en dan nog een uur
tje in het KJubgeboi'iw' blijven plakk~n:. ,Wel: zo gezellig is het, 
al's ·er· dan, tussen de bedrijven dóor ,: ook nog' een dansje kan 
worden gemaakt, Nu, dat kan dus! .In ieder geyal zullen de 
spelers van Lens y··en 6 na .afloop gezelli§.~Jlèh. sammzijn. , 
Laten zij hun wed·erhelften medebrengen, en l~t,en ·ook alle an
dere Lens ers d a:t doen. Wie· weet wordt he't d'ari, zo ·vlak voor · 
het ?inksterweekehd, nog-, een ·gezellige boel t . !. 
J'.D,\.R-CDERSTEIN. , -

Cvcr Pinkst.ereh · ge-sproken -- ( bah,! L, dflZ!êl week 
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nog z\tl.len alle 11 Idar-::C'bcrstein-slachtqffers11 op de een 
of and,êréwijze l)wi inschrijfgeld ~erugontvangen, waar:. 
mee de bittere nasmaak-hopelijk kan worden weggespoeld. 
Van· bestuurszijd.e vernamen wij nog, da'!; een brief is uit
gegaan naar de S.V. "Eintracht 11 , waarin scherp tegen de 

.. gang van zaken geprotesteerd word~._ · 

GRCC'T SLC'TFEEST. -

Dat was vergeefs zoeken in de vorige Lensrevue,·hè? Sorry!· 
, 1 • 
Wij kunnen u nu mededelen 1 dat de grote feestavond ·"tot
besluit~va:n dit• voetbalse;i.zoen!1 gehouden ·zal worden op : 
zaterdag 29 mei~ _Een week later dus dan aanvankelijk. was···-···· 
gepubliceerd. Wij.horen al van alle kanten, dat ieder·een 
e:r een ra~·ende zin .. in_ heeît. Het moet ook iets groots w_or- _ 
çlén. Goede_ id!)eën gaarne bij de· _ ' · '· · · · . . . . - K".K •. 

I'RCGRAMMA JUNICREN VCC'R Mf.;\NDAG 15 MEI 
' 

.. j2e Pinksterdag) ---- - · -
Er zijn vóor-deze dàg geen kompetitie-wedstr-ijden vast
gesteld; ..te'.nemen n.l. deel aan de volgende toernooien: 

.. EVERT Vf,N nÈÊK .WISSELDEKER. (A-klas~ef .. . , . 
Dit 15e Pinkstertoernooi om dè 11Evert · v~n Deek Wisselbeker11 •• 

wordt georganiseerd door de v.v.-"EDE" te Ede.: 
.Verenigingen uit het gehele land nemen, verdeeld in 3 
poules, hieraan deel: Ede, Vrusschemig,·C.W.I''.-";-''.Eondra-oht, --·-

- Het 

- Nieuw-Duinen, v.v.n., Dlauw-Wit, V.V.H. 1 16, . 
Zwervers, ·en uit Engeland: Wooclside Albian F.C. 

programma voor Lens in.poule 

11; 30 uur.: Vrusschemig -

( Croydon). 
1\. : .. 

Lens 
Lens-12; 30 uur: EDE 

1.5. :..,_ uur: Lehs · - Wooçiside Albian F .C. _ 

Gesp,e~ld worden wèdstri jden :\ran ·2x 20 min., zonder rust. 
De· riummérs' één vaá iedere groep .ën het elftal, dat als - -'· 
twë·ede eindigt, met het, béste doelgemiddelde, spelen · · . . 
om de 1e t/m de 4e plàats-.' Dij gelijk eindigen in de poJ.Ile 
worden vijf strafschoppen genomen door .5 v.erschillende spe
lers. Dit geldt ook voor de halve finale en de finale. 
Voor de eerste 4 plaatsen_.zijn v:i,er prijzen besch-ikbaca?'-, ·· ___ _ . . ,•., ' 
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De volgende spelers zullen deelnemen aan dit toernooi: 

F ;v ~I)oheèmen, · D~Drandetiburg, -Th. Brochard, R,Bruggema.ns, 
J,Cobper:i; N.Janssen, A,Kortekaas, H,Cvcrbèek, H.Roth-
krane,-:M.v.Veer:i; H.Verhel:lgd, ·F.dè Zwart, · 
Leider: dhr, ;, ;Huis. · 
Samenkomst: 9,15 uur.ingang Station Staatsspoor. 

P.V.C.-TCERNC0I UTRECHT 

/,2_n dit P. V .c. -toernooi nemen deel: 
In poule I: Lens,Elinkwijk, K-,V-.V-.t.,.èn L.V,V. en in poule 
II: Rood-Wit•, DCS 1 01, V.E.i",_en P,V.C •. 
Het prógratnma in Pou;l.e I· is voor Lens : · 

12;30 uur: Lens - L.v.v. -
13;40 uur: Elinkwijk - Lens 
14;50 uur.: K.v.v.: .. - Lens - : 
16 ;-'- .uur: Winnaars -Poule 1 en 2 om 1 e en 2 e prlJ s:, • 
16.--· Üµr: NUilllller.s:2 Poule 1 en 2 om 3e prijs, . ·,, ..... 

. ~--. . . /. . . . . ' 

- Geppeeld worden wedstr.ijden van 2x 15 min,zonder.t'ust, 
- Dij gelijk eindigen beslis~ het doelgemiddelde, 
- Dij gelijkspel in de finales wordt 2x 5 min.verlengd, 
- Is het doelgemiddelde :geliJk of levert de verlenging ge.en .... 

beslissing op, dan worden 5 strafschoppen genomen. ,, 

De volgende spelers worden verwacht: r,v.d.1,ar, E,Dakkers, 
J.Colpa,' B,~Fortman, T.Heerschop, Th,Hoefnagel, ..... 
G;dc Hoogd, D,Holt, A,Hop, i1,de Jongh, W.Keetma.11., 
W,Kouwenhovéh. · 
Leider: dhr,H;van der Kleij. . .. 
Sa: enkomst: 9, 45 uur ingang Station Staatsspoor•,, 

Zoals jullie "z':rèt, dus twee sterke· toernooien, waar we de , . 
kleuren van Lens hoog ·zullen moeten houden·, Zet je zo goed~ .. :. 
mogelijk in om goede ·resultate·n te behalen, hetreen v.oor jµl:,
lie zelf, maar ook vo_or _komende jaren b_elangrijk kan .zijn: .. ·, 

· · Goed luck, . •· 
P.S. Naar afkeuringen ·kari.·niet worden geïnformeerd, dus al.ti'jd 

naar punt van .samenkomst komen. ' 
PRCGRJJJ]JVii~ JUNICREN VCCR ZCNDt,G 1 <", MEI 1 1 e PINKSTERDi,G. · 

WftHi,;LlvJOS~TCErmcci (voor Lens~ 8 en Lc.:ns 9) 
•·,: ' 

Lens 8 en 9 nemen evenals vorig jaar weer deel 
mus-tóernooi, waar we wederom goede resultaten 
halen. · 

aan •.het W;i.1)1el
hopen. te--be- .. 

. ---~--- _.,, ·-·-·-·- -·-··-
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-Het _pr.og::amma: 

13;?0 .uur: Ldrii'8 ~ H.D.S. 1;3,30 u,Lens 9-Ynlke-
15;15 uur: Wlkwartier ·_ Lens 8 biers. 
15,50 uur: Lens 8'- :Wi'lhelmus-. 15:15 u.!l.U.C.-Lens '9 

;· .... _ _. _ 15_,:50. u.Len_s 9=-Wm_ iu: lshel-
• 

De wedstrijden duren 2x 15 minute·r1,· ]J±j· geÏiJk eindigen 
worden strafschoppen. genomen. :·· ·· · · · · · • •· ::. · . ·. 
De volgepd_e·_spelprs ·worden·verwacht :· . , . . 
!:,~~:?:;.~: F.v .• Dngg~rri_(';xl; ~.v.d,Dcrg (_2x) 1 A.v.Essen, 

· Th.Jansse11, 1 ,Klcn.n I\rqteler (2xJ ,. D,v.,d. : 
Lnns (2x)' ,' P,Manders (2x), I'.Miltenburg, !,. 
Tinnenbroek, D_de Vries, N.de Vries (2xJ, 
A.Westhof. · · 
Leider>:. dhr..C.de Heer. · 

~~~2"'2: C .Dlok, R.Dor:isch, i' .Drer.1r'.ier,. J ,eastenmiller, 
H;Dàrikers, C.v .• Dcelen, H.v.Dor.,burg, fl.F,;,itz, 
ï'.F .de Haan~ H,Martens, H.Rientjes, C._Schal
bróek. 
Leider: dhr.H. Leenderts. 

Samenkomst voor beide elftallen: 12;- uur Hengelolaan· 
hk.Loevesteinlaan. 

P.S._Er kan niet naar afkeuring worden geïnformeerd, 
· dus· sté eas · naar punt van samenkomst komen. 

ï'RC'GRAM!l'i,~ JUNIC'REN vi:·cn· zÎ,TER~I,G 1 3 MEI ·19 67. 

Deze week op zaterdag een kl~iri programma, aangezien 
yeel elftallen· op 1 e of 2e ï'inksterd~gjn_~eten spelen 
in toernooian. Mede hierdoor zijn e;r. :i,_n __ <ie opstel

lingen nogal wat wi.jzi~i.ngen. ~!jk ~::!-~ §:!!~ 91?!?°!:~!:. 
;!,ingen en verdere :eublikaties goeél_na_! !' .. • _ · 

14;30 u; Vredenburch. 7-Lens 6 (vr.) v.Vredenburchweg 
15.45 u. K.M.D.2-Lens 7 Noorc!weg,Watcr:i,n:;:_en 

· D-klassers zie zondag en maandag! 
14; 30 u; Vredenburch 11-Lens 11 ( vr.) v. Vredenburchweg 

· 14 ;.-- u. Lens Komb. : WILHELMUS-tóernóoi ! . 

14. 30 u. Lens"1'$: - CRN/,s-·y· · V. 3, G-. 2 ,L. 6/ 4 

Informeren vÓor ·doorgaan van vriendschappelijke wed~. 
strijden-en Wilhelmustoernooi zaterdag tussen twaalf 
uur en half een tel.66,13,14 (Klubgebouw). 

DE C PST ELL INGEN: 
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~~~~-~-: r,-y'.berló,_~.scli.ouw, ·1.de jèmgh, l.huis, p,dè 
vries, h,b1Jsterveld, b,hoogeveen, h.v.hulst,. 
l.v,d,velde, e.v,bronkhorst, g,bruinsma. : 
RES:. w. kouwenhoven ( 2x) .LEID ER: dhr .IT.de Hil ster. 
S;\JV!ENKC-MST: 14.- u.Hengelolaan hk.Lóevesteinlaan. 

~~~§_]: b,v.d,lans(2x),·b,lustenhouwer, p.klein breteler,(2x) 
h,eggers, g,duyvestein, n.de vries (2x), r,_v.was, __ 
sém, f.v,baggum (2x), f.v.d.bèrg (2x),_ a,bilderbeek, 
c,grimbePgen.RES: p.manders(2x) ,LEIDER: .dhr.I,.Dlok, 
SÄMENKCMST: 15,-- uur ingang Lensterrein. 

!1§~_11: p .de haan, j. v .d, heiden, fr :ra:aff ,. c, schrover, r ,hoef
nagel, p ,hop,· g. v.d. velde, p. verheesen, h.de jongh, 
tr,resodihardjo, j.disseldorp.RES: a,hoek,LEIDER: · 
dhr,R.Wachman,SilMEt'\JKCMST: 14.- u.Hongelolaan hoek 

~~~~-1§: _b.de haas, b,de bruin, r.v.nun-· (Loevesteinlaan, 
· spe·et, è.v.erschoor, m.p.janssen, p,steffen, g._~ngl~::

bert·, i',fe.enstra, p,wilmer, ·c,verhul$t; w,hëndriks,, .. 
RES: r.ass.elman, 1. verspaandonk .LEIDER: dl,r, J. Witting 

. . . . 

WILHELMUS-TC'ERNCC'I, zaterdag 1 3 mei_. · ·. 
. . ·-- ~ . 

Zaterdag a, s. neemt een 8-klasse kombinàtie deel aan hat Wil
helmus-toernooi, waar zondag Lens 8 en 9 ook naar toe gaan •. -
Het programma: 14.~- uur Lens - S.E.V. 

15;45 uur R.K.D.E.O, - Lens 
· · 1 6 ~ 2 0 uur Lens - Wilhelmus. 

···-: :::y,· 
De wedstri jderi 'd-unen · 2x 1·5 min. zond er rust. Dij gelijk ein;f 
digen beslist het doelgeiriid-delde, 
:Je volgende spelers worden verwacht : 

Th,v,d,1,ardweg, E,Dor, A,Casteruniller, C,v.Deelen, 
P.Der.1eyer, C.Groen, D,Hoefnagel, J,Keetman,. R,Straat- .... :J~; 
man, R,K .• F .Straatman, J .de Vries; ~.Wouters. .. · 

. .,.: . .=..:., 

Leider: dhr,C .• Kras,.Samenkomst: 12,30 u.Henge),.o:J,.aan hoek 
· · · : Loevçsteinlaan. 

Nn1'.r eventuele afkeuring bij !llècli.t ·weer kan wordeIJ. ·geinfor
meèrd tussen twaalf· uur en half een alleen telefonisch·· no;,.;,, ,:t 
66 .13, 14, klµbgebouw. . 

. . - ., ...... ,.-. -.-----

PUPILLEN -PUï-'ILLEN-?UI'ILLEN-ï-'UPiLLEN-i0UPILLE N-?U,'ILLEN 

Aan het Dlauw Zwart-toernooi op maandag -1.5 me'i a.s.· nemen " 
twee elftallen deel, samen met Loos'duirien, Vorburch,,. RK .I;lEC,;>.: 
Quick Doy-s en C .s .. c. I)e wedstrijden duren 2x 10 m;i.n_. zg_nëier 
rustp,9.uz.e,/\an.vang- eerste wedstrijd 12.-- uur.Einc\e toernooi 
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+ 4 uur, In elke poule zijn drie·prijzen beschikbaar. 
De volgende spelers moeten om 10.- uur aanwezig zijn 
bij de ingang van het Lensterrein. · · 
Lens P 2: H.Jochems, G,Willemse, C,v,d,l:ardweg, R. 

Micka, M.v,Daggum, F.Wouters, I';de Wolff, 
E~Hocfnagel, W.c'.e Hilster, E;Speicher, J. 
Slahbors, R.Gcódhuys, · . . . 

Lens P 3: ?'.Verschoor, i'.Derkelaar,-J.Janmaat, H,Stra
ver; R,de Vries, A.'s-Gravendijk, R.v.d,Lely, 
G;Lelieveld,J,de Hilst1<r, Th.Murkes,.F. 
Snoeyers i t. v .Ma ris. · ·· · . 
·Leiders: dhr.N.Koot en dhr,,\,Nieuwenhuizen. 

De reis. zal per fiets .. worden gemaakt, tenzij er vol
doende ouders zij~, ~ie voor vervoer pet auto kunnen:_ 
en willen ~orgdragen, waarvoör' vrijdàg 12 mei, ·t elefo
nisch koi:itakt: opgenomen kan worden met de heer G. v.d. 
Steen (tel,39,86.94)'tussen 7,30 uur·en 8.- uur, 

l'RCGRA.Ml\l[f,;•PUPILLEN VCCR ZLÎERDAG 13 J\'IEI 1967 .. 

,;45 u.V.V.i'. ·p 1-Lens P 1 ·2'.ouiderpark 
1 ;45 \i;G.·D.S; P 2..:Lens P 2 Noordweg·,Wateringen 
1 ;45 u.Lens P 3-G.D.S. ï' 3 ·· . V.3,G.2,L.5/.3 
1 ;45 u.Celeritas ï' 2-Lens P 4 ... Leyweg 
2.30 u.de Adel~ars P 2-Lcms i' 5 v.Vredenburchweg,hoek 

. . · Schê.apweg . . . 
1;-- u;Vredcnburch P 6-Lens :;,>6· v.Vredenburchweg,R'wijk 
î.,.-- u;Lens P 7-Rijswijk P 4 . V.3,G,2,L,5/3 . ï~êê u. Vredenburch P- 7-Lens .P 3 ;v. Vredenburchweg, R.'w.i j_k 

'ZIE C('K DL/,UW -zw:,RT TCERNCCI •. Mf~i,NDi,G 15 MEI : .. s. 
DE. C PST E'L L I N'G.E.N: 
LENS P 1: r;v.d.steen, p.v.wfjk, c:lust'enhouwe·r, g;colpa·, 
-------- g.trommelen, f.veeren, a,baven, a.de winter, 

m.v.d.horst, q.v.noort; j_!_v.rijn,.RES: e-spe;i-
cher.LEIDER: dhr.G.v,d,Stcen.SAMENKCJVIST: · 

• 1; 15 u~Hengelolaan · hoek Loevèsteinlaan. · .. . . .. 
LENS P 2: h;jóchems, · g,willemse,· c·.v.d.aardweg;. r.micka, 
-------- m,v,baggum, f,wouters, ·p.de wólfî, ·e,hoef- · 

' . nagel, w.de hilster, r.goedhuyS;',j,slabeérs. 
·s. ·· · RES: th·,murkes.LEIDER: c\hr,Th,Stiy:ke.rbuyk, 

·· · SA.MENKf.M3T: -1.,..:. u.ingang Lensterrein. . 
~~~_[_2: p.verschoor, p,berkelaar, j.janmaat; h,stra-

ver, r,de vries, a, 's-gravendijk, r.v.d,lely, g,.1 
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lelieveld, j,de hilster, a.v.maris, f,snoeyers. 
RES: p.alberse, f,willeyns,LEIDER: dhr,N.Koot. 

~§l;!ê_?_~: f.v.os, a,borst, e.macco, j,v.rossum, p.booms, f, 
de vries, b.ruiterman, ·1.winkelman, j,post, c.bak
ker, r.de vroege.RES: a,v.d,aar,e.de wit.LEIDER: 
dhr .L,Dran::lenburg.SI,MENKCM3 T: 1 .1.5 u,Hengelolaan 

~§l;!~_?_z: a;kleywegt, r.v.d,meer, '_ (hoe.k Léyweg; 
r. bom, w. v .d ,linden, h,coomans, "j. valken burg, m. v. 
wassem, a. hild erink, g. bloks, p .-l_e brun, h. veer kamp. 
RES: r. v. let. LEIDER: dhr. J. Welling. SAMENKClfiST: 1 • 4:5 
uur ingang Lensterrein. _ · 

~~!;!~_~_§: a.lodder, th,tijssen, j,v,d,wijk, r.beck, e.reesink, 
j. schaareman, p. perreyn, -j .redeman, j. wüs_tefeld, 

- -c.schenkels, g,gomes.nES: r.yperlaan, b.v.veen. 
LEIDER: clhr .A .-Nicuwenhuizen. Sl,MENKClfiST: 12. 20 uur 
Hèngelolaan hoek Loevesteinláan. · _ 

~l;!~-~-1: j ,koomen, g. schrieid er, th, heemskerk; a, burcksen, 
j,dessing, p,kóper, j,hollink, a.janssèn, f,hendriks, 
p.feitz, g.v.osch.RES.: j.koper, i;-.koster.LEJDER: 
- . - dhr, Th .'Drochard. 

LENS P ~: wordt samengesteld uit: , - · . 
-------- j. v.d. burgt, w, cara bain; g. v. gessel; r ,q_e\):!oogd ,': · 

a;de hoogd, j.mulder, v.pouw, m,v/rijn, e;'yperlaan, 
f;jonker, w,gomes. RES: r.nottet, m,heynen. 

:LEIDER: dhr .. ~.Limbeek.S:,MENKCMST: 12,20 uur Hengelo
laan·hoek Loevesteinlaan. (zie ook bij i' 6 voor en
·kele spelers beneden 1 0 jaar); 

AFSCHRIJVINGEN: v66r vrijdagavond 7,30 uur aan dhr;H,van der 
Kleij, Frambozenstraat 45, tel,33,88,42. (te

· lefonisch alleen vrijdagavond tussen 6,30 
· en 7 • 3 0 uur ) • , · · 

NIET-C:'KC'MEN: wegens niet-öpkomen,in het afgelopen week
einde wordt G-;Ravestein tweemaal als reserve 
opgesteld .Wegens her11äald niet-opkomen worden 
G,Vervaart,R.v.d.Mull,J,Schutte en Jacques 
Kectman dit seizoen niet meer opgesteld, 

M',TERI;',,",LUITGIFTE: dhr.G.v.d, Velde, 
. . 

T R ;, I N I .N G : Met ingang van maandag 1 .5 mei a.s. komen 
alle verplichte trainingen te vervallen. 
In-plaats daarvan is er op de volgende avon

den de gelegenheid een balletje te komen trappen en een wed

strijdje te spelen. (Er zullen ook nog publikaties volgen in 

de komende weken over onderlinge en/of vriendschappelijke wed-



-4.54- . 
strijden): . 
op·woensdagavond van'/,'- -8,1.5 u: Lens 11·t/m 13. 
op woensdagavond van 8,1.5 tot·9,1.5 u: Lens 7 t/m 9. 
op donderdagavond· van 7. - -· 8. 1.5 u: Lens .5 en 6. 
op donderdagavond van 8,1.5 -9.1.5 u: il-junioren 
op vrijdagavond van 7,- - 2,1.5 u.·: Lens 14-1.5-16.· 
De pupillentraining op.woensdagmiddag vindt normaal 
doorgang als voorheen! 
VAN DC'EL TCT DCEL (senioren). 
Lens 2heeft de kompetitie·afgesloten met een gelijkspel 
tegen Paraat 2,dat door dit resultaat degradeerde.Er 
moet worden gezegd, dat ,0araat voor zijn laatst·e kans 
heeft gevochten.Na ca,10 min.namen zij de leiding,dech 
Dotter maakte de stand reeds spoedig weer gelijk.Een 
foutieve terugspeelbal betekende 2-1 voor ~araat,Lang 
hebben zij de voorsprong:,wetep. te verdedigen. Ca .10 min. 
voor het ~inde maakte J,Englebert·weer·gelijk.Paraat 
kön hierna geen vuist meer maken en ook Lens nam genoegen 
met de uit slag. ' . . 
Vl,N DC'EL TCT. DC'EL. ( junioren.) . 
LENS 1 en· 2; namen. deel aan )1et Spc-orwijktoernooi_,Cns 
eerste elftal was in zijn poule veruit de sterkste; 
in de andere poule kon Lens 2-aardig meekomen. Het eer
ste won alle wedstrijden; het tweede won en.verloor 
er twee.Hierdoor ontging pns net de grote wiss~lbeker, 
want Rava had slechts drie verliespunten. :·, --·- · 
LENS ,5.en-11: speelden in het Westerkwartier-toernooi. 
Ons vijfde elftal was verzwakt door het pnsportieve 
wegblijven van een van de spelers.Desondanks won- het 
de beide eerste ·wedstrijden maar verloor van de uit
eindelijke toernooiwinnaar Leonidas~ De laatste wed
strijd werd een gelijkspel.Hierdpor eindigd~ Lens met 
Westerkwartier gelijk op de 2_e: en 3e plaats .Na de 
strafschoppen definitief derde,Hpt, ~;t.fçle elftal eindigàe 
in zijn poule als eerste.Het won van Leonidas,SVW en 
Westerkw~rtier,De laatste wedstrijd; die·niet·meer 
van'belang was, werd'met 2-1 van .Coal yerloren, 
LENS 6: leverde een uitstekende prestatie door het be
vrijdingstoernooi van ADS te winnen door het nemen van 
strafschoppen tegen il ,D .• S. 



rmmmmmmrnmrrmmnnmmm, T E L E L E N S 

im DE LENSREVUE m • .. D_ e v. orige w __ e. ek hadd_en wi J' het over ihèt 
kl ub blad. van · · . ffllll del rkvv· · :· ."besluit va'n de .KNVD afd:- Detaald Voetbal 

. ::de kompet.itiês voor dÉi rêserve-elftal•len 
lenig en. snel Il\' ·t . . . d d · t 1 · l • e wi.1zigen en e · aarui ,-voortv .oe1;enc e 

ffl.
'· ·.· bgun

1
stwige aspkekten vodor ,het amat~u;~vq~t-

. a : , e mer ten·. op, at . san§ring van .het 
R)!:DilKTIE-'· '. betaalde voetbal. de :zuigkr~c11t. · Vfl.r:i :dëze 
g.llalleen · Il! · betaalde sektor op de,a~:t;eurverèn:i,gingen 

Il! :·. zóu vërmindèren·,·,Naar, de ._:;;aner;Lng,.)êéft 
ffl a,verb~rl':ndsè m: · ook èen financiële .. kant,, ,En die.;is min-

ffl 
m. ·. stens zo bèlangrij~. .. , . ,·, , .. 1 : • 

ll1ll1Illlllil1 , , Il! Dat ,we er n:u' op doorgs1an ~opi:t dc:_i.qirr· ~/:!ke-
Il\ '· · · le opmerkingen· van ç!e voorzitte:i: y~n. 
m SEKRETARI:,AT ·: 2 • Zwolse 'Doys; de kl1;1b.~ die i-n het bet/4.aldc 
m ·· ' ·· .··. l!l··' · voetbal nog nooit wat 9eeft g~pf~_s_t.èerd m f. b ,mesker ..... , · . h 

1 plan.tenoord · 1261·, · en dat ook wel aan. de pµbliekE), be.tl).hg
tel: 67 61 .53 · , ·· stelling (en·dus aan de·finànë:iën'.)Î'Çl.ui-

' · delijk merkt. De voorzitter van de?e ver
fimmrnmmrnmrnrrunrn_mm~fil" , enigj,ng j:Jgticht de . KNVG ervan, dat;; 'zij 

1 
.... - ' . .. . ·m .. de klubs· veel' te zwaár .·b.eläst.adOOJ:: .. ,de 
4.0. stneo~.;.,

3
~RB·G,iN_G .i. w~nimum · ::;aiaris~~n .. van ae · .sp'eïers:.:té. _heet; 

.t:e stellen., N;iï is. het een 12!:ikend fo1:t ,; 
1 8 mei 1967 dat de· $pelers vän Zwol'$C Doys het niet 
,.. · · · ·.· al te bree<;l hebben;. zij krijgen bi,jzpnder 

' .rr.11llliiilln1Il1IllI'.ll11mmmm . • . .. ( D . k . . geringe $alarissen', · é\llr unnen w-i j na-
tuurlijk niet mee zit;ten!l,; ~D,r waar:om 

die voorzitter zo ~laag~ is. ons een ra'à_dse.~ ;. _wan~ :,11~t·. komt -z~l,
den voor, dat de boys uit ,Zwolle een wedstrJ.'Jd w;innen zodat 
de Zwolse penn:i,ngmeester _niet d_iep in ziJn .{kenr;ielijk! klein~, 
buidel hoeft te tasten. · · · ·., ·.' · · 

Nu vdl die voorzitter zijn spelers··-rï°og ·111inde-r ·gaah oèta1,m, En 
dnt'vinden we zielig, Uit.,alles blijkt, dat.:êr·in·zwolre weinig 
behoefte bestaat aan de bêtàalde voetbalklub Zwolse Doys;; Het 
bèdrijfsleven ziet er nièts·in; 'de gemeente ziet er·van,1;1-:fi,e.n 
het publiek wil het niet meêr zïerl, ,: · • .· .. : ..... ·,.· ·.,: 

... _I ••• • , • • ' • • • • ·• ,1. , . • : 

Er zijn echter nog meer betaalde klubs, die net·als ZD frt,grote 
financiële moeilijkheden zitten, De enorme scl)uldèn kunheniuit
$l1ütend door subsidies yan de gemeenten· of rijke.•voetbalgekken 
wo_rden betaald, Nu, ooeteh die• rijke gekken dat zelf weteri,, maar 
dat van die g·emeentes •zit onsi (amateurs) hoog! Want dat'geld, 
C'N·s GELD, kan beter wo'f•dèn testeèd. Het te):cort'fan sportakkomo-

. •.'.' ·. -;.;, '"~ ,_ . . __ '., \ ...... 
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daties is ontstellend groot en.telkens als de overheid 

hierover wordt benad.erd, <lan· ?:egt men: "We hcbbèn gèen 
· geld 11 • · De a• ateurverenigingert · kunnen ver( tl rekken; .. 

Als we. er onszèlf niet zo me·è in de vingers snede11, 
.zouden we eigenlijk moeten gaàn staken. En de jl;'lugd 
weer de straat op sturenJ dán pas zou er eens goed dui
delijk worden, welk een· goed werk er dcor de amat·eur-

.vèrënigingen werd gedaan_. Het is gewoon mi_sdadig de nood
. · lijdende l0 etaalde verenigingen te laten voortbestaan door 

er gemeenschapsgelden in te pompen.Niet, dat. we het 
belang van .goede betaalde klubs over het hocfd zien, 
Zij hebben zeker. een· taak: het· vermak.en van grote aan-

, :tallen mensen, "die op zondagmièldág voor anderhalve piek 
. naar het voetballen willen kijken, Maar als. die mensen 
het laten afweten, dan is er geen enkele reden mè~r om 
een betaalde klub · te laten voortb_estaän. Sc-hi-et asje-

. blief een beetje, op, want. er moet nog_ zoveel worden ge-
.. daan. ·. . , · - : · · G. H. : · · ' :' 

TC'ERN C'('I-nGEN Df, -TC ERNC' C I .:,l.GEND!, -TC EHN C' C I-A GEND,i -TC ERN r C' I 

za ?O mei: • RVC C-kla sse~en I'upillentoernooi. 
-Verburch-pupillentoernooi. · 

·za 27'.mei: DUNC-pupillentoernooi ;, 

" 
Full-S.Jcëcl-toernooi voor Pupillen en C-klassen. 

zo.28 mei: 
. za 3 juni: 

TRIP;··· .• 
LENS '. I'Ui'.ILLENTC'ERNCf I . 
Cëleritas-toernooi C-klassers. 

zo,:4 juni: LENS I C-klasse TC'EflN('( I. 
Celcrit2s A- on D-klnsse-tocrncoi. 

u .I T S- L· l' ' . 
G E N '. 

· ·. SENICREN · Evert van Deck toernooi 

oi:i.vèo 1 - lens 1 3-1 lens 1 - vrusschem:i.g 
voorburg 1 -.lens 3'. 7-2 lens-1. ede .. -
rcdh - lens-komb, . f-6 lens 1 woodside albion 
lens 5 - len·s 6 5-1 
lens komb. - tebod;in 7--2 rvc·. TC'EHNCC'I (Utrecht) 

· PU:ï'ILLEN lens 5 ·- lvv 

• vvp 1 .. lens 1 .. 0-2 lens 5· - elinkwijk - lel)s 5 kvva 
gds 2 ·,' lens, 2 o~4 -

(Ede) 

2-1 
3-2 
1-1 

4-1 
1-0 
0-1 
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lens 3 - gds Y 3-2 lens 5 -~ dos 0-1 < 
celeritas 2-lëns 4 1-0 . • : \'· 
adelaars 2 -lens 5 1-1 .' WILHELTuiUS- TCERNCCI ; ,-; 

·; _:; 
' ' 

' .. ;-

vredenburch 6-'léns· 6 · 1-..5 · c:._, ·· --··-'. · · · · 

lens-. 7 - rijswijli' 4 ·_2-3 iens 8:- hb.s . ·.· (3-0.'.' 
vredenburch 7--:-le.ris 8 '1-0· .lens 8 '.:- w ~kwarti.er 1 -0 

JUNICiEN 
-·"l"ens 8 - wilhelmu.s .2-f., 

· · · - ·1ens 9 ::.. valkeniers • ó-1: ~ 
·- lens 9 :.. vue 4-1' ·· 

vredenburch 7-lens 6 :f-6- .lens i ·_ wi.lhelmu.s · 2-1 '~ 
kmd 2 - len•s 7 2-2 .. 

,. 
' 

\· 
• vredenburch 11:..:1ens 11~_0.~4. 

lens 1 6 - ·ornas 5 . . , 2::·4 
·-·-·--·-· - .... --··----···--· 

DLJ~UW zw:,RT-T,ERNC(I (pup.) 

lens 2 verburch 1-0 lens· 3 blauw zwárt A-- · 3~0 
lens 2 rkdeo .. ,_ . ·•,. •3-0 . J,en-s 3 blauw ... zwart · D · .. ·; 3-0 
lens 2 - quiè.k bo:ys · · 0"1 lens ·3 - loosduinen ;,·,o:;.1. · 
lens 2 - blauw zwart o:..o lens 3 - osc ,o~B 

,. 

' i 

F E E S T A.V. :C N D .--:; 1 .-·.;:_;_,._ --

Wanneer er in onze klub · eén bi.JZ;Ond-e.r . ev-enemen~·-word;t·· ge-orga-7°---·
niseerd, moet je dat al wekèn van t·e:voren. in d.é- · Lensrev1Je-·pu-'··: ·: 
bliceren en da,ar, iedere volgende wee)< aan :herinneren; ·pas dar.,•·; 
kun je er zeket' van zijn, dat alle Lensers· kómeh!· Daar.om ,zui..., · 
gen we nu, in het i'in.ksterweekend ,' weer op onze perï tert(d.nde , i 
u er nogmaals van té verw}t;tigen, dat het volgende weel, zate1'- · 1 

dag, 27 mei dus, iets groots gaat worden, een grandioze feest- . 
avond. We hebben dit _l3eizoen al verscheidene goed geslaagde a--, • 
vonden mee mogen maken·, doch het komende. feest me.et .. de };::\.ap op.,, 
de vuurpijl zijn; Na een niet bepaald denderende koinpet;i.tie. · 
heeft ieder wel een opkikkertje nodig. Zorg :voor een partner ,i.f, 
als je die al járen hebt, voor een baby-sitter: het feestelijk.· 
slot van dit vo.etbalseizoen mag u niet· missen. . .... ··, : ' . :. 
Het zou WE;], leuk zijn als er,, vótr hsl-t feest begint ( 20 ;30 'üï.îr) 
een soort galáwedstrijd kon worden .georganiseerd,.bv, een ont
moeting tussen het eerste en een elftal van oud-eerste-elftal
spelers. We zullen daartoe kontakt opnemen met de EKC; misschh:1 
is het te do·en·. · K.K. · · 

EINDD/,1,',NS SEIZfEN 196~_/'. 967 JUNICREN EN PU~'ILLEN . "l.·~ t . 
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Gesp.Gew.Gèl;Verl, Pnt. Doelgem. Wedstr.gem. -
-------. ----------

· A-klasse 57 26 . 5 26 57 131-128 . 1 '_.., 
D-klasse 91 36 12 43 84 215-213 o, 92 
C-klasse 11_2 55 17 40 127 200-278 1 '1 2. 

_Tot .Jun.: ~6d 11 7 34 109 · 268 646-619 1 ; 03 
p 1 22 16 1 5 33 53- 20 1 ;50 
p 2 21 s 6 7 22 36- 30 1 , 05 
p 3 22 9 1 12 · 19 28- 43 o,86 
p 4 21 8 13 16 26- 34 0,76 
p 5 18 3 5 10 1 1 18- 28 0 · 61 ' . 
p 6 11 7 1 3 15 16- 5 1 , 36 
p . 7 8 - 4 4 4-- - 3- 10 0 50 

Tot :ï'up.: 123 51. 18 5", 120- -·-180-170 o, 98 
--- .. -----------~-------- .. ---------- .. ------------·---- .. 

V A-. R I !\: (ingez'onden medecleli,ng) 

- Linker ,; 1000" ( U weet wel de bekende Càltex-benzine
prijsvraag) zoekt rechter "10Ó0 11 om samen prijs te 
winnen. _ 

.. Te bevragen onder nummer 006ex redaktie Lensrevue. 
-· Recpter 11 10" zoekt linker "1Ö", Etc.Etc, . 

PRCGRAJ,'JNif, SENICREN V C'IH Z<NDf,G 21 !!!EI 

i4;~ ~;Nivo 1 - Lens 1 
12;- u,Nivo 2 - Lens 2 
12:- u.Lcns 3 - N.L.$.1 
12.- u,Celeritas 6-Lens 4 

S;JÓrtpark' Irene, ilijswijk _ 
· idem 

Veld 2,Gc11.1 ,Lok:6/t1, . 
einde Leyweg · _ 

· Lens 5 t/m 7 - vrij 
12.--u,l\'fnrathon 8-Lens ·3 Duurtweg, Wasséna!3-r - : 

Vrijdagavond: 7 uur. Lens Komb.-Quick Steps Komb .• _ •· 

D E r ï' S T E L L I N G E N :. 

~~!'i~_!: c,v.d.beek; w.venderoos,· w.hansen, ·h.smitskam, _ _ 
h.haket, j,englebert, g.verhaar, h.rooduyn, r.wach
man, f,de zwart, d.brandenburg. RES: a.v.lim-.. 
beek(2x), j.verhaar(2x), a,de leeuw (2~). 

LENS 2: ------ a.de leeuw (2x), h,dietz, w • .yérbar.end.se,- j.,ver.7- - ... 
haar __ (2x), _ a. v .• limbeek( 2x.), .. a,.rooduyn, p. schou.:. .. -: -
ten, 'j,f,boerhof, l,riemen, j.v.dijk, h,branden
burg. RES: h.j.de groot. LEIDER: dhr.L,te Mey,. 
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,..;._. 

!;~~~.:..2: a .\,erbarendse ;·j ,meie;; h;kèmpe'r) p,burghouwt, :i: .: ,·. :.:: 
· ·, :··v,egmcnd; j,p-.i.m,groenendi,jk, r •. eykëip.of;' g .• looy.è~;-' 

·· stein, 1. hendrichs, w. eykelhof, · r, brandenburg. HES: · 
e,a.v.d_,acker., g.j.crama., r.de groot. · , . : · ·.· . .. . . 

!i~!'.!ê.:.:!-: th,.suykerbuyk, f • straathof,. a. v ,d ,Iileyden, a',n~euwen-'.. · 
huizen,··c.peeters, n.koot, c,meere_,.j.witting/.j;.de,: 
hilster, f,wubben, j.de boer, RES :_ h,de st_erkë, r.ra-.. 
venstein, r-'.Peters. · · ,, · . 
. •.. . . , : . . . . . . . .. .,._ .- .. . . ' 

!,~t!:~-~: 'j,jager, j.v.westlng; h.helmich, h,leenderts, a.v,schiè 
,..· .. c. kros ,. a.v. luxe.mburg, f. bierhof, Iii, v. eysbergen,,. w ,v, d. 

:laan, a,v.l_eeu~en. 11ES: m,ooms~11,,..buys, a,poelsX; ',,•· 
SENICRENTR,\INING, , .. -. 

Vanaf dinsdag, 23 mei' a.'s. aanvang-? UUI;,· 
Indien een wedstrijd wor:d,t.,,gespeeld, volgt hiervan bericht .r:esp 
aanschrijving. . .. ··_ · · ... _ _.,.... ··:,•1,:; 

Voorlopig programma senioren VOO; -z Onct'a:g; . 2-8 mei-T9·6-;i~~- '••~,-.-•c;-, 

14.30 u,Teylin.geri 1'-Lens 1 (Sassenhei~) ;Vertr~k- p\,r bus -~~~;·f 
· · . _ . _ . ·. H;;ngelolaan.Samè'nkcimst- Kil.ubgebouw: 

12,-- u,Lens 8-C .S.C.6i,;, . , .. _haI;f r,-; ... :_:i 
12.-- u,resp.2 uur: 3 Lenskoribinaties tegen J.D.P. ~- ·~•·, ·, 

5 juni, (maandagavond.) Dp. Schoof ·- "Lens• 1 , ( terr. V ,C ,S. )", ., . 
25 juni:· Rava-toernooi,voo'r I,;ens 1·. . : . . . .. · __ · · ·' -:. j .. :•_'._> 
2 · jul_i: Vervolg Rava-t"toern'öoï, , · ··-' · ·,- : r · ...... , -· .. 
Vrijdagavond, 7·uur, 

Lenskombinatie tegen êîuiék ·steps Kombinatie ·; · 
Cnstel:Ling:· a,vèrbarendsè; f.v.-dijk,. r,de gröot, g,jehee, . 

j. velèlink, p•; schulten, · p. blJ!ghouwt, j, beyersbé:i-gen, 
g,ha~leen, j.p,i.m.groehendijk,. t.ey~elhof. · 
RES: w ,'eykelhöf', · .j._witting, c .n.ieuwerihuizen, e.a. 

v,d,acker. -·. , ._-: .... "· 
DE NEDERLANDSE LEEUW STCN;J IN •ZIJN -HEMD )<;~::: ,;,•.~" .; .• : . ' 
--~~----~-.C-'-'---'-'-'--'-'--,,-i,~-=cc..c.c.c-.c,,,..~· .. -.. ... -~ - . ---- •- ·----·- ·- . 

De Nederland.se Leeuw liëeft we~r .eens· in· zijn hemd ·gestaan. De 
onverkwikkel,ijke tdrtelen tijdens .en -riä. äfloop ... van .. d_e __ wed·strijd 
Honga,rije-Nederland· hebben weer aapget"oond hoe• 'slG_cht-lièft met .. 
ons vóétbaL;'en met onze spelers gaát. 'Vödral •al.s e.èïi: sëheids
rechter · té lankmoedig optreedt ( wa,t· 'o.i. in Dóedapest het gevàl 

'•was) cl.an weten de' spelers zichzelf niet de nödïgé' zelfbeheér-.:.·:. 
sing op _te leggen. De :wijze, waarop bijvoorbeeld de voortreffe..: 
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lijke Florian,Albert gestuit werd; 'getuigt.nu .. niet be.,., 
p·aald van 'Sport ie:(' voetbal fat soêri. ·,. , ·. . .. . . ,_ .. 
We kunnen de scheid'srechtér zijn .zwakke Qptrèden eige~-· 
lijk nauwelijks verwijten. Ga d'r qia:ar" eens aanstaar.i: . ·,. 
3.5. 000 joelende mensen; voetbal in hoog .. tempo en 2.2 spe,,
lers, die"vijandig·tegenovef"èlkaar staan en geen gelègen-· 
heid voorb:i,j laten gaàn öm dat ·te ·1at,eri blijken, Nee; dé.· 
twee ogen vari dê scheid srèchtef kunnèri · echt nie.t ·alles. · 
zien, De opdracht en de bevoegdheid van dè grensrechters 
is té beperkt om de scheidsJëechtèr van. steun te zijn. · 
Wc hebben al eens eerdev voorgesteld om·:bi.j. belangrijke. 
wedstrijden. TWEE .scheidsrE<chter aan te stellen ( zoals , 
bijvoorbeeld bij ijshocky). Maar tot nu toe is daar niets 
van gekomen, Hierdoor. zullen overtredingen niet: alleen·· .. 
beter .kûnnen ·vrorden.geléonstateerd, maar beslist ook: ,min:
der v oorkomeri,' · De spelers voelen zich immers door vie:r 
ogen bespied! 

I'Rf'GRJ.M!',:1\ JUNIE'-REN vrrR Zf'l\:DAG .. ·2:T: ·MEI 

.Zie tr;a:ining, ·· · -------------
12.-- u; Lens' 1-Juventas 1 V.3,G.2,L.6/4 
12.4'.5 u. A.D.(" ,2t,.--Lcns 12 .· · Zuidérpark· 

.. , . ,Voorweçl_strijd ADC-G.V.f,.V.!! 

DE .(' r STELLING E~N: 

!c,~~§_2: r;bruggemans, m.v.veen, h:verheligd, p~dè -jongh,· •· 
r.fortmart, n.janssen, c.v.velzen, a,hop,_th.br.9_":"_.'_.:.:.:·~
chard, a.kortekaas, :w.keetman. . . . . . .., 
RES: h.rothkrans, e.bgkk~rs,' LEIDER: dhr •. ,·,Huis •. '· .. 

'- . . . ,. . ; . , . . ,_ . - . ~ -

LENS,12: speelt een vc-orwedstri.:Îd;_v.oor de.wedstrijd ··-
------- A.D.r.-G.V.A.V:;, aanvang 12.4.5·.u.ur. . . 

.. • -§~!!!~~!s~!!!~~: 12 ~ - .hoofdirtgang J\ .D ;C .-terrein • 
• • • ; • ~~ J '. 

De opstelling: l,egberts, h.v,_berl.o, th,v,rijn,-p,-v-er_;_ · ....... _. .. . 
heèsen, j. v ,d-,-heid€ri·; p,v-,doeire·ren;-~-'a , ............ è. 

fr.disseJ:dórp, :w. englebert ,: ·,a •. jungsèhlä- ·· 
ger, c,stap·e1,,:k.v.d,voort •. RES: th,,bc:,_oms, .,_. 

. •• •• • , ' • '_<--! .' '•, ,•-:L••( • 
"'r"°R""'r""G-::R'-:-;',-:cM::=Mf\--::J:=oU::-:N:=I:-::r-=':l.-=Ec=:N:-::V:-::('":('-::R,---=zc-:A-::T:=E:=R-=Dc-:f,-=Gc---:2-:Ö"-:'ME:::•i-=I ,. · ' , : ··, ; ' ' 

Lens 12: zie zondag, D-klassel"s: z'ïe,training. ,_,," ;., , · 

Deze week nemen ½c_ns 1f' 12 èn 1 3 dé~l aan·: 11~,t'"R :v:'Ó . .::r;. 
· · ·' · . . • .t. ·~· ,1, 
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t oernooi iri het .S-)·or:t park "~1rinsé s Irene". · . . . , . 
Gespeeld worden wedstrijden cvah 2x 12½ mim.iut zonder rust; 
winnaar .van het toernooi is dia vereniging,. wier elftallen 
in totaal (dus ook de .resultaten van. de .pupillen, die 's-mor
gens spelen, tellèn nieé) <lè méest.e ·punten h_èqben behaard.· · 

·- ·· Eindigen verenigingen met een gelijk aanta:l puntên; 'dan. wor
den door de C-klasse jtinïoren 3 stra;fsç;hoppen ·gencimeri" . ·. . . . :. -. . . - . 

De volgende spelers worden verwacht:=·:•·· , 

: _· ~~!}~_!!: g. bloks, j .disseldorp ,,, p .d_e haan,: r.J:1oefnagel, 
a.hoek, p,hop, h.de -johg, f.raaff; t.resódilia"r'djo, 
c. schrpv.er, . g. v ,.d .• velde .. HES: h. v •. berlo. ( 2x). , .. , 

Lëns 14: 

LEIDEH :· dhr. Il.. Wnchmari. . . . . · . . 
- .. ; "'f ' -,. .• · .•. ' 

g.v.ardenne, l.cazander, h;v;dam,. j.v/d ende,_ f •.. ,.., .. 
guit, ·p.heynen, J'.de:.kl'eyri, b.r,ivesteyn,· h,r-immel~, 
zwa.an,. p. v/d steen, ·r ,de. wolf,' ., .. · .. · ; · . . > , ' -·· 
HE~_: w.englèbert ,('2:x:).· ... ·· .. · .. · ... · ;- :. , ',, 
LEIDER: dh'r. W. St'apel; . . 

th.v.d.aardweg, c,abspoel, p.denie~Ëir·;: .fhë\vensteyn, 
j.janmaat, j.keetman, l.v.d.meer-, r.ii\eershoek, h. 0

• 

pechler, r. straatman, f. teunissen ,: · :ft. · · 
RES: t. jungschläger, •· · : · · · · · . rr. • · •- r, _; 
LEIDER: dhr.G.Kemperman. · ·,, 

Samenkomst voor alle 3 elf-tallen.: -· ; 

.... 1 3. 1 5 uur ingang Lenste-rr,ei~. . . . .· , ... , ;,. 
Informeren na·ar eventuele .afkeuring: alleen tussen· twaalf'. ... 

. uur en half eeri tel: 33.88.42 (d?r •. H;v,d,Kleij).; · · 

ï'RC GH,\.MM..', i'UPLLLEN ZATERDAG -2 0 MEI .· 

R. V .C. TC'ETINC"CI.' , .. --------------· 
_ Zaterdag. a.s. nemen drie pupillenèlfta-Îlen d!=el áan het R. V .C. 

__ toernooi: pe elftallen worden uit de volgenp.e ~pelcrs sam~n-•_ ._ 
gesteld·.. · · ·· · ··· ... · .. . \ 

Lens ï' ,~: c;bakker,,p-,booms,• 'a,borst,, i,.macco'·,. f .• vios,· j.post, 
j; v. rossum, b·, ruiterman, r .de vroege~· f ,d·e ·:vries, 
l.winkelr.1an, f.snoeyers •.. ::.· · ... : ., . 
LEIDER: dhr. N .Kopt" · · ·· .o .... . :.::. · - · 

Lens ï' 5: a.v/'d' ~~r, c.bloks, r·.bom, h.eo;im_ans,_ w,-:_,/d lindèri.\:~ 
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. . 

· · r;~v/d meer, :h. veerkamp, · j. valkenburg, ér. ver-• 
. barençl.se, f_.willeyns, • m. v .wasst~m, g. v .gessel, ,, .- - t"r, · 

LEIDER: d)1r.R.Drandenburg. -, . · · 

Lens P 6: -p.albe_r·se,; e·;hboms, r,.beck, g.gomes, a.kley
wegt, a.lo!!lder-·,. e.,ree1;1ink, th.ti'jssen, ·e.de 
wit, j.wüstefèld, j.v/d-WÏjk; g.v.osch... -- .. 
LEIDER: dhr. J\. Nieuuenhuizeri; · · . · : ... . 

~~:ti~t9~~~ VOO!' àlle. ~[!~ · elf-tallen: . 

~,;l~ uur ingang Lens-terrein. 
.. - ·- ·-·- . 

De. d_eelnemendè verenigingen zi'jn: Laakkwapt.ie_r', ,Vr-é-
.. . -denburch en R.V.C. . 

ne wedstrijden -dur.e.n 2x. 12½ minuut. . ..... , . . . 
Afkeuring: Dij slgchte•weèrs.omstándighedeI). ·kàn ·naar 

doorgang van het· toernoói worden '_geïnfor
meerd bij dhr;G.v/d Steen, tei/}9.86.·94· tus-
sen 8.30 en 9.00' uür•; . . . 

Verburch Pupillentoernooi. - ~ .- ··-

•• r- ; .... - ~ . -- . -· 

=========:::::--==--======---- . , .. . ...: ... ':..::..: .... 
Mm hêt pup:j.lléntoernooi van Verburch neemt. een ·èlftal .· · 
deel samengesteld uit spelers,· die. het volgend· seiz.oen 
ook nog pupil zijn. _ ___ • • . · . . . 
Er wordt gespeeld in wed5-1;rijden· van- -2x ... 10. m_:i,nuten. . ·. · ·· 
De tegen stand ers zijn Verourch 4, - Naaldwi.jk., ... 11::K"."î;-/lf;·V ·• .. ~-. 
en Do I'ostduiven. De eerste wedstrijd beginiJ om ·1 · uur;- - , __ 
Samenkomst: 1 2. -- inga·ng l,onäterrein,. waar de :volge.ndE? · . · .. , 

spelers worden· verwacl}t: · · ...... 

. w_. games, a. 's-gravendi jk, j .de hilster; ! e. 
hbefrt_agel, :. I]l • heynen,. r .micka, a. v .noort:, f •. : .. 
overbeek, · iï': p,erreyn, · j. retleman, c. s,chenkel s, 
p. verschoór, .b. van vee_ri. ·. ". · .. ,. ___ _ 

(., . . Afk.euring: .):lij .sl~cht.e weerso111stàndigheden kÛn nàar--door-. · ... , .. , 
·· gang ván het toeri:iooi worden geïnformeerd 

bij Dhr:H._v/d Kleij, te1.33;88.42,. tussen 
12.-- en 12.30 uur;. 

Î1TTENTIE'1 • JUNICREN EN PUPILLEN! 

. AFSCHRIJVINGEN: vóór yrijdagavonçl. 7 .• 30. uur aan dhr; H •.. 
v.p.Kleij, Frambo,ze_nstra-a.t 4.5,. tel. 
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33,88,42 _{te·lefonisch alleen vri·jdägavond tussen 6;:30" en 
7. 30 uur). 

NIET-C'ï'KCMEN: 'wegens niet-opkomen· in het afgëiopen week
_ einde· wordt E.Dakkers tweemaal als reserve 
opgesteld. 

TR_i,INING: 

Woensdág 24~mei_a.s. wordt eindelijk de 

Lens 7.: :,anvang: ·7 

De opstellingen: 

-. wéds~rijd gespeeld 
uur. · 

grote rivaliteits
tussen Lens 6 en· 

~~]2,ê_§: r.v.berlo, k.schouw, p.cle vries, h;eggers; 
.L.-de jongh, b,hoogeveen, h.v,hulst, -1.v.d. 
e·. v. bronkhorst, g, bruinsma. · : · 

l:huis, · · 
vélde, 

RES: b,v.d.sproi:ig, L~IDEH: dhr.J.,'.e Hiister:-·, 

b;v.d.ians, b:lustënhouwer, p,klein bretèle'r, f, 
v;d.berg, g·.ctuyvestein, a,westhof, r.v.wassem; 
f.v.baggum, th.janssen, a,bilcte·rbeek,- c.grimbergen 
HES: ],.de vries. LEIDER: :.lhr.l,.Dlok. . 

Do D-klassers, die normaal. woensdagavond trainen, w'ord_~n ook· 
reeds om zeven uur verwacht. · ' 

Don:! erdagavond 25 mei de "big match" tussen A 1 en D 1• 
--------------------- • • f •• ~ 
Lens f: r. bruggemans, m. v•:veen, h, verheugd, t)1.,hoefna·gel, 

r. fortman, f. v. ooheemen, c. v. velze.n, n; janssen_, ... 
th.brochard, a.kortekaas, w,vogel, · • 
RES: j.de .jongh. LEIDER: dhr.,,Huis, 

Lens 5: ,-1.kouwenhoven, h,overbëek-, j.colpa, g.de' hoo:d, b.·· 
de jcngh, tl.holt, a,hop, p.v.d.a.ar, e.bukkers~ h. : ·_, 
bi jstc,,rveld, w ;keetman. 
RES: p.mani:!ers, ,.,; 

De training voor C-klassegroepop woensdagavond gaat normaài 
door. '.:· 

1 1. . ,'' ·: _ 

Eventuele afschri.ivingen voor bovengenoemde elftallen·· alleen 
·._ op vri jduga vond, als normaal. , , 

. ' . 
Vf,N DCEL TCT _ DCEL (senioren) 't:,. 

~!C~!i'.! -· speelde vorige week vrijdag een voortreffelijke··· ,·, 



-464-
wed strijd tegen het 5e elftal,· dat·tn de · lci:>mp.etitie 
een klasse hoger speelt. Hoewel het . spel_ ll_lindE!r ~oe- .. -- _. _ .. 
pel yerliep nls in de wedstrijd -tegën V_en D; "moe-t="-· -----------·
toch worden gezegd, .dat er. op deze wàrlJ!è. zömei::avond 
individueel aardige patronen op de groene gr1i.smat wer- __ 
den geborduurd, Het lukte Utopia zelfs het doel:v_;L_al< _____ } ___ • · 
van het vijfde te doorboren,_ hetgeen al_s e!Jn _oproer-,_. 
kelijk feit in de Lens-historie zaJ:·moèten wc.r,dei1-ge-··- · · · 
boekt. De uitslag•, die -uiteraard ·ze·er onbelangrijk , 
mag worden genoemd, maar die we terwillè"van de volle-
digheid toch willen noemen was 5-1. ;_ .... - ... _ ,.c:~,_,'_, _______ _ 

VftN DfEL TfT DÇEL (.junioren)_ 
. ·-: _-) _: . · ... ~ .. ' 

LENS 1: het to·ernooi ·om d0e "Evert van Deek w·isselbeke.r· 
------ is voor Lens niet erg suksesy·ol verlopen, wan,t 
het eerzte·wist zelfs.niet tot de halve finales tl.oor 
te drir_iger:i .- De (Mrste wedstrijd werd' - na. e_erst met · ·· ··· : · - ·· 
1-0 te heöben-achtergestaan - met·2.:.1 van het niet"bi.js-
ter stei;-ke Vrusschemig gewonl'!èn. · De tw'eede _wedstri Jd :: 

. tegen de organiserende vereniging Ede ging met·· j-2 
verloren. In deze wedstrijd keken-de onzen reeds.na en..: 
kele minuten tegen een 0-2 achtèrs½and aan door blun'-
ders in de achterhoede. De laatste wedstrijd tegen d« . 
Engel11:e_ ;"houtha-kkersll Woodside '1,lbiori F .C. "werd -l-f:--- · --- · 
LENS Ó:. l(wan,_ doqr:_goed te voe.tball-en ·OP; de :·ecr·s_te·~·p·1·áÉ{t~ · ~-- · 
------, · in -haél,r ,poule. van -het W.ilhelmus-'toern_oo,i. Vari • 
H .D .S, werd met 3-0 g,ewonne-n; Wcsterli:j-rartier: werd met 
1-0 verslagen; cm Wilhelmus moèst met 2-1 het onders'pi:t 
delven.De doelpunten we.rden gemaakt ·do_or f",v/d Velde. 
(3x),-Th,JQnssen \2x·) en F·.v/d.Derg_ •. _;/ ,., _ · .... 

LENS 5: mbe st als· D-kJ.n.s.se~ in het· i'. V .é•. ->Goerrioói' vo~r 
------ fl-klassers aantreden en heeft daarbij· een gbede 
indruk achtergelaten, He:t toernooi wer_d l)egonnen met· een · _, -~ 
fikse 4...:1 overwinning op het zwakke L.V.V.; hierna werd 
Elinkw:Fjk met 1-0 verslagen. Het leek erop, dat _Lens ziçh, -· .. --
in de finale zou plaatsen, maä:r do·0r ·een .. bl-essu:Fcè,:i;an---'-' .. : .... '-"-·· 
-ï'aul v/d !1ar -, een dubbele handicap, omdat EclPard Dak-
kers niet was op komen dagen - kon ~ens niet .op--vulle~: -· ,--~- ·-; 
sterkte tegen de uiteindelijketoernooi-win'naar-K.V,V-.l,.- · 
aantreden; de ,wed_strijd werd op h_et nippertje· verlo.- ., 
ren. Hierna moest' Lens tegen D,C'.S. strijden om de 3è 
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· en 4e . plaats, DCS won met 1 -0. De 
W,Kcctma~ (3~) en R.Fortman (2x), 

doelpunte.nma:iërs waren: 
. ; ' . 

LENS-komb .• : .begon het Wilhelmus-toernooi met eert 4-0 neder
---------- laag tegen s:E.V. Dd tweède. wedstrijd werd· met 
3-0 van TI.IC.D.E.C. gewonnen. De.laa.tste wedstrijçl ging door 
·een 'dóèlpunt vlak voor tijd. met 1 ~O van Wilhe1inu's verloren.· 

LENS ~ en 9: speelden ook in he·t·· Wilhelmustoernooi; Het acht-
. . · . . . ste werd e.erste en ·het· n_egende: tw·eede. Een prach-
·tig'· resUltaat. Lens 8 won de qrie wedstrijden ·en Lens·-9 ver-
loor. er een. · 
~--. . .. 
VAN ·ncEL T,T DCEL ( pupille'n) 

' 
? 1 besloot de kompetitie met een verdiéinde overwinnirfg op 
--- V,V,P. In een gced gespeelde weçlstr-Jj<l,-wist-Lens 1:;en even
eens goed spelend V. V ,i'. een 2-0 nèderHtag.-toe: .. t:e brerigen. 
Ileiçle doelpunten ontstonden uit zeer goed geno.m.en carriers.· 

,De ~e1strijd stond_cnder zeer goede leiding.-

-, Cok P 2 wist a:Ls besluit een royalè_4.:ó_overwihning cip G.D.S.' 
· · 2; te behalen: Er werd'weinig gepingeld:ên flink ge-

schoten op het ü.D.S. doelT Hét praèhtig,e,afstàndschcti-van 
fü1_ymond Micka is' z.ekêr het· vermelden °waarct·. · "· ' · : · . 

" 3 wist ook nu·we~r te winnen. 6.0.s.3 ~;~~t.:a~t 3-2 .cte 
.'.-:--:--:- meerdere er\ámnen; Lens wis1;, · deze cv!'I11'tnning te bèhalen 
dankzij .goed sar_nenspel en.hard werken;,.··· 

;, t;,möèst.in Celeritas 2 zijn meerdere e;_;.kènneri. ·no 1·-0 stand 
--- werd reeds voor. de r\!ist behaald. . . . . . . . . - . 

- ·-
i' 5 kon hÉit tegen fü:lelaars 2 niet verder brengen dan een 1 -1 
----gelijkspel. Het was jammer, dat er hier weer een speler 
was, die verstek liet gaan. 

P 6 kon tegen Vredenburch 6 vcor rust al een 4-0 voorsprong·· 
--- nemen. Na rust werden de vele aanvallen echter niet meer 
ze goed afgewerkt. Deide elftalJ.en scoorden·eenmaal, zodat . 
de eindstand 5-1 vcor Lens was.. · 

? 7 moest ondanks een veldoverwicht vooral na rust zijn meer
~-- dere erkennen in Rijswijk 4. Door een fout in de achter
hoede wist Rijswijk de score te openen. Uit het daarna vol
gende Lens offensief kon Feitz uit een prachtige-vcorzet 

· van v.Csch gelijkmaken. Cndanks het veldoverwicht kon Rijs-
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wijk,, dankzij _2 ongelukkige doelpunten, een 3-1 voor
sprong nemen. Tenslotte was h~t··v.Csch, die de· stand op. 2-3 
bracht. '· · · · 
De meeste spelers vàn ?·S·hebben tegen Vredenburch 7 _ 
lekker lopen. zonnebadàn:-:De. 1-0 peperlaag is dan· ook- .. - - ... -
wel te verklilrèn. · 

LENS 2 en 3: namen deel aàn het Dlauw Zwnrt-toer-
- . -· · ·nooi. Dcide. elftallen eindigden op. de .• 
;derde plaat.s,.P 2 won.vanVerburch en_E.K.D.E.C.; ···· 
· maar in ·de v.olgende wedstrijd werd door:.teveel gepin.,. . 
gel geen doelpunt meer r-;emaakt. Van Quick Doy's _- ·: · 
werd met 1-0 verloren en tegen Dlauw Zwart werd het· 
0-0. P 3 speelde beter, won van beide_J;lla:uw· Zwart 0 e'.J.:f;;:··-,--· 
tallen, maar moest in _Lcoscj.uinen en _c:.s .c. •zijn meer::• ... ··· 

. dere erkennen •.. _ 

s;,r;,T .EN VCEDING 

Gezien het aantal i:likbuikigèn • (11ierb.;ikigen). 'in· onze 
vereniging, en. gezien ock de konditi_e van sommigen van 
on·~e. spelers, . heeft net v.oorlichtingsbureau veer de ........ · 
voeding-zich.hehçiorlijk verdienstelijk gemaakt me-t·de 
uitpaye van haar brçichure 11Sport ·en voeding".· · ·. ·· 
Het boekje bevat een groot aantal nuttige· wenken op het,· 
belangrijke gebied van .de. vo.ed;i.ng·-. Hot l~at zien, hoe. 
je zouder kunstf-repen (dieet e.d.) toch slank. èn in 
uitstekende konditie kunt blijven. Dovenctien .staan Elr .· • 
enkel.9 menu's voor sportmensen .in. Van hart.e aanbevolen. 
Het boekje kost· slechts 1.5 cent en is op aanvraag,·,. · _ ... 
verkrijgbaar bij het Voorlichtingsbureau v0or de Voeding, 

: Lnan Copes van Cattenburch 44, Den Haag. 
' r· . 

. r : 

.. ; 
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I T E L E - L E N S 

c:;LTEX TRÇ l)D;LES · 

-- Linker 1000 zoekt reGJ::iter 1 000 om sa--
men prijs te winnel:1,--'-

Het begon zo mooi: donderdagmorgen werd 
de redaktie opgebeld door een enthousi
aste moeder van één van-onze junioren. 
"Ik heb een rechter duizend!" 

.De redaktie was zeer verheugd haar bij
drage.te hebben kunnen leveren aan het 
winnen van een leuke prijs, Voor alle 
zekerheid werd kontakt opgenomen met de 
leverancier van de "ihgezenden medede-

, lingn. En toen schoot er een brok in de 
redaktionele keel. De man· bleek geen · · 
linker, maar een, rechter duizend te heb:
ben. - , . 
Hoè het nu precies gekomen is, weten we 
niet, maar de ingezonden mededeliqg is 
foutief in ons klubblad weerg~geven. 
Onze excuses aaff:allen; 'die teleurge::.,. 
steld moesten worden. De redaktionele 
telefoon - die toch al bloosde'- stond 
roodgloeiend, /,ls wij ·nu een ingezonden 
mededeling moesten plaatsen, dan zou. deze 
als vólgt luiden:· __ . 
-- Elf" rechter 1 OOOjes, 1.5 linker .500- ; 
jes, 1"2 rechter 1 00-jes en tallpzé lin.:.; 
ker 10-tjes zoeken hun respektievelijke 
wederhelften om samen gelukkig_ te worde!')., 

Hopelijk bevinden zich binnen de Lens-gemeenschap een aantal -
van de gezochte wederhelften, Dan is alle moeite tenminste niet. 
voor niets geweest. En - dat is het belangrijkste - kunnen de • , 
teleurgestelden toch nog blij gemaakt worden. {Het redaktionele · 
telefoonnummer is: 361160), 
De redaktie is bereid in het vervolg in de rubriek Varia dit 
soort oproepen te plaatsen {maar dan ineens goed natuurlijk!). 
De kans op een prijs wordt hierdoor aanzienlijk vergroot, gezien 
het aantal mensen, dat men via de Lensrevue bereikt. De redak.:. 
tie brengt voor de bemiddeling geen· kosten in rekening, Maar .. 
mocht U onverhoopt duizend gulden winnen, dan kunt U de. vereni-
ging altijd blijmaken met een nieuwe voetbal~· · · 

~:-i~'·•; \ -~ ~: 
'Y, .. -~ 
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VERGAIIERING DESTUUR / KCMMISSIES 

Op donderdag 1 juni wordt in het klubgebouw de jaar
lijkse bestuurs- en kornmissievergadering gehouden. 
U I T S L h G E N 
SENICREN 
nivo 1 - lens 1 0-3 
nivo 2 ~ lens 2 0-2 
lens 3 - n 1 s 3-2 
celeritas 6-lens 4 · 8-4 
marathon 8 -léhs 8 2-1 
lens/utopia-q~steps 6-3 

VERDURCH TCERNCCI '(pup.) 

lens - rkavv 2-1 
lens - naaldwijk 3-1 
leI1S - verburch 3-0 
lens -·po~tduiven 2-0 

RVC TC'ERNÇCI ( pup., ) 
lens 4~vredenburch 
lens 4 - lakwa 
lens 4 -·rvc 
lens .5-vredenburch 
lens .5•- lakwa 

"NCW IS 'THE TIJ\'IE Il 

0-0 
1-0 
1--0 
1-1 
0-0 

JUNICREN 
lens·· 1 - juventas 1 
ado 24 - lens 12; 
RVC TCERNCCI (jun,) 
lens 11-vredenburch 
lens 11 - lakwa 
lens 11 - rvc 
lens 13-vredenburch 
lens 13 -·lakwa 
lens 13 - rvc 
lens 14-vredenburch 
lens 14 .- lakwa 
lens -14 - rvc 

lens .5 - rvc 
lens 6 - vredenburch 
lens 6 - lakwa 
lens 6 - rvc 

·' I 

.5-2 
4-1 

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

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

rver enkele dagen is het verenigingsjaar 1966-196? ten 
einde, en gaan wc ons voorbereiden op het komende jaar. 
Toen ik tijdens de vorige jaarvergadering tot voorzit
ter werd benoenrl, heb ik U gevraagd in het dan begonnen 
jaar :ae rust·te willen handhaven, en bestuur en kommis
sies gelegènheid te geven hun taak naar beste weten te 
verrichten. Graag wil ik U thans-dank zegpen voor het 
feit, dat U aan mijn verzoek hebt willen voldoen, Natuur-. 
lijk zijn er ook dit jaar moeilijkheden,geweest, doch de
ze konden in aile rust tijdelijk of definitief worden op-
gelost. • 
Di-nnE/n )éort e tijd, zo mogelijk_ 30 juni a.s. , zullen_ we 
weer bij elkaar .komen om de algemene,-vergadering te houden. 
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Het is daarom nu tijd om U hierop in te stellen, 
Elk lid heeft zich een oordeel kunnen vormen over de wijze, 
waarop bestuur- en kol)l\llissieleden-hun werk hebben verricht, 
Het is nu Uw taak U te. bezinnen op de vraag of deze leden hun 
werkzaamheden in het belang,van de vereniging en tot Uw te
vredenheid hebben uitgevoerd. 
U kunt zich beraden of het gevoerde beleid, naar Uw inzicht, 
het juiste is geweest, Heeft dit beleid niet aan Uw verwach
tingen beantwoord, dan kunt U op 30 juni a.s. Uw verlangens ken
baar maken, en aan de algemene vergadering ter beoordeling 
voorleggen. · · · . 
.Mcgelijk bent U van mening, dat bepaalde be stuurs-, en/of kommis
sieleden niet langer gehandhaafd kunnen blijven. Dan hebt U het 
recht, en ook de plicht; om de naar Uw mening meest. geschikte.·. 
personen. voor te dragen, . · ' · · · 
We moeten· samen zoeken naar de sterkste bestuur- en kommissie..:·, 
formaties; !-let is nu reeds bekend, dat onze tweede. sèkretaris · 
de heer R.Dlok, de wens te kénnen heeft gegeven van _zijn'.fu_nkt:j:e 
te worden ontheven. · . · ._,.. ·,: ·:. · 
De elftal-kommissie zouden we graag tot 5 leden uitbreiden,:/~q-
dat ook hiervoor een kandidaat beschikbaar ni.oet komen·. . .: 
De junioren-kommissie heeft behoefte aan een jonge ~racht, die 
bereid is een deel van de sèkretariaats-werkzaamheden op. zicl'{'te 
nemen, met het vooruitzicht in de toekomst de sekretaris te 
gaan vervangen. 
C'm een goede verzorging van de materialen te waarborgen, :rulren·; 
we beslist weer een terrein- en materiaal-konnnissie dienen te'·--,.., 
formeren. Enkele leden zullen zich bereid moeten verklaren, vo6r 
het komende jaar, de werkzaa.mheden verbonden aan het onderhoud~' 
van klubgebouw en inventaris, op zich te nemen,. . . 
De werkzaamheden verbonden aan de uitgifte van' de "Lensrevue" ,"'i. 
zoals stencilleni adresseren, vouwen en ter post bezorgen,· zul~ 
len door enkele eden moeten worden uitgevoerd, . · :.' .. ·'·. 
De redaktie , van de Lensrevue mçiet worden aangevuld met een . . êffé''. ' 
twee. daarvoor geschikte krachten, · · · · 
De kontakt-kommissie--behoeft vernieuwing met enkele leden,:. . 
Het leiders-korps kap te: àJ.len tijde versterking gebruiken,spe-,·: 
ciaal voor de juniorenelftallen,· welke op zondag spelen. Daar-;; 
naast blijft het een wens om ook voor de senior-elftallen lei-': 
ders aan te trekken. • -• · ,: 
Het behoeft waarlijk geen betoog, dat· U de bezetting van· al de
ze posten niet alleen aan het bestuur kunt overlaten. Elk lid' 
zal hieraan zijn medewerking dienen te verlenen, 
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Vanzelfsprekend zult U hiervoor in de komende weken met 
elkaar overleg·moeten plegen •. Het best.uur zal het op 
prijs· stellen hierbij nauw betrokken te worden. /,lleen 
als u·in de komende weken aan bovenstaande zaken vol
doende aandacht besteedt, is het mogelijk de komende al
gemene vergadering tot een belangrijk moment in het 
verenigingsleven te maken. · 
Zeker is het mogelijk-bepaalde .werkzaamheden "uit te be-· 
steden". Maar )1oudt U dan wel rekening met de stijging 

· van de uitgaven. En· berekent U dan tevens hoe hoog de 
kontributie voor het komende jaar zal moeten zijn? 
Dcvendien is de zelfwerkzaamheid van de leden van groot -
belang voor de sfeer in de vereniging. 
Cm de benodigde verslagen én financiële overzichten voor 
de komende vergadering tijdig gereed te hebben, is het ·' 
noodzakelijk 1 dat alle leden- en kommiss.ie-lede,n hieraan 
hun medewerking verlenen, We doen hierbij een beroep op 
alle kommissi. es ervoor te zorgen, dat hun verslag uite_r
lijk 10 juni a.s. in het bezit ·van de algemeen sekreta
ris, de lfeer F .Mesker, is. J,lle leden, die no_g gelden · 
verschuldigd zijn, eventueel vordering hebben up de ve;r.: 
eniging, worden VElrzocht een .en ander voor 31 mei a.s. 
met de·penningmeester te vereffenen. 

Gaarne reken ik op Uw medewerking. 

H. Houke s, yoorzi tt er. 

LAATSTE f'i'RCEP ;,J,N i'.iLLE LCLDilCEKEN EN GR,\i'JUHKEN ! 

De kompetitie is voorbij, het voetbal1?.eizoeri lÓopt op 
z'n laatste benen. Weldra zullen vele Lensers over West
Eu_rópa rondzwervèn, genietend van een welverdiende vakan
tie. In ons -vriendelijke klubge_bouw aan de Hengelolaan 
zal het dan ongewoon stil zijn • • • • . · · 
Daarom nodigen wè bij deze·alle Lonsvrienden en -vrien
dinnen uit om zaterdag a.s. nog éénmaal in een ge_zèll-ig 
samern~ijn over het afgelopen séizoen na te kaarten, Maar 
pas op: niet·teveel over voetballen praten, anders lopen 
de dame~ weg, 
We ·rekenen er stellig op; "dat een ieder, die zich met onze . 
klub verbonden voelt (en;,. die van een gezellige avond _ 

.houdt!!), zaterdag om ~0.30 uur op de GRCTE·Fl;!:ESTl,V,ND 
acte de prçscnce. -zal geven, Stad en larid hebben wij voor 
u afgelopen om v dan het bestè van het beste te kunnen 
bieden, 
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Nu ree~s. mogen wij 1:1 onthullen,' dat· er zaterdag zal worden· ge
danst, zowel op de muziek van een band "The Earr:i:ngs•i ( country 
& western) als op platen,·Het wordt een hippe·beweging, waarop 
ook de ouderen ziph_zullen amuseren. /; propos, o_ok alle ;,-:-juni
oren zijn op dit feest, waarvan het ·sl·uitin'gsuur nog bij lange 
na niet vaststaat, van harte welkom, -Het medebrengen van· een 
beperkt aantal introclucées is toegestaan, , . . .. 
Zoals wij vorige week reeds schreven, zou het wel leuk· zi_jn-' .als 
aan een enani!l:er een attraktieve voetbalwedstrijd vooráf zou, 
kunnen gaan, Cp het moment, dat wij dit.schrijven; worden de -on
derhand'elingen nog gevoe,rd, Leès ook de rest -van. de ~ensrevue • 
goed; .misséfüen dat· u zaterdag ·pal'). n6g eer9er, naar ons sport-·· 
komplex tijgt,. · .• -, ·. , ' . . . , . , · 
In ieder· geval. wensen wij alle feestvierder.s r-eeds;vanaf deze 
plaats een héél. plezierige avond! · · . : . . •:, , .. . : · ... ;F_::: 

. . . . tc' •. K •. "··· _; . . " 

DE C?STELLINGEN (aanyang 7 :u~·). . . . , .. . . '·: ·,:~ .. 

~!:!~-~~!;!~: j,jager," :r-~blok, g,kempermàn, .J,willèriis;;c~pe~tez::::,.,J'. 
c; franke_. a. v .l:iµcf,ll}b:!lrg, p. burgl:touwt; · r.~-~ .~r,aar-t·,-·· -

, · . h.-beyèi:,Sl:l;E)rg~n,h.JaC<;Jbs •....... ' :_,, ; .·., 
, RES :· f.,me?ker ~r, c;h_elmich, ,, .. •· · · ·· ; · · -

LENS 1 : c. v.d. beek, h.hakét, w .hans en; . j. v;á .kna~p; h. smi t~-:-: 
------ kam, a.rooduyn, g.verha,ar,·w,v.enlier-hos,· r.wachmab~'-=-00 

. :.r ,:de. 1 zwart:, d. brand ènb~g, . • . . ·. . 
, RES :' j .ver'lk-i:ar, a. verb?,r.end se. · . ' · · . · ' ·. - . . 

DCETE DrJ' NIET-t~?KCMEN • , .. '; ':,; · ·, 
' ' . 

voorstel van de .redaktie . , . . _.:__. :~/~.'. 
In Lensreyu~- np-.26, van 22. februari :pleitte. de .red~-ktie ervoor 
de spelers, die niet opkomen of 1:;'? J,.aat afschrijvêri, ·.e_e11 boete 
op te l!'ggert. Hoewel !!lèn yan bestm.irszijde wel i-ets .:v:o.or het 
plan voelde, zag men toch teve~l problemen bij .het innen van 
deze boetes, ( verigens ·zou het plap nooit; direkt irigevoerd __ k'.11/1-
nen worden, daar hie_rvoor 'toestemming van· de Alsemene. Vurgade-
ring verëïst is. ;. · · · · ·,. • · ... . . · 

' 
Toch moet het 1]1ogelijk• zij~ aan"d~ innings~moeilijkh~den te ont-
komen. (nze suggestie is als· volgt: ,Een speler, ,dte als gevolg 
van zijn niet-ppkomen· enkel·e weken niet wordt opgesteld, zal 
bij de· elftalkomm'j.ssie moeten verschijnen om zijn houding toe 
te lichten. Hij zou dan tegelijk de.boete aan de sekretaris van 
de Ekó kunnen betalen.Detaalt hij niet, dan wordt hij niet opc~
steld. 
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l'RC'GRi~MM;. SENIC'REN VC'CR ZCNDAG, 28 MEI 

half .3 
half 3 

12 uur 
12 uur 
14 uur 
14 uur 

Teylingen 1 ~ Lens 1) Srissenheim, reis per b~s. 
Teylingen 2 ~ Lens 2) verzamelen Hengelolaan half 

Lens ·8 -··r.S.C.6 
Lens.komb. - J,D.P. 

idem 
idem 

één. 
Veld 2,Geb.1 ,Lok.6/4 

DE C'PSTELLINGEN: 

!:,~!':!§_1: c~ v.d. beek, · h,dietz, w .hans en, j. v, d. knaap, h; . 
smitskam, ä,rooduyn, g;verhaar, w.venderbos, .r •.. 

·· LENS 2: ------

wachman, f,de zwart; d,brandenburg; · · 
RES: voór 1 en 2·: a~vérbarendse, j,witting, j,mei-

er, g,looyestein,Gresnrechter: Dhr,C.Visser. 

a.de iêeuw, r.blok, w.verbàrendse; j,verhaar, g, 
kémperman, m.v.zilfhout, l,riemen, j.engelbert, 

. j.v:.dijk, h.-rpoduyn" h.bra_ndenburg. RES: z:i,e t. 
LEDJE~: dhr .L. te ~CY: . . . . . . . 

LENS 8: j.jager, j.v .• wèsting·, h.helmich, h.lecnderts, 1. 
------ brandenburg, ·c,kras, a,v,·Iuxemburg, f.·bièrhof, 

a.v.schi~.,. a_.·buys; p.s_chulten.:. 
RES.: d. v ,lie shout. . .. . . . . . '. . 

LENS.KC'MDINATIE 1: a,v.egmond.; f,straát-hóf· (2:X), h;-j;de 
,, ~ · . _- groet, chr,:peeters" d; grbenendi jk, · j. 

p.i.m,groenendijk, r.eykélhof, b.hehdrichs, 1. 
hendrièhs, w.eykelhof, r.brandenburg. 
RES: r.de groot (2x)~ e,a.v.d,acker (2x) •.. 

~!':!§.:!f~~!N{:'!'.!~_g: g.j.crama;è.a. v.d.acker, (2:ic)·, .si.v~d •.. , 
· meyden; c.l.verhoef, r.de groot (2x), 

· n,koot; h,de sterke, ·n.drabbe, j,de hilster, g. 
halleen, j.f.boerhof. · 
RES: f.straathof (2x), .j.de.boer. 

LENS.KCMDINATIE 3: n,v;dorriburg, f.v.dijk, m,heersèhop, r, 
---------.,.------- peters, g,jëhee, p.schulten,"· j.veldink, 

j. welling, f .wubben, n.de boër; a ,rtcwee. · 
RES: f.veelbehr, w.eggers, l.v.beusekom. 

AFSCHRIJVINGEN: tot vrijdagavond, 8 uur bij Dhr.G .• Coomans, 
. . · . Weimarstràat 218, tel.39.27.20, · 



-473- - ' 

MFiANDî,GAVCND, .5 JUNI: De Schoof - Lens 1, terre:j.n;.V.C.S. 

25 juni: Rava-toernooi voor.Lens 1. 
2 juli: vervolg Rava-toernooi. 

De heren I,.v.Lecuwën en M.v'.Eysbergen worden wegens· niet-op..: 
komen van afgelopéri zondag dit seizoen niet meer opgesteld. 
Zif,TERD,~G-CCHTEND TfüUNING. .,. • ... . ..... -·,,-

Dij een aantal bezoekers van de zaterdagmorgen-tra,ini11g be
staat de indruk, _dat deze ont- en inspanning is stopgezet, 
nu het voetbal-seizoen is beëindigd, . - . , . 
Cp veler verzoek van de echtgenoten van onze oudere leden 
wordt de training echter voorlopig nog ·voortgezet. De tradi-• 
tie wordt dus gehandhaafd, waarbij nu officieel word-t Vastge
legd, wat reeds praktijk is: -koffie voor de partij, die het · 
laatste· doelpunt maakt ! ; , .. 
Iedere zaterdagmorgen om 1 0 uur dus !- · • , • 

· V ;, R I A . ' 

- Marcel heet hij en hij werd geboren 
rnze gelukwensen aan Ruud Wüstefeld 
geboorte van hun zoon. 

- ~ " -
op 15 mei: ih, Hil v~rsUll)'; 
en zij"n vro.uw met ... d~, . 

. -~. '• 

· •. ,! J~ ;,·•: .. -~·-~}.;. 

=T'""c-=E"'"RN'"'"c"'"c"'r=---=A""G""E~N"'"D.,..A-,-T"'"C"'.E"'RN="'C"'C""I,..._..,..,~.,_GE""'ND'=""/:--, _--,,T""C""E:;aRN=c C"'"I"'"--!,..,,G""E""N""D"'f,--'-T""""CE""R""N"'C,...,C""'I. _. ~ 

za 27 mei.: . D:UN_C _pup_illentoer_n?o.i. . . . . _,,,_ 
.. Fpll Speed_ tpernooi voo_r ?upillen _ en: ç:-klas--·-: ~--'.: .. 

sers. 

zo 28 mei: 

za 3 juni: 

"'. • ,Jt. • 

TRIP, 
. LENS. I"'Ui'ILLENTCERNCCI. 

Cele-ri·ta s-toern-ooi voor: C-k,làssers. 
zo 4 juni: LENS. C-KLAS'sE TCE RNCC'.I:. 

Celerita·s A- ·en D-Kli~SSE TCERNOCI". 

za 10 juni: LENS D-KLASSE TOERNCCI. 
C .S .C :-pup:i.llentoemooi. 
C .D .D_.-pupill~pto~rnooi. .. 

zo 11 juni:· C .D ,D. A-_, D-· en, C-Klasse-toernooi. · · 
• · Dlauw-Zwart A, D- en C~Kl~sse-toernooi. 

DUNC A-Klassetoernooi. · .. · -
,! • • • 

. . ' .... f 
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zo 18 juni:Keukenhoftoernooi A-klassets Lisse, 

LENS JUNICREN ·sî'CRTDI1G. . 

zo 25 juni: Dlauw Zwart A-Kla.sse-toerno~:i. 
Den Hoorn D-Klasse-toernooi. 

' 

·JUNIC'REN-JUNIC'REN-JUNIC'REN-JUNICREN-JUNICREN-JUNIC'REN 

DE TRiî'. Ni".AR .EDE 

Zond;g a.~. gaan wij mèt een A-, D- en C-elftal onze 
trip maken met als reisdoel de ·voetbalvereniging Ede, 
waar door ,elk der elftallen een wedstrijd zal worden 
gespeeld. · 
Het vertrek is vastgesteld om 8.15 uur vanaf het klub
gebouw, vanwaar vandaan de reis per bus zal worden on
dernomen •. Via· het K.N.V.D. sportcentrum in Zeist, waar-. 
aan een bezoek zal worden gebracht, gáan wij naar Ede, 
waar wij o~ + 12 uur zullen arriveren. Het mee te nemen 
lunchpakket kan daar onder·het genot van een kop koffie 

·worden genuttigd. · · · 
Dij goed weer·stellen wij ons yoor na de wedstrijden 

·een bezoek aan een zwembad te brengen (Zwemgoed mee~ 
brengen s.v.p.). 

De volgende spelers worden hiervoor. i,litp.;e11qdigd :.". 
GroeE A:-r;v:·liei"lo, m.v.vèen, j.verheugd, p.v.d.aar, 
---- -- f .v.boheemen, th,hoefnàgel, n.janssen,, a.kor-

. ·tëkaas, th.brochard, c,v.velze:o,,.w,keétman, 
h.rothkrans. '·· ··· 

LEIDER: dhr.L.Huis. :. : 

w.koµwenhoven, l.huie, j!colpa, e.v.hrot1k'.:.: ··· 
horst,·p.de jongh;·d,holt, b.hoogeveen, t. 
hop, e.bakkers, g~bruinsma, j.v.hulst, j.bijs-
terveld, l.v.d.velde. · · · · 

LEIDER: dhr.G.v.d.Vçl_de • 
• 

p;de haan, r; hoéfriagel-; c. schrover; · f .raaff, 
g.bloks (2x), p.hop, g.v,d.ve:t."dé,."t.lioèk, t._. 
resodihardjo• (2x), h.de jçmg, j..disseldorp, 1~ 
egberts, j •.'Y ~d .heyden;,, _' · 

'· LEIDErt: dhr.H,Hcukes. 
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FULL SPEED TCERN~CI (zaterdag, 27 mei) 

Hieraan neemt ean.C~kombinatie deel, bestaande uit spelers, 
die volgend seizoen nog in deze klasse mogen uitkomen, 
De tegenstanders zijn: Naaldwijk, C.D.D., Delfia en Full 
Speed. De wedstrijden duren 2x 10 minuten, zonder rust •. 
Dij gelijk aantal punten moeten strafschoppen de beslissing 
brengen.,.·_,--_.·. _: · ,-, · 
De aanvang van het toernooi is gesteld om 12.-- uur. 
Samenkomst : 11 . -'- · uur ihgang Lensterrein. · 

Vaders met autots gelieve vrijdag a;s. tussen 7,30 uur en 8 
uur te bellen naar :Jhr.G.v.c'..Steen, tel.39,86.94 voor.eventu-
eel vervoêr· van .de spelers; · · 

~2~~~11i!::g: r.v.d,steen, ·m.bloks (2x), tJ:i,v~rijn, f .d~ssel
dorp, c.stapel, th,çooms; p,verneesen, t.Jung
schläger, t,resodihardjo, j.v.d.voort,, j.v.rijn, 
RES: p.v;·d.st_een. ,LEIDEFt: Dhr.C.Nieuwenhui_zen, . . . 

PU.i?ILLEN :..,'Ui'ILLEN-?Uî'ILLEN-i'UPILLEN-PUPILLEN ~î'Uî'ILLEN 

;,an het Full-Sne·ed toernooi op zaterdag a.s. nemen ook 2 pu
pillenelftallen deel_. _ De tegenstanders zijn dezelfde· als bij 
het C-klà sse-toernooi. . ....... . 
Cpstellingen: 

· Kombinatie A: ------------

Kombinatie D: 

p.verschoor,' g,willemse, c,v,d.àardweg, '·r. 
micka·, m.v.baggum, f.wouters, p;de wolff; ·r_. 
goedhuys, e_,hoefnagel, e,speicher, j,slal:ibërs,.· 
RES: w,de hil·ster. LEIDER: Dhr.J.de Hilster. 
j,boin, p.berkelaar, j,janmaat, li.','straver, ·r.cle 
vries, a. •s-gravendijk, r.v,d.lely, g,lelievelc\, 

_ j,de hilster, a,v.rnaris, f.snoeyers.. · 
HES: e,IIB.Cco. LEIDER: Dhr.N.Koot. 

Samenkomst. voor beide elftallen: om 11 • -- uur. \ 
Vaders met auto's g·elievé 'j;e bellen vrijdag· tussen 7,30 uur 
en 8,-- uur· naar Dhr,G.v,d.St·een, t-el·, •39,86,94 voor even-· 
tueel vervoer van de spelers, 

' 
DUNC I'UPILLENTCERNC( Ï. •·· . 

!,an dit' t·oernooi nee_mt· ons eerste pupillenelftal deel • . . . . 
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Tegenstanders zijn: Marathon, Duno (2x), c.s.c. en 

Quick Steps.· · 
De wedstrijden beginnen om 1 uur •. 

Cpstelling: h,jochems, p,v.wijk, ë,lustenhoûwer, g, 
cölpa, g.trommelen; f.veeren, ·p.perreyn, 
a,de winter, m.v.d.horst, q.v.noort, a,baven. 
RES: j.redeman. LEIDER: dhr,G,v.d.Steen. 
Si",MENKCMST: 12 .15 uur Hcngelolaán hoek . 

Leyweg (Eurocinema). 

AFSCHRIJVINGEN: V66r vrijdagavond 7,30 uur aan Dhr,H. 
van der Kleij, Frambozenstraat 45, tel. 
33.88.42 (telefonisch alleen vrijdag
avond tussen 6.30 en 7,30 uur), . 

NIET-C-PKC'MEN: wegens niet-opkomen van P.le Drunen C. 
Schaareman op 13·mei j.l, en L.Cazander; 
A,Ravestein en F.C'verbeek op 20 mei j.l. 
worden deze spelers niet meer voor toer
nooien opgesteld. 

TRAINING: • De wedstrijd op dcnderdag 25 mei tussen Lens 
1 en Lens 5 is in verband met de T.V. uitzen
ding van Eurocup-finale uitge,steld tot donder
dag 1 juni a.s. aanvang 7 uur, 

De pupillentraining op woensdag 31 mei a,s, gaat eveneens 
- niet door. 

De C-Klasse-training op vrijdag 2 juni a.s. komt ook te 
vervallen. 

K/,MPEN: 
=======-==== 

Voor het C-klasse kamp in Uc:en van 23-30 
juli en het pµpillenkamp in Amersfoort van 30 juli tot 
6 augustus zijn nog 2 plaat sen beschikbaar. f,anmelding 
hiervoor bij de heer H,v,d.Kl0ij, vrijdag tussen 6,30 
en 7 • .30 uur, · · 

Dctaling Kampgeld: Willen de ouders ervoor zorgdragen, · 
.· dat het kampgeld vé6r 1·juni a.s.· 
wordt overgeschreven op postrekening No,30.86;60 t.n.v. 
J\mro-bank, Scheveningen, t.g.v. J .M.v.d.Kleij. 
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AFKEURINGEN: Voor cle toernooien op zaterdag a.s. kan 
bij slechte'weersomstandigheden naar de 

.doorgang van deze toernooien·worden gein-

. forrreerd bij Dhr.G.v,d,Steen, tel.39,86T94 
tussen 10,-:- en 10.30 uur; 

Vi~N DCEL. TCT DCEL ( junioren en pupillen) 
" - . ' - -

R,_V .C.-TCERNCCI :,.: . 
l,an dit toernooi namen 3 junioren en 3 pupillen-elftallen 
deeI,.De prestàties van deze elftallen waren zo goed, dat 
Lens toernooi-winnaar·werd, 
De vóorzitter van .R.v.-c., die de~prijzen uitreikte, ver
telde in zijn toespraak, dat hij Lens altijd graag op het 
R.V.C.-toernooi zag, maar het kostte wel handenvol geld. 
Want Lens gaat er bijna elk janr met de eerste prijs van
door. Heeft Lens een slecht jaar; aldus de R.V.C.-voorzitter, 
dan zijn ze toch altijd nog goe~ voor een tweede prijs,. 
Lens 11 won.een W(ildstrijd en s·peelde-er 2 gelijk·-·4 pnt. ~ 
Lens 13 won twee wedstrijden en" speelde er 1 geli'jk-"' 5 pnt. 
Lens 14 won een wedstrijd en· sp~elde· er 2 gelijk - 4'pht·. 
Lens P 4 won twee wedstrijden en speelde er 1 geliJk~· 5 pnt. 
Lens P 5 verloor 1 wedstrijd en spe'eldè er 2 gelijk. -. 2- pnt. 
Lens P 6.wontwee wedstrijden en speelde er-1 geli·jk•.:.·.5•pnt. 

Totaal uit 1Ü we~strijden .. . ,·.-:: 2.5 ,punte 
. ,• .. 

Vf,N DCEL TCT DCEL ·(pupillen) 
..• 

VERDURCH TCERNCCI: Een pupillenkombinatie in het _Vel'burc:)1. 
----------------- toerno•oi was goed op dreef en kwam ook 
al met de eerste prijs naar huis, De vier wedstrijden werden 
allemaal gewonnen, Het doelgemiddelde wii,s, 1 0-2. De . doelpun- • 
tenmakers waren E,Hoefnagel (4x), M,Heynen (3x), R.v,Noort 
( 2x) en i'. i:erreyn ( 1 x) • • 

EINDSTAND E"N 

LENS 1 
====== 
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Hollandiaan 
j,°'>o.re.at 
Postduiven ' 
C'liveo 
Vredenbürcli · · 
Rijswijk 
Wippolder 
Duindorp 
LENS 
Delfia 
G .S .C. 

LENS. 2 
====== .. 
Donk 2 
Scheveningen 2 
Quick Steps 2 
LENS. 2 
?.D.K.2 • 
Laakkwartier 4 
C'lympia 3 : 
H.D.S .4 
Vredenburch 2 
Wcerden·2 
Paraat 2 

20-29 
20-28 

. 20.:.28 
20..-2.5 

'20-22 
20-19 
20-17 
20-1.5 
20-14 
20-12 
~0-11 

20-3.5 
20-34 
20-23 
20-19 
20-19 
20-17 
20-16 
20-1.5 
20-1.5 
20-14 
20-13 

( 

Het is voor onze voortrek
kers een zeer móeilijke kom~ 
petitie geweest. Na veel ver
loren en gelijk gespeelde en 

:· enkele gewonnen wedstrijden· 
zijn ze toch aan de benodig
de punten gekomen om in de 
4e klas IC .N. V.D. te blijven .• 
Dat het zeer moeilijk is ge-.• 
weest, dat blijkt uit het ne'- · 
gatieve doelgemiddelde 27 voor 
en 38 tegen •. Hopelijk gooien · 
ze het·volgende seizoen hogere 
ogen, 

Het is voor het 2e elftal goed 
gegaan in de afgelopen kompeti
tie, Na een hoóp goede en enke
le minder goed gespeelde wed
strijden is het 2e op de 4e 
plaats.geëindigd: een goede 
prestatie van het 2e elftal. 
Hot doelgemiddelde is evenals 
het eerste negatief 24 voor 
en 26 tegen, 

=====================================-==--=~--------------~ 
F· E E S T 1, V . C' N D 

D~nkt U aan de fee~tavond op zaterdagavond, 
27 mei a,s,, in ons Klubgebouw ???· 
/,e,nvang: 20,30 uur, 



DE LENSREVUE 
klubblad van 
de rkvv 
lenig E:!n . snel 

REDAKTIE 
g,halleen i a.verbarendse 

i 
ffl 

SEKRETáRiftf,T 
f.b,mesker 
plant en oord 126 
tel: 67 61 5 3 . 

mrnrnrnmmnrmmnmunmmmmmn 

40ste JA!,RGANG -1, 
no: 40 • 

, 1 juni 1967 , 
m · m rnnunmrnmmrnrnmnunrnmrnmm..rnmm 

A D V E R T E N T I E S 

Het einde van het seizoen nadert met 
rasse schreden, En de. stapel omslagen 
van de Lensrevue is al aardig geslonken, 

"Dat houdt in, dat we weer aan de nieuwe 
serie omslagen voor het komende seizo.en 
moeten gaan denken. In nauw verband hier
mee staän de advertenties. Want zonder 
advertenties kan er geen omslag worden 
gedrukt, We hopen natuurlijk, dat de hui
dige adverteerders ook voor het komende 
seizoen hun vaste plaats op de omslag 
zullen willen blijven innemen, Op dit mo
ment zijn we daarvan nog niet zeker. 
Maar ook .nu reeds kunnen we zeggen, dat 
er nog advertenties bij kunnen, Er zijn 
genoeg Lensers, die hiervcor mogelijk 
interesse hebben. Zij worden verzocht dit 
bij onze sekretaris, de tleer F .Mesker, 
of. onze penningmeester, de heer ;,.Hoe:f-
nagel, bekend te maken. " · 

VERGADEfiING DESTUUR EN Km@/JISSIES • . · ,: 
Morgenavond (donderdag 1 juni/ wordt ,in 
ons klubgebouw de jaarlijkse gekombin'.eer-

1 de vergadering van bestuur en kommissies 
gehouden, :tanvang 20, 15 uur, Alle betrok
kenen worden verzocht tijdig aanwezig.te 
zijn, 

C F F I C I E E L 
NIEmfJE LEDEN: 
543 J,,C.I.JL.G,v,d,Leeuw · 9- 9-46 Zusterstraat 20 
IN Df,,LLC'TI, GE : ------------. 
101 /1 R,F .Wüstefeld . 
102/1 P .W .Speicher ·· 
103/1 A.J.Roodbol 
104/1 L.H.J .Dleeker 
105/1 D.J.Cttenhof 
106/1 J.C.Linders 
107/1 R.J.Scholten 

19- 6-58 Anna Dijnslaan 14 
22- 9-48 Het Zicht 30 
20-12-45 Apeldoornselaan 196 
28- 7-38 Ckkernoot straat 232 
27- 8-56 Hertenrade 20 
14-11-56 De Rade 114 
30- 5-52 Wezelrade 83a 

:,, -

, ~ . .',. 
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108/1· G.M.v.Reenen ..• • ~1-1.1-54 i'aul Krugerplein 8 
VJ\N DrEL TCT DC'EL (senioren) ,,. 
C'UD LENS: Een nimmer imponerend. eerste heeft tegen. de , ,, 
öüéië-gärcle van' Lens een duidelijke geflatteerde .over-
winning behaald. · . . 
De 4-1 zege was clan ook teleurstellend voor het dui
zendkoppige publiek, dat met luidè ~anmoedigingen de 
"oud je s 11 tot virtuoos spel bracht. Sterke geruchten 
deden de ronde, dat Joop Willems zijn pupillen niet 
naar een nederlaag wilde voeren,_vooral omdat Joop 
liefst driemaal in eigen doel schoot •. 
Was hierd'oor de opstelling met.Joop in de achterste 
vier te verklaren? In de eerste helft een vooral in de 
beginfase sterk aanvallend'e, inEsso Tijgers shirts, 
spelende oudjo:;s schiepen zich diverse doelrijpe kansen; 
doch Cees v/d Deek 1 die keer op keer volkomen horizon
taal moest, liet zich niet passer.§n. Lens 1 kreeg lang
zamerhand meer vat op het spel, doch Willems, i'eeters enz. 
hadden er zaterdagavond uitstekend kijk op, · 
Met de 3-0 stand· {zie eerder in dit verslag) ging de rust 
in. Na rust vele malen paniek in de verdediging van ons . 
eerste, Wirc; Hans én moest. dan ook regelmatig aan de. :nood
rem trekken om Hans Deyersbergen en een nog altijd voor
treffelijke Ca::r Francke te stuiten. Dit werd dan ook 
eindelijk in de 30ste minuut door een partijdig fluiten
dé Gerard v/d. Veld,e afgest,raft. De toegekende strafschop 
werd door Cas Francke, waarschijnl:i,jk uit medelijden 
voor Cees, overgeschoten. Enkele IDjnuten later was het 
dan toch raak, Een solo van Hans Deyersbergen.~erd door 
dezelfde speler met een dodeliJk schot ·.afgerqnd, 
Enkele minuten latér kreeg Harry Haket dè bal in duide
lijke buitenspelpositie toegespeeld. Tegen zijn·schui-
ver was Rob de Waart kansloos. fd met al een groots ge
speelde wedstrijd, waarin Jong Lens het moeilijk heeft. 
gehad met de zeer .fi.jne en uitgebreide soms langdurige .. 
kombinaties van de oude garde, welke echter vcor het h_ei
ligdom van Cees v/d Doek te ver werden doorgevoerd, of : 
door dè hulp van de scheidsrechter ten einde werden ge
bracht. Het. applaus en de hulde van .het uiterst dankba,,-
_re publiek was ten volle verdiend, 

v.D. • 
", -
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U I T. S L .A G E N 
SENICREN 

' teylingen 1 
teylil}gen 2 
lens 8 
oud lens 

- lens ~ . 3-1 
lens 2 . 2-2 

- osc 6 4-2 
- lens 1 1-4 

FULL SPEED TC'EnNCCI (pup, ) 

lens a-naaldwijk 1-0 
lens a-full speed 2-0 
lens a-odb 0-0 
lens a-delfia 0-0 
lens b-full speed 0-0 
lens b-odb . 2-0. 
lens b-delfia 2-0 
lens b-naaldwijk 2-0 

· JUNICREN 

ede ..; lens a..:kla sse 2-4 
ede - lens b-klasse 0-7 
ede - lens c-klasse 1-7 
FULL SPEED TCERNCCI (jun•) 
lens komb - full speed 7-0 
lens komb'- lfJdb 1-0 
lens komb - delfia .. 2.:..0 
lens komb - ha9:ldwijk 1-0 

DUNC TCERNCCI (pup) 

lens 1-márathon ·2-0 
lens 1-duno a . 2-0 
lens 1-osc 0-0 

R I . 
" ? 

Het Leidse f,SC bestaat deze maand 75 jaar; We zouden er..rus:
tig aan .zijn voorbijgegaan, ware·het niet dat de I.eiderw.ren 
een zeer bijzonq.e:r:-. onderdeel op hun jiibileumprogramma hadden 
staan, Drie dagen. achtereen kon men van. twaalf uur · 1.s-mid
dags tot middernacht op het terrein van.deze Leidse voetbal
klub namelijk poffertjes eten, in botsautootjes rijden, spo
ken bezichtigen, en meer van dat scort verma]{elijkheden onder.-. 
gaan. Er waren totaal vijftien inrichtingen, zodat er wat_· · 
je noemt een komplete kermis was. lf het een janboel is ge
worden, weten we niet, 

1°RCGR:1T·TI'JJ,~ SENI,REN VCCR VRI'JDAG EN ZCNDi,G 

19,-- u,Vrijdagavond, 2 juni - Lens komb,-ESDC komb. 
19 .-- 1:1-,Maandagavond, . .5 juni - De Schoof 1 - Lens 1 

DE C P S.T0 E L LINGE N: 

Vrijdag
avond 
======== 
2 juni 

LENSKCMD: c,v,d,beek, h,dietz, j.v,d,knaap, h,smits
kam, a,rooduyn, r,wachman, a,kortekaas, 
f. v. boheeren, th. brochard, f ,.de zwart, 
d,brandenburg. 
RES: h.brandenburg, r.brandenburg, a.de 

leeuw. 
; , . 

i 
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Maandag
avond 
5 juni: 

!1~1:!~L1= c.v.d,beek, h,dietz, ·w.hansen, j.v,d. 
knaap, ·h,smitskam, j,englebert, à,kór
tekaas, w.venderbos,·th,brochard, r. 
wachman, d.brandenburg. · 
RES: th. suykerbuyk, j ,meier, j. verha,ar. 

AFSCHRIJVINGEN: Afschrijvingen voor de wedstrijd van vrij
dagavond tot uiterlijk donderdagavond, 
8 uur, bij Dhr.G.Coomans, Weimarstraat 218, 
tel,39,27~20, -
Voor de wedstrijd van maandagavond, ·tot za
terdagavond 8 uur bij Dhr,O.Coomans, Weimar- · 
straat 218, tel,39,27,20. _. · 

SCHC-RSINGEN: De schorsing·van M.v.Eysberge_n en A,v,Leeuwen 
i$ opgeheven. , 
P.Schulten wegens niet-opkomen op zondag 28/'3 

. . ge schorst tot nieuwe SE:izoen_._ 

VC'CRLC'PIG PRf'GRf,MW1A V0C'R ZATERDAG 10 JUNI 

LENS/UTC~IA - KWIEK SPCRT. , 
DE ('~STELLING : ------------- n;v.domburg, c,nieuwenhuizen, m.heèrschop, 

c,veldink, g,jehee, p,burghouwt, f.v.dijk, 
beyersbergen, g,halieen, m,v.eysbergen. 

GESLJ,l,GD SLCTFEEST 

n.n., 
h. 

De feestavond van zaterdag j;l. maakt wel nagenoeg een einde 
aan .de aktivitéiten van de kontaktkommissiè voor dit vereni
gingsjaar. We zijn aan vakantie toe. Het fëest zelf mag, 
geloven we, wel geslaagd worden genoemd, al viel het ons 
wel op, dat er nogal wat bekende gezichten ontbraken. 
Er was m_uziek, gespeeld door de rhytm & bluesgroep "The 
Earnings•i, een band je, dat_ pas een· half jaar bestaat, maar 
haar weg be slist wel zal vinden.·•Dijzond·er stelden we 
het op prijs, dat door deze jongens spontaan een taart 
beschikbaar werd gesteld voor onze loterij. Een leuk ge
baar, dat door iedereen zeer werd gewaardeerd! J:;ehalve · 
de Earnings was er ook de heer Van Schie, die qe_rol_van 
disc-jockey, ~or.maa+ altijd gespeeld door de heer.Van der 
Doek, meit sukses 9ve~riarii. Cok aan hèm onze"hàrtelijke--dank; 
Maar onze groqt st~ w0ardering gáat toch_. uit naar de familie 
Gcitenbeek, die zich letterlijk hèt. vuur uit•cte schoenen 
liep óra a:!-;Le. d9_rstigen te.,laven én ·alle hopgèrigen te spij
zigen. Het is laat geworden·záterdag,_màar we hopen, dat het .. , . 
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hun niet is tegengevallen, _ _ ... 
Een woord van dank tenslotte aan alle aanwezigen, d;i.e er door 
hun goede humeur voor zorgden, dat de stemming er tot het 
laatst in bleef~ · . · :. •. .. 
C ja, bijna vergaten we het u te melden, Er is zaterdagavönci .. 
ook nog gevoetbald: Lens 1 tegen Cud Lens, Cnze voor;trekkers 
wonnen met 4-1, maar schenen na afloop toch niet .. tevreden, 
Wat wonder ook als wij u verklappen, dat op het middenveld 
twee dikbuikige trainers liepen t~ excell_eren. ! ! · · 

K.K. 
Wees 11 in" ! Dli.ifC'1ioij" ! Doe "mee" ! . , 

Daar ondergetekende zeer geïnteresseerd is in de "imagenvan 
ZJ.Jn klubgenoten en niets liever zou willen dan hun "standing" 
verhogen, speurt hij dagelijks naar nieuwè mogelijkheden om 
hun aanzien te verbeteren, Enige tijd geleden maakte hij hen 
via de Lensrevue bekend met een nieuwe wijze van 11 juichen om 
een doelpunt": men renne naar de zijlijn, ondertussen de bewe
gingen makend als wierp men met handgranaten. 
Cp het feest zaterdag heb ik weer iets nieuwè ontdekt, dat allo 
"hippe figuren" zal interesseren. Het heeft eigenlijk niets r,,e~ 
voetballen te maken, maar wel met feestvieren, en d·us kan het 
best in ons klubblad. Het is zeer geschikt om de ,.,image" te vc;~-
beteren en dus • • • · · · 
Stel, er_is feest, aanvangstijd half negen. Natuurlijk bent u. 
dan allang uit bad, maar neen, nog niet gaan. U wacht nauwkeu
rig tot het half elf is en begeeft u dan pas naar de feestzaal. 
Natuurlijk hebt u uw haar gekamd, Zorg er wel voor, dat u op 
het moment, dat u de volle zaal betreedt, de juiste uitdrukkine: 
op uw gezicht hebt: een tikje verbaasd, een tikje geamuseerd, 
een tikje gegeneerd, een tikje blasé ook wel. In géén geval 
gaat u ergens aan een tafeltje zitten, Neen, u blijft" uitslui-• 
tend aan de bar staan, uw linkerhand in de broekzak, tusstm 
duim en :wijsvinger van de rechter een glas bier. "'as op;· nu 
komt het moeilijkste moment van de hele avond ! !,an die bar 
ontmoet u oude bekenden, vrienden; ja, misschien zult u het 
wel een gezellig feestje vinden. Nce:maals, pas op, niets van 
laten merken. Wilt u iets doen, dat werkelijk "in" is, dan·· zo,. 
u na een kwartier, of u het nu leuk vindt of niet, uw glas neer 
en ••.• gaat héén. Eon tikje verbaasd, een tikje geamuseerd, en
zovoorts. Cok moet nu op 1..w gezicht te lezen staan, dat u die-• 
zelfde avond nog naar verschillende andere feesten moet, die 
zeker veel leuker zullen zijn. Niet prettig voor de organisato-



-484-
ren, natuurlijk, maar ja 
woord met II schoen 11 ?? 

• • • • Wie weet een spreek

G.R.J. Johee, 
TC'ERNC'C'I-!1GENDi,-TC'EJNCC'I-AGEND!,-TC'El1NCCI-AGENDA-TC'ER
za 3 juni: LENS-?UI'ILLENTCER.NCCI. 

Celeritas:--toernooi voor Lens 14. 
zo 4 juni: LENS-C-KLASSE TC'EnNCOI. 

Celeritas-toernooi voor A- en D-klasse 
(Lens 2 en 8) 

za 10 juni: LENS D-KLASSE TCERNCCI. 
c .s.C.-pupillentoernooi• 
C'.D.D.-pupillentoernooi. . 

zo 11 juni: r.D.D. A-, D- en C-klasse toernooi, 
Dlauw Zwart A- en D-klasse toernooi. 
DUNC /1-klassetoernooi. 
<'rovinciale finale DISSCHC'PSDEKER TCERNC'CI; 

zo 1 8 juni : LENS ' SPCRTD/,G. . . 
Lisse Keukenhoftoernooi. 

VAN DC'EL TC-T DCEL (junioren) 
, 

De_triE_~ar_Ede. zondag starultdte de ?us om half
0
· ~ r~chting 

. Zeist, gev met il-, r,·_ en -Junioren. 
· In cle prille ochtend ging de rit zeer vlot, zodat we om kwart 
v6ér 10 al in het K.N.V.D.-centrum arriveerden, waar we een 
half uur naar het comité van ontvangst moesten zoeken; uit
eindelijk zorgde de heer Kessler vcor een rondleider, zo-
dat we ons toch nog aan de K,N.V.D.-millioenen konden ver
gapen. Er werd gefluisterd, dnt de koffie er ook goed moet 

· zijn, Na de vermoeiende, waar leerzame rondleiding op naar 
Ede, waar onze 3 elftallen voetballes gaven aan de Ede-se 
jeugd, De A-klassers dachten, dat het goal veel hoger was, 
vandaar de nog bescheiden score, 4-2, waartegenover de· 
D-klassers er 7-0 en de C-klassers er 7-1 van maakten, 
Na dit warme karwei waren allen e·ensgêzind van mening, 
dat zwemmen hierna het eirme zou zijn; maar in het zwem
bad in Voorthuizen troffen we vele prominente figuren 
op het droge aan; die waren kennelijk al afgekoeld. 
De terugreis ging minder vlot en bij Zoetermeer zaten we, 
tot grote vreugde van de steeds voller lopende achterbak. 
van de bus, een half uur in een enorme verkeersopstopping. 
Cpvallend feit was wel, dat een pater bijna evenveel aan
dacht kreeg als de uit de vele auto's hangende schoonheden; 
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dat de achterbank-bevolking voortreffelijk, accentloos 
Engels sprak en dat, onze voorzitter om duistere reden van zijn 
broodvoorraad. af. moe ~t. Maar .gezel-lig wa_s het. 
FULL SPEED TCERNOCI: Cnze C-klassers werden overtuigend win-

•·· naar van het Full -Speed toernooi. 
Naaldwijk (1-0), C,D,D. (1-0), Delfia (2-0) en Full Speed 
(7-0) moesten het orrlerspit delven, Cpvall_end was de grote -
inzet van het gehele elftal en het ontbreken van ieder egoïs
me in de e.anval, 

?RCGït:,Mi\lJA JU.NICREN ZCNDJ~G 4 JUNI 1967 
Lens 2 en Lens .8 zie: Celeritas-toernooi. 

LENS C-KL!,SSE-TCEHNCCI 
Zondag spelen Lens 11, 12 en .Ll. het LENS C-KL/,SSE TCERNCCI, 
waaraan buiten Lens deer-zullen nemen: Dlauw Zwart, Quick, 
Velo

1 
Zwaluw/V.F.C., Laakkwartier, H.D.S., Westerkwartier,_~-y 

A.D.::;, en C.S.,C. . 

' 
In 3 poules wordt een halve kompetitie gespeeld,· 
Voor elke poule zijn twee prijzen beschikbaar, 
Dè wedstrijden duren 2x 1.5 minuten zonder rust, bij gelijk 
eindigen beslist het doelgemiddelde. 
Het programma luidt: 

Poule 1 (Lens 11 ): Poule 2 (Lens 12): 

12 ;-- Lens-Velo 
13,0.5 Zwaluw-Lens 
14.4.5 Lens-Dl.Zwart 
1 6. 2.5 Quick-Lens· 

Poule 3 (Lens 1 3): 
12,-- Lens - A.D.S. 

13,0.5 Zwaluw - Lens 
14;4,5 Lens - Dl.Zwart 
1 6, 2.5 C , S. C , ::Lens 

13,0.5 Lens-W 1kwartier 
14.1.5 Lnkwa-Lens 
1.5,3.5 H.D.S.-Lens 
17 ,-- Lcns-Q-,Steps 

De volgende spelers.worden verwacht: 
LENS 11: g;bloks, j,disseldorp, p;de haan, r.hoefnagel, . 
------- ~;hoe~,. p,hop, h.de jong, fr,r_aaff, t,resodihardjo, 

J. v ,riJn (-2x), c, schrover, g. v.d. velde. 
Loider: dhr.R,Wac-hman. 
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!!~~ê_lg: h.v.berlo, th.booms; fr.disseldorp, p.v.doe
véren, l.egberts, w.englebert, j.v.d.hèiden, 
a.jungschläger, th.v.rijn, c.stapel, p.ver
heesen, k.v.d.voort. 

Leider: dhr.'J;v.d. Knaap.· 
g;v.ardcnne, r.bos, l.cazander, h.v •. dam, j. 
v,d,ende, f,guit, j,helvenstein (2x), p.hey
nen, f,de kleijn, h.rimmelzwaan, p.v.d.stcen, 
r,de wolf. 

Leider: dhr.W.Stapel, 
/ille drie elftallen: om 11.30 uur op het veld aanwezig 

zijn, 
Naar eventuele afkeuring kan worden geïnformeerd tussen 
Îë).30 en 11 uur tel.66.13.14 (Klubgebouw). 

CELERITt,S--TC'ERNC'C'I 
Tevens gaan zondag twee elftallen naar het Celeritas
toernooi n.l. Lens 2 en Lens 8. 
Voor beidé elftallen gledt wedstrijden van 2x 15 minu
ten zonder rust; bij gelijk eindigen beslissen straf-
schoppen. · -
Het program.~a voor Lens 2: 

10~ 35 
1 L 10 
1:4-.10 

Lens - R.V.C. 
Velo - Lens 
Celeritas - Lens, waarna tegen nrs.1,2,3 en 4 

van de andere poule, bestaan
de uit V;C.S., G.D.A., . .'.~D.S. en Rijswijk, wordt 
gespeeld. 

Het programma voor.Lens 8: 
10.-- Lens - H.V.C. 
11;45 Velo - Lens 
14.45 Celeritas - Lens, waarna ook weer.worät ge

speeld tegen de ploeg uit de 
tweede poule, die op dezelfde plaats is geein
digd. Aan de 2e poule nemen deél.: Celeritas, 

r v.c.s., DUNC' en H.~.s.v. 
De ~olgende spelers worden verwacht: 
!!~~~·_g: a.duym, t.heerschop, j.de jongh, c,knippenberg, 
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n.v.niel, h,suyil!erbuyk; 
C·, v. vel zen, c. vervaart, 

g,v.d.tcgt, c,vaassen, 
w.vogel, j.webbers. 

Samenkomst : 
Leider: dhr.F ,Herrernans. 

10,-- u.ingang Celeritas-terrein, einde 
Leyweg. · 

f,v.baggum, f,v,d,berg,pbremmer, j.castenmiller, 
a,v.essen, b.v,d.lans, p.manders, p,miltenburg, 
a,tinnenbroek, b,de vries, n.de vries, a.westhof. 

· · · · · Leider: dhr,H.Leenderts. 
Samenkomst: 9,30 uur Herrgelolaan hoek Leyweg 

· · .. · · (Eurocinema )· . . · · . · 

Informeren naar eventuele afkeuring tussen 9,-- en 9,15 uur 
tel, 66. 13.14 (Klubgebouw}. 

PrtCG:1/,MI,J, JUNIC11EN Zf,TE,mf,G. 3 JUNI 
CELERIT:,S-TCERNC CI 

!1!2!iê_1i ne.emt zater~ar 3 juni de.el .aan het Celerita.s-_jupi-: 
leumt.oernooi. . . . 

Tegenstanders zijn: Celeritas., Velo; en .R.'v.c .. Gespee.ld: 
worden wedstrijden van 2x 10 minuten zonder rust, · 

. . . . 
._. Het programma.:· 

1·3,30 uur Lens· - R.V.C. ' .. · ~ 
.• 

14, 20 uur Celeritas " Lens · 
, .. " 15. 1 0 uur Lens - Velo, waarna de nummers 1 , 
,·2,3 en 4 van de twee poule.s, waari.n wordt gespeeld (poule 2 

be staat uit V .C.S., G .D. ;\., J • • D. S. erï'.Rij swi jk} tegen elkaar 
uitkomen. Voor elk team is een·.prijs beschikbaar.. · · 

. . . 
De volgende .spelers worden .ve-rwacht :. 

th.v.d.aardweg, c,'abspoel, p •. demeyer, j.helvensteyn· ('2x}, 
c,groen, j.janmaat, j,keetman, l.v.d:irieer, r,meershoek, 
h,pechler, r.straatman, f.teunissen, · 

Leid er: c!hr. G. Ker:·:,erman', 
Srunenkomst: 13,- Hengelolaan hk,Leyweg (Eurocinema) 

Informeren naar eventuele afkeuring:' alleen tussen 11'.30 
en 12.-- uur tel.66.13.14 (Klubgebouw}. • ·· •· 

.ï'UPILLEN-PU~'ILLEN -PUPILLEN-PUi 'IIJ;EN-PUi'ILLEN-,'Ui'ILLEN .. ' ~ 

LENS ;>u;'ILLENTC'ERNCCI • '. . 
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Zaterdag a.s. is het dan·zover. Cns 1e, 2e en 3e .. elftal 
bind en dan de str:i,jd aan -tegen sterke tegenstand:ers, 
Gespeeld wordt in 3 poules, in wedstrijden van 2x 10 
min, Dij gelijk eindigen beslist het doelgemiddelde, 
Het programma luidt: 
I'oule 1 Poule 2 __ ":' ___ _ __""" ___ _ 
13;40 u;R.V.C.-Lens 1 
14;50 u,Lens 1-V,V.P, 
15,35 u.Dlauw Zwart-Lens 1 
16.20 u.Lens 1-V.U.C. 

1 3; 15 . u. V. U .C. -Lens 2 
14;25 u.Lens 2-R.V.C, 
15,35 u.Lens 2-V.V,P, 
16.45 u,Dlauw Zwart-Lens 2 

r:?~!~_2 . 
13;40 u. Lens 3-Den Hoorn 
14,25 u. C,D.D.-Lens 3 

15,10 u,DUNC'- Lens 3 
16,-- u,Lens 3-Loosduinen 

De volgende. spelers worden verwacht: 
~12!:!§._1: r;v,d.steen, p,'v.wijk, c,lustenhoû.wer, g,colpa·, 

g,trommelen, f,véeren, a,baven, e,hoefnagel, 
m.v,d,horst, q,v.noort, j.v.rijn (2x), a,de 

LENS 2: ------
winter. L "d dhr a· d St . ei er: , • v. • ee_n, 
h,_jochems, g,willemse, c,v,d,aardweg, r,micka,. 
m.~v, baggum, f .wouters, ·p ,dè ·wolff, r,goed_huys, 
w.de hilster, e,speicher, j,slabbers, p.perreyn. 

Leider: dhr.Th,Suykerbuyk, 
p.verschoor, p,berkelaar, j;janmaat, b,straver, 
r,de vries, a. •s-gravendijk, r,v;d,lely, g,,le
lieveld, j,de hilster, j.boin, f.snoeyers, e, 
macco, Leider: dhr,N,Koot, 

,\LLE SI'ELE:':S DIENEN C'Jt, 12 ,t,5 UUR C'~' HET VELD ·I,ANWEZIG 
TE ZIJN, 
Informeren naar eventuéle afkeuring alleen tussen 
11,30 en 12,-:- uur tel,66,13,14 (Klubgebouw). 

T R .A I N I N G 
I,v,m, de voetbalwédstrijd on de T.V. woensdagavond 
31 mei geen D- en C-klasse training. 
Donderdagavond 1 juni: wordt de uitgestelde wedstrijd 
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.. . ., ,,.. _,. .• 'l ' • ,, . _,, ,. 

De opstellingen: • 

~~~-!: r. V. berlo l ,m.;,,. veen l. h:verheugd, th •. hoefnagel' 
r;fortmah, f.v.boheemen', ·c.v,velzen; n.janssen; 
th. brocha.ré:, a. korte kaas, . w. yogel. ·.· · · 
RES:·j.de'jongh. Leider: dhr.,:.Huis.. ,, , .. 

;! • ,,. ... . " 

~~~~-z: w.kouwenhoven, h.overbeek, j;colpa, g,de hoogd,_p • 
. de jongq, d;holt, a,hop, p.v .• d,;aar, e,bakker.s, 
h. bijste rveld, w. ke ètman. . "T. 
RES : 1 • v. d • veld e , p: de y;ri es . • . . .. ., . , 

Leider: dhr.G,v.d,Velde,- · 

..... ,_ 

Informeren naar eventuele afkeuring tussen,,6 uur e11·half ze-
ven tel,.36,13,14 (dhr.G.,v •. d.Velçle). · • <·. · ·· 
Vri.jdagavond 2 .juni: géén C'-klasse· training... _ .. ,.,.. , ... . 
Woensdag 7 juni: pupillentraining als normaal' ... _; ...... ·. 
1 s-f,vond s speelt Lens 6 tÉigen Lens 7 = 7 uur·. . .. 

Cpstelli~~ L~~s 6: r.;,berlo, ,k,schouw, p.de vries,-:h,eg-
------ gers, l.huis,.l.dejongh, b,hoogèveei;i, 

h .. v.hulst, l.v •. d .• velde, -e.v.bronckhorst;. _ 
g, bruinsma. · .. , · · ·._, 

~!:12~_7.: l:J.v,d,lans, b,lustenhouwer, p.klèin ·brete:
ler, f.v.d;berg, g,duyvestein, a,westhof, 
r.,v,wassem, f.v.baggum, b.v.d,sprong,., 

...... 
a ,.bild erbe ek•, c ·• grimbe rgen ;· · · · 

n0 serves voor beide elft~len: p.manders, p.milten-
.. · ·· .. burg en b.de vries. ·. : · •. 

Informeren·. naar. eventuele· afke'qfihg tussen 6. -- uur en 6 '. 30 .· , 
tel,36.,14,33 (dhr.G,v.d,Velde) ••. · · ·· . 

Vri.idàg 9 ,juni: training C-klasse· als normaal} -·~· . ' ' 
' ,, ·? ;-

?;,SFCTC •s - .;>;,SFCTC •S . (a.ttèntie :juniçiren; ook nieuwe-'ledenJ. 
• .. ,• ,c -.. • ' . •. ' , -- ' . ,,, .: , ,, • -· . 

De volgende;:.;·junioren ·en. pupillen moeten vóór· 15 .juni a.s. 
twee pasfoto's inl$veren bij o:t; opzenden aan dhr,H.v .• d.Kleij, 
Frambozenstraat 45, den Haag. Vermeld op de achterzijde -van 
beide foto's je naam en geboortedatum. 
f. v. baggum-h, v. berlo-r. v, berlo-a, brouwers-c .a.v. bij sterveld
c. l. v ,deelen-j ,di sseldorp-h. v .domburg-j. l .m. egberts-1.w .m. 
egberts-j. egge rs-w. englebert.-a ,feitz-g.f. v. gessel-c. j. groen-
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h;m; guit-p.f ;de haan-p.de"haan-f.b,m,helvensteyn~m. 
a.l.heynén-r.hoefnagel-th.hcefnagel-a.hoek-j.f,m.v
hoek-a,m,de hoógd~r.a.de hoogd-b.hoogeveen-rené v.d. 
hórst-l.huis-h,v.hul$t~jos keetman-g,a,th.kerkhof
p.klein breteler-b.v,d.lans-c.lustenhouwer~p.manders
h.niggebrugge-h.c,m.nouweland-p.h.v.osch-r.peek, r. 
peters-j .g.w. redeman-h.r!i.:entjés-th. f. v·, rijn~c. schal
broek-c. schrover-m. v. veen-g. v.d. velde-1. v ,d. velde~h. 
verheugd~b.de vries-tl.de vries-p;de vries-f.j.a.m.de 
vroege-j.webbers-th.m,wilshaus-a,de winter-p,dè wolf
j.m,de zwart, 
Denk erom: zo snel mogelijk inzenden!! 

_NIET 0PKOMEN L.Cazander bleek een goede reden te hebben 
voor-zijn niet-opkomen, zodat zijn reser
vebeurten vervallen. 

VAN DC'EL TCT DC'Il, (pupillen) 
LENS 1: nam deel aan het Duno-toernooi, Lens werd poule
------ winaaar, door zowel Duno als Marathon raet 2-0 
te verslaan, Hierna meesten onze jongens anderhalf uur 
wachten, voordat ze de finale tegen C,S.C. konden spe
len. Deide teams kwamen niet tot dóelpunten, zodat straf
schoppen de beslissing moesten brengen. De eerste serie 
van drie strafschoppen gaf als uitslag 3-3. In de vol
gende serie schoot Lens er maar één. in en C.S.C. twee, 
waardoor de laatste toernooiwinnaar werd. 
FULLSPEED TC'ERNC'C'I: Twee pupillen kombinaties hebben aan 

het Full-Speed toernooi deelgenomen, 
Komb.,A behaalde de tweede en Komb.D de ·eerste prijs. 
Lens,A won van Full Speed (2-0) en Naaldwijk (1-'-0), 
terwijl de twee overi-ge wedstrijden tegen C .D.D. en, Del
fia in een doelpuntloos gelijkspel eindigden. (' .D.D. werd 
winnaar via strafschoppen. 

·. Lens D won drie wedstrijden met 2-0 en speelde er 
één gelijk. De doelpunten werden gemaakt door J ,de 
Hilster (2x), f,,•s-Gravendijk (1x); J,v/d Lely(lx) 
G,Lelieveld(1x) en F.Snoeyers )1x), 

~ ••· 
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DE LENSREVUE 
klubblad van 
de rkvv .. 
lenig en s11el 

REDAKTIE 
. 

g.hä.lle~n 
a.verbarendse 

1 

!ll 
C F F I C I E E L 

NIEUWE IE DEN : • 
------------.543 il,C.M.G.v/d Leeuw 9-9-46 . 
·. . Zusterstraat 20 

IN DALLCTAGE: ------------ ' 

101/2 R,F,Wüstefeld 19-6-.58 
· i;nna Dijnslaan 14 

1 (JP./2-? .W ,Speicher 22-9-48 
Het. Z:j.cht 30 

103/2 A.J,Roodbol 29-12-4.5 

1 SEKRE~ 
f.b,mesker 

:. plantenoord 126· 

" Apeldoornselaan 196 
104/2 L.H.J.Dleeker 28-7~33· 

Ckkernootstraat 232 
10.5/2 D .J .Cttenhof .. 27-8-.56 

Hertenrade 20 
·106/2 J.C,Linders 14-'11-.56 

ffl tel: 67 61. .53. 

40ste Jiti,RGANG 
no: 41 · 

8 juni 1_967 
il!lnilllllllnnmillllllrrnm,m,!Dllllllllll'.· ,ru:,'lll"Jrri1· 

de Rade 114 
107/2 R.J ,Scholten 30-.5-.52 

Wez-elrade 83A " 
108/2 G.M.v,Reenen 21-11-54 

-:. · . Paul krugerplë5Jf 8 · 
109/1 J.C.Schaik 10-1-42 

·· ; . Vlasàkker.straà.t .... 108 

TCERNCCI-.\GENDA:..TCERNOCI-t1GEND;~-TCERNCCI-AGENDi,-TCERNCCI 

za 10 juni LENS D-'klasse · TCERNCCI. 
C .s .c~ -pupillentoernop:i:. . 
O,D.B-.-pupiller:rtoernooi. . 

zo 11 juni: DISSCHCPSDEKER..'..toernooi (provinciale finale). 
o·.D,D,-11-; D- en C-kl.:+ssetbernooi. 
Blauw Zwart A- en D-klasse toernooi. 
DUNC-A-klasse toernooi. 

zo 18 juni : LENS SPORTDAG. . 
. Lisse-Keukenhoftoernooi. 

'· 

zo- 2.5 juni: den Hoorn· n.:.klasse · toernooi, . 
.. . Dlauw Zwart· A-klasse to-e:rnooi. 

LENS/UTCPIA - KWIEK.SPORT 
A. s, zaterdag 1 O juni speelt 11 LenS/Utopia 11 een wedstrijd 
tegen het eerste herenhandbaltea.'11 van "Kwiek Sport", 
U ziet weer een evenement om van te watertanden. Jn h~t 
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onvervalste Utopia-elftal zult U enkele prominente Utopis-
ten ontdekken. .,._. -~ .... _, __ .;._., _ , .. . 

Enkele voorbeelden:. Han Kuypei:s (na jaren van afwezigheid 
weer ,tèrûg ·op het groene tapijt) en Hp.ns Deyersbergen •. De 
scheidsrechter is niemand anders dan Dhr.Gerard v/d Velde. 
Zaterdagavond om 7 uur"dus'in grote getale naar. het Lens.:. 
terrein; Utop:ï,a zal geen- gage ·vragen voor deze· wedstrijd. 
Tot· slot volgt "hier de opstelling: · · · . 
N;v.Donburg; H;Kuypers} C.Nieuwenhuizen, J.Veldink, 
M.Heerschóp, F.v.Dijk, G.Jehee, ?.turghouwt, H.Dcyers-
bergen, G..Halleen, ·r1.v.Eysbérgert. • 
rlES: P.Schulten, J.Drochard. 

Zondag.11 . .juni 1967: Vriendschappelijk 2 uur._ 

Lens Komb.-;1.C.D.H.~Komb. Veld 3,Geb.2,Lok • .5/3 

N'~.Dor:1burg, ,';..v.Limbeek, J.Meier, F.Straathof;-· 
R.de Groot, C.Meéré, H.de Sterke; J .de Boer, I" 
Nieuwenhuizen, ·A.v.d.Meijden, J,Witting. 
il.ES: G .J .Crana, N .d'e Doer, H. v ,Wel zen, N .Drab be. 

AFSCHRIJVINGEN: Vrijdagavond 9 juni töt Û uur bij 
· Dhr.G.Coomans, tel,39.27.20 •. 

Woensdag 14,juni 1967: Vriendschappelijk 8 uur. · 

Duindorp S.V. Kor:,b .-Lens Komb •.. :llbardastraat. • 

·--- C~v-.ë..Eeek; W~Venderbos, W.Hansen, J.v.d.Knaap, 
· H;S,''.itskar:1, ;,.nooduyn, J.Englebert, F,de..Zwart, 

R.Wachman, G.Vcrhaar, ·n.Drandenburg. · 
RES: f"Verbarendse, ,\..Kortekaas, J.,Verl;!aar. 

!,FSCHRIJVINGEN : tot ·mäandàgavond 1 2 juni ··8 uur bij 
Dhr,._G .Cooman s, tel. 3_9. 27. 20, 

Dinsdag 13 juni r,één training. 

GEV('NDEN: porter:ionnaie ·van H,de Vr.oege, 'Terug. te be.:. 
komen bij .cnze barhouder, dhr.Geit~nbeek. 
Dij DUNC, na het pupillentoernooi van 27 mei, 
een rocd-bruine ·trui; Informaties bij dhr. 
H.van der Kleij, tel.33,88.42, 

Cnze junior Arno Castenmiller ligt met een liersenschud-,,. 
ding in het Westeinde-ziekenhuis.- Wij_ wens~n hem van har
te beterschap en hopen hem spoedig we~r' op onze velden 
te zien. 
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JUNICREN-JUNIC,:EN-JUNI! i1.EN-JUNIChEN-JUNIOHEN-JUNIChEN 

ATTENTIE; Deze week staat er weer een zeer druk programma 
-------- op de toernooi-agenda. We verwacht en, dat ieder
een zoveel mogelijk zal medewërken alle toernooien vlot 
af te w~rken, door zo weinig mogelijk af te schrijven. 
1~angezien er verschillende kombinaties zijn gevormd, moet 
iedereen alle opstelling·en goed nalopen, zodat we zater
dag en zondag niet voor verrassingen k~pen te.staan. 

PRCGR.~WJ.,, JUNICREN VCCR Zf ND,~G 11 JUNI 

!l±êêQ!:!~~~!:!~~~=!~~~~~!, provinciale finale, 
Door.dat vorig jaar ons eerste. juniorenelftal zich plaat-
ste voor de larrl elijke finale, waren we dit jaar vrijgestel.d 
van de voorronden; Via deze ronden plaatsten zich naast ' 
LenS: Quick Steps, Dlauw Zwart en Westlandia (afcJ..Den . 
Haag}, Foreholte en rJàrmunda (afd • .Leiden), Soccer. Doys 
en W.S.E •. (afd,_Gouda)_,_ Uit de afdeling Rotterdam .komen 
twee teams, die echter nog niet--bekend zijn, zodat een 

· definitief programma nog niet kon worden vastgestelêl.. 
G·espeeld zal worden op de terreinen van W,S,È. të.Wad
dinxveen, waar de opening zal plaat'svinden om 11,4.5. uur, 
terwijl de eerste wedstrijd Gm 12.-- uur begint. 
Dé. winnaar van deze provinciale finale is gerechti·gd. de~l 
te nemen aan de nationale finale op 2 juli a.s. te Haams-
donkveer. · 
De volgende spelers worden verwacht: 

P.v/d Aar, R.van Berio (2x), F.v,Doheèrren, 
D.ilrandenburg, Th.:Crochard, R,Fortman, ,\.Jansen, 
W.Keetr.an, f,,Kortekaas, M.v. Veen, e.v. Velzen; H. 
Verheugd• Leid er: dhr •. --~luis. . · ------ ·: .. 
Samenkomst: 10,1.5 uur ingang Quick Steps~tërrein, 

Nijker.klaan, vanwaar de reis per;bus 
zal geschieden. · .. 

=~~~~~~~=~= DUNG-I,-KLASSE-TCERNCCI, 
Zondag zal ook è.en Lens-elftal deelneIDen· aan het .4Pe na
tionale jeugdtoernooi om de "i' .M.-Nieuwenhuysen Sr11 wissel-
beker, georganiseerd door DUNC. . 
- Er wordt gespeeld eèn hfi_lve kompetitie in twee gföëpen 

van vijf deelnemers, De_wedstrijden-,d_µren 2x 10,mihuten 
zonder rust, Dij gelijk eindigen beslist niét het doe~ 
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gemiddelde; naar. worden door elk der heide partijen 3 
strafschoppen.genomen. 
Het prográmraa voer Lens: . 

10;30 uur Lens - Lugdunum (Leiden) 
· 11 ~-30 uur Scheveningen - Lens 
. 13;-- uur Celeritas - Lens . ., 

" ·14.30 uur Lims.·-' /,.Weerbaar (Dussum), ---- -· -·· -·-· ,. - "· --
waarna de ·finales --.im de derde ·en vierde en eerste én twee
de prijs worden ge spè'éld tégën de n1..u;imers · 1' en '2 ·-van de·· -
andere poule, waarin· spelen: ·de Musschen (Rf'dam), Donar" 
( Hil versur.i), :.'apendrecht (Leiden) , , 11,i. Vt,_ ~n DUN'Ç_. 

De volgende spelers zullen aan dit. toernooi deelnemen: 
E :Dakkers, H .Dijste rveld · ( 2:x:), E. v .Dronckhorst ( 2x), 
G.Druinsr.,a (2x) J.Colpa, D.Holt G.de Hoogd, · 
D;Hoogeveen (2xl ,. :,.Hop, L.,Huis l2x), P.de Jongh, 

.W .Ko.uwenhoven. · · !;,~~ç!~E: dhr·.G; v.d. Velde. 
·samenkomst: 9 .4.5 uur ingang DUNC-terrein, M?;r.No

lenslaan tegenover de ~auluskerk, zij
straat van de Thorbeckelaan. 

Informèrèn naar eventuele af~euring alleen tussen S.30 en 
9 .-- uur, tel. 39. 8.6. 94- (dhr.G.v .d .Steen). . . . 

C'.D.D.-TCERNC'C'I voor A-, D- en C-Klasse. 

Hier moet Lens de vorig .jaar. veroverde wisselbeker vetde
digen. De wedstrijdep ,duren 2x 1.5 minuten zonder rust, 
bij gélijk eindigen in .een_ poule,. besli_st het doelger.,id
delde, is·dit opk_ gelijk 9ap strafschaoppen, door 3 ver
schillende spelers te nemen. 
Het _Ero gramma: · 

A-Klasse 
10;35 uur c.~.D. - Lens 
12;20 uur Lens-Naaldwijk 
14;-- uur Duindorp - Lens 
1 .5. 1 D uur Zweryers - Lens 

Q::Jg~· 
10;-- uur Lens~ Naaldwijk 
11.10 ·uur C' .D.D. - Lens 

D-Kla·sse 

11;10 u;Lens - Naaldwijk 
12;20 u;c.~.n.- Lens 
14~3.5 u.Lens· ·--Duindorp ·-··· 
15.45 u.Zwervers - Lens 

12 ;.5.5 u.Lens - Zwervers. 
1.5.10 u.Lens - Duindorp S.V. 
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Per klasse is één priJs beschikbaar voor het elftaJ,_met" 
de meest_e- punten. Voor iedere. vereniging is. bOVJ:lndien· · .. 
een prijs beschikbaar, al naar gelang het aantal• behaaJ,de 
punten. De verèniging_, welke over het gehele toernooi,· dus- .... 
ook de resultaten van de 3 pupillerielftal1en op zaterdag 
tellen mee, cl..e meeste,p,uptep heeft verzam~ld, ontvangt 
de C-.D.D~.:.wisselbeker voor' één. ja?-r (nu:dus nog in bezit 
van Lens). Dovendien ;is eeri sportiV?,te:ï-tsprijs beschikbaar, 
Gespeeld wordt op de Ç.D.D.-terreinen aan de Albardastraat. 

De volg.ende elft!illen ne• en aan dit toernooi deel: 

Komb.,'\.: F.v.d,.Derg (2x), G.D:uyvestein (2x), T.Heerschop, 
Th.Hoefnagel, J .• de Jongh, N.v.Niel, IC.Schouw (2x), 
H.SuykeTbuyk, C .• Vaassen, C.Vervaart,' W.Vöge.:f,. 

_J .Webbers. · Leider:· d~.F.Herrenans. 
Sar.1enkomst:. _1-0.- u.ingäfig-C.:J.D.-terrein (i,lbar-

. . . dastraat) • . 
Komb .D: J .Disseldorp, L.E~~berts, :? .de Haan, _J .v .d.)-:leiden, 

· · · E.Hoe'f'nagel, !,.Hoek,- P"Hop,:.H:..de ... .Jcngh,: Fr.Raaff, 
:C .• Sc~over,..G._en·L •. v •. (\ •. VG_lde, (2x)_,. , . 
· · Leid er: · dhr .R. Wachman.,. : 

- . - -·------
Sanienkoms:t: ,1 O. 30 uur Thorbecke laan hoek Haagweg. 

Komb. C :·. tl. v. De~lo, ·Ni,Dloks, Th, D·oo1c1's, F;. Di sseldorp, i.'. 

v.: Doev~renf W.~~~-èl:lert .1. ,'.t. Jung~chl~ger, Tr .i'~eso
dihardJo, h.v.RiJr1,- C.:::itapel, , .vAa.Steen, , ,Ver-

heesen, Il;. v ,d. Voort_- . Lcic~er: dl)r .J • v .d.Knaap. . . 

Samenkomst: 9 .• 15 uur. Häägwëg hoek Thorbeckelaan .• 
Informeren naar .onverhoopte afkeuring tel~39.--86;94 -(-cl:hr-.
G.v.d.Steen) allééri tussen G.30· en: 9.-:- uur. '· -- ... ------

DLflUW-ZW.,RT-T(.EHNCCI 

i',an 'dit toernooi zullen twee D-klasse en één .;\.-klasse 
elftal deelnemen. . . . : 
Gespeeld worden wedstrijden van 2;x: 1~½ 1:1inuut :zonder rust • 

[~~~-[;.. 
12;- u;Lens-Dlauw Zwart 
13.,- u. Verburch - Lens 
·14_; 30 u·;1,èriè'.;;.WëstTandiá ·_ 
1.6,, ··n H''D R K L .... - u~_l.., .• -•.• • - ens 

. •.; -

• :· • • u 

12~- u;Lens . .:. G.D~:,. ·.· 
13A- u~R.K.D .É.O. · - ,Lens 
14. 30 u.Léns--Dlauw ..ZWart--·-
1 6 ;·.:.. U.:. C • s:. ë • : . .:. Lens . _.: :· 

~ . , . . . 
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~~~~-2 · , t ',( 
12;30 u;C- 0 S .• _C. - tens 15;-.:. u;··Lè'ns-Dlau-w-Zwart 
14,.c.-, u,Lens - G,D.1L 16.-- u. Lens· .., H,K,D.E~O~ · 

De v~lgende spelers woi:den v~r,,;:icht ! . 
1Cor:1binatie D: F;v/d. ·Dérg (2x), P.Dremr.1er;: E,v,:1eelen, 

:t.v,Es~efr, n ..• v/d I:ans · (2x), ?,l'-:anders :
('2x}, P.;I:":i._ltenburg, R;~'eters, D,v/d · •· 
S·,}rong, D;de Vries; N,de Vries,!l.Westhof • 

. .'!:~!Q~!.': c:hr :cie Groot, 
Sanenkomst: 11 .- uur Javabrug, .. 

'·Kombinatié .6: .),Dogiscb, ]E.ï'or, c;i:aok, j.,.C§isté~il-. 
. _ , . ler, H.?ankers, f,.Feitz, f.Guyt, ~ .F. 

· · · · d@ ·Haan; H,l'Ql.rtens, G.2avestein, H. 
·~tiënt jes, C. Schalbröeck.; : · · 

· . Leider: dhr. C,Kras. 
~ . . -----;-- . :· ~-, . 

, . Sanenkomst: .11.-:- uur .. Jàyabrug. 

Kombin':tie :1:. J~Éf;:J:ierrs; ·D;Eps~ar,1p,·W,Geurehs 1 F,Her.:. 
· t-en-ans, _J_Holt, ,, .Lustenhouwer \ 2x), C. 

· · · · Iècoduyn, J.Verbarend§e, :,.Vervaart, P,de 
Vries (2x), F.de Winter, J,-v/d Zalm. 

· · · .Loi~:er:· c'.hr.J~c'.e· Hils'ter, 
Sai:1enkömst :} j·1.;=-~~i' iavaitras1-t ,''. .. 

Inforriléren. naar eventuele aflteur:Î.ng tel·. 39. 86. 94 · (dhr.· 
· G .• v;,d: Steen), àlléén tus'áërj_" tl ,.30 en ~ uµr,. -.. 

~· - -----·-··. --

C'ns 6e en ?e ~lftal ontvange~ zaterdag .a• s •. in_' on$.;_ . 
eigen D-klasse toernooi de volgende elftall.en:. """· _ .:· .. ____ _ 
Dlauw Zwart, Wilhelmus,.·CeJ.eritas,_V.C.S. 1 S:,oorwijk, 
G.S.C., Den Hoorn en Wassenaar; 

. De- wedstrijden :duren 2x 1. O min., · bij gelijk e:j.ndigen 
beslist het doelgemiddelde, Voor elke poule zi;jn twee 
prijzen beschikbaar• •.... ---~·-· 
Het -programma luidt:. 

!:!2:!:!!i.:..1~1!:~!:!ê_'§l~ · ... :· · 
14;-- u.Lens-Dlauw. Z:wart. 
14 • .50 u. V .C ,S.-Lens · · 

i0 oule 2 · (Lens ? ) • -
13;15-~~L;~;-:;;~.,.l{~orn· ·· 
14.-- u.è<s .c.:..Len's· ·,.. 
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16~-- u·.Wilhelmus-Lens · 15-;10-u.Lens-Spoorwijk 
16.45 u.Lens -Celeritas ·· ·-~ 6.20 u,Wassenaar:· - Lens 

De volgende. spelers worden verw~cht: 
Lens 6: H, v .Derlo ( 2x), E, v .Dronckhorst· ( 2:ic), G,'Druins-, 
------ ma (2x'), J.Dijsterveld (2:x:), D."Hoogeveeri (2x),' 

i,:Huis (2x)•, J.v.tl:µlst, L,de Jongh, J.Schouw(2x), 
L,v.d.Velde (2x), i',de Vries (2x), G.v.d.Velde (2x), 
J;,eide.r: dhr.J .de Hilster. · . ,. • ·· ' 

!:~!:!~_]: F.v.Paggum, F.v,d,Derg (2x), J.Dilderbeêk, G~Dui·_:-·
vesteyn (2x), ·J.Eegers C.Grimbergen-, i'.Klein 
Dretelerl' D~v.~.Lans~ D.Lu~tenhouwer (2x), P.Kan
ders. ( 2xJ, • i., T2nnenbroek, "• v .Wassem, 
Loic'. er: dhr, ;, , Dl ok, 

Je spelers van beide elftallen dienen om 12.45 uur op 
het veld aanwezig te zijn. 
Naar eventuele afkeuringen kan worden geinforraeerd · älleen · · 

· tussen 11.-- en 11.30 uur· tèl.66·.1-3;1,1- (!Clubgebouw)~ · · ... 

PUi.'ILLEJ.IJ-l'fü'ILLEN-i'Uî'ILL:EN-i'U ,'ILLEN -·,,uï'ILLEN-i'U~ ILLEN 

C .D .D .-TCEiNCC,I..1._ zaterdag_ 10 _ _juni• 
Zaterdag a.s. gaan 3 pupillenelftallen de· vorig jaàr 
gewonnen Verenigingsbeker bij C.D.D. helpen verdedigen, 
Het terrein is gelegen a.?D. de ;i.lbardastraat. . ..... 
Het toernooi begint 01!1 1 uur. De wedstrijden duren 2x 
7i minuut zorièler rU:st,?er afdeling wordt één prijs be
schikbaar ge'steld, Dij_gelijk eindigen beslist 'het doel-· 
gemiddelde. · · 
Het programma luidt': 

i?oule _ 1 _ (Lens_2). Poule _g_ (Lens_3l • 

1:.20 u·.c.n:D.-Lens 
2,20 u.Lens~Naaldwijk 
3:--. u,.Di.tlndorp .S.V .-Lens j 
3,40 u.Zwervers-Lens · 

. 1,40 u. 
2,20 u. 
3;2o·u. 

·4.-- u. 

Lens-Naaldwijk 
C .D .D .-Lens 
Lens-Juindorp 
Zwervers-Lens 

Poule· 3 ( Lens 6') • -------~---------
1 ;-_:.. u.Lens -Näälèlwijk 
1.40 u_.C-:D;D.-Lens 

2.40 u.Lens-Zwervers, 
3,40 u.Lens-Duindorp S.v. 

s.v. 

De v:olger;ide; ,:;;pelers word.Ê!p" yÈirwacht: 

Lens P 2: C.y/d :,ardweg, r,;.v.Daggum, rl.,Goedhuys, 
·ster, E.Hoefnagel, H,Jochems,- ,l.Micka 

i'T ,de Hii'~ 
J. Slab--·· · 
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bers, -P..de Wolif'f, F.Wouters, G.Willemse, (}.v. 
Noort. !:!:!2~!: :--dhr.ll'h.Suijkerbuyk. 

Lens P 3:P.Derkelaar, 1;. 1 s·-Gravendi·k J.de Hilster, J~., 
Jf!-]llllaat; G;Lelieveld-, l'l •• v/d i.ely, F,.Snoeyèrs;H. 
Straver, ?.,Ver.schoor, ï-l.de Vrie_s, E.Ma:cco, P.-Per--
reyn, Leider: dhr.N.Koot . 

. . - ---~--- . 

Lens P 6 :l';/,lbersè, E.Dooms; û;Dcck, fl.Kleyw~~½., _;,,.Lodder, 
G.v.C'sch, E,de Wit, J.Wüst-efeld-, J,v/d- Wijk, q, . 
Dl·oks, F.v.C's, G.Coomatis. · · 

. Leider:. d•hr.A .Limbeek. 
Samenkomst: voor deze drie elftallen:. 12,-- uur -ingang 

Lens-terrein. · 
Voör eventuele ,afkeuringen: informeren tussen 11.-- en 
11.30 uur tel~66,13.14 (Klubgebouw). 

r.s.C.-,TOE,illCCI, zaterdag 10 .juni. -

In dit-a_an· de Hoekwatërsträat; Voorburg, georganiseerde 
toernooi_ gaan ons 4e eh""7è · pupillenelftal de strijd· aan
binden tegen J.;,.c., Spoorwijk, Den Hoorn, c.s.c~, 
R.K.D.E..,C;, V.U.C. en DU!W. 
Het .prograrama luidt: 

Poule_2. (Lens_ 4). 

14;20 u;Lens - J.f;.C. 
15;10 u;c.s.c.-Lens 
16;25 u;Spoorwijk-Lens 
17.15 u,Lens-Den Hoorn 

l'oule_3_(Le~s_7). 

13; 30 
14;45 
16;--
17. 15 

u.o.s.c • .,, Lens 
-u,Lens-R.K.~.E.c. 
u,Lcns - DUNC 
u.V.U.C.-Lens 

De volgende, ~:rie.1.e..r~ w:>i:-~e:1 :_:7:erwacht : 

... ,. 

Lens P 4: C.11akker, J,Doin, ?.Dooms, ;,.Dorst, J.l'oS:t~·-···-· 
J. v rl:tóSS1,llll, .D.Ruiterman, Th. Tijssen, .)1,de ·vroe
ge, F,.de Vr:j.es, ~.Winl;elman? _fl.Hi~c.\er:ink. · .. 

. !:!::!:~~!:: cthr.R.urandenburg, · 
· Lens P 7: P.Durcksen, J,Dessing, P;Feitz, G.Gémes, Th. 

Hèemskerk, ·F .Hendriks, J .Holling, -F ,Joriker, 
J.Kóper, P.Koper, il.Koster, J,KQomen, G.Schnei-

. · der. !:~:Jas!~r: dhr. Th.Iirochard. · 

Samenkorast voor beide elftallen: 12:15 uur ingang Lens-
·terrein. · · 

Voor eventuele afkeuringen: informeren tussen 11.-- en 
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11. 30 · uur tel .66 •. 13_.14 (Klubgebouw) •. : 

llT'rENTIE, JUNICREN +" PUPILLEN ! ' 
, .. 

,\FSCI-EIJVINGBN: vóór vrijdagavond. 7,30 uur aan dhr .• H, 
---~:----:-:-:--.-:-. :··van der Kley

1
.:. Fr_ambö~ en straat, 4.5, .tel •... 

, · 33,88;42,_ (te efonisch- alleen yrijdaga-
.,. .. ,,·. vond tussen 6,30 r;n 7,30 uur).· · ·· . 

T R :, I N I N G : •Vànaf heden wo.fdeh -er geen junióren 
'·· ·. · ' . (ook geen keepers) meer zaterdagochtend 

op het veld of in het klubgebouw verwacht. Z_aterdagoch
tend is de training .alleen voor de Senioren, 
1-:et ingang van maandag 12 juni wotç',~i:J. op _alle_ avonden . 
alle trainine:an stopgezet. i,lleén.,·wordt er incid·enteel 
nog een wedstrijd gespeeld, alleen- echter na pub~ikatie. 
in de Lensrevue. De pupillentraining op woensdagmiddag gaat 
voorlopig normaal door. f,lleen vervalt bij afkeuring • · 
van het veld, waarnaar nièt meer kan worden geïnformeerd, 
de training in de zaal. ,, 

Lens Junioren 1 - Junioren .5, ,1 .. - ~-, •. 

De wegens televisievoetbal uit ge· stelde wedstrijd tusseri 
;\ 1 en D 1 is dan donderdagavond toch nog gespeeld. 
Cnder de leiding van Dhr. Willem_s werd- het een door D 1 
prima gespeelde wedstrijd, welke eindigde met .een 7-3 
overwinning voor de D-klassers, waàrbij wij moeten aan
tekenen, · dat· onze h-klassers · niet in hun sterkste opstel
ling speelden, wat echter aan het goede spel van de te- · 
genpartij niets afdoet, De doelpunten van het 5e werden 
gescoord doOr W,Keetman· .( 3x), f"Hop, (2x), H,Dijsterveld 
en E,Dakkers. De doelpunten van ;, 1 door Th.Drochard,H. 
Verheugd en . W. V ~gel • 

GEEN KLUDÎlV:CND. '. 
In verband met het naderende vakantie seizoen zal ons 
klubgebouw vanaf heden riiet meer op vrijdagavond geopend 
zijn~ Vrijdag a.s. kunt '11 er dus niet terecht. · .· 
Zodra 'dê _klubavonden weêr 'opnieuw qoorgang zullen vinden, 
zullen wij u daarvan via de Lensre:vue op de hoogte • 
stellen. • · · ·· · · ... 
Wel is de kantine biJ wijze van uitzondering zaterdag a.s. 
geopend, dit variwege de te verwachten belangstelling voor 
de wedstrijd Lens' Utopia ~ Kwiek Sport, Dèhalve van · • 
goed voetbal zullen de supporters dus ·ook van een ver-
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kwikkend kopje koffie· kunnen genieten-. Als u· tenminste. 
nog een kaartje hebt kunnen krijgen----- · · 

···--···-· K.K.· 
Celeritas-toernooi voor Lens 14: ···. 
Len·s·14 behaalde in dit toernooi de 2e pr:l.js. Gewonnen 
van R.V.C. met---3-1-.; gelijk tegen Celeritas; In een een
zijdige wed·strijd met ~-0 gewonnen van Velo.De finale 
tegen dé winnaar van poule D, Rijswijk .werd een 2~0 ne
derlaag,Jloelpuntenmakers waren:Th.v,d.llardweg (2x), J. 
Keetll).ap -(2x), J..Helvensteyn (2x} ,H.i'echler en R,Straat-
ma.n. . . . . . 
Celeritas-toernooi voor Lens 8~· Ook Lens 8 haalde een 
2e prijs·weg bij Celeritas,In ~e finale een gelijlçspel 
tegen V ,C ,S •

1 
maar Lens was bij het penalty schieten min-

der fortuinlijk.· - · . 
Lens 2 deed het uits~ekend en sleepte de eerste''prijs weg, 
Alleen tégen Velo gelijk ( 2-2) ;ovèrige. wedstrijden werden 
royaal gewonnen.In finàle A .D~-S;' il)et liëfst · 3-0 verslagen.-
LENS C-klasse toernooi. · 
Lens 11' heeft r.:tet zeer goed · spel het Lens.:toerriooi ge
wonnen, 1e wedstrijd gelijkspel 0-0 tegen·ve10.Van Zwa
luw F.V.C,-en Dlauw Zwart royaal gewonnen.Laatste wed
strijd .!'tegen Quick zou de beslissing brengen.Slechts 
enkële min.voor tijd zag Lens kans het Quick doel te 
doorboren. Alle spelers hebben zich voor 1001., ingezet. 
Lens 13 verloor de eerste 2 wedstr,door nonchalance. 
Laatste wedstr,met goed voet1:Jal nog een uitstekende 
3e plaats uitgehaald. 
Uitslagen: Lens-il.-D.S.0-1 . Len.s-Dl.Zwart 3-0 

. Zwaluw F,V.C.-Lens 2-1 o.s.C.-Lens 2-2 
LENS Puîillentoernooi. . . · · · · 
Lens l' behaalde een 2e plaats via· f gelijke S.P.elen • · 
ëri-2-övërwinningen.R.V.C. en Dl.Zwart resp,met 2.:0 erî-1:.:0 
verslagen,Tegen•V.V,l'.-en V,U.C,2:e: dubbel nul bë:tëikt·.-·-· 
P 2 speelde 3x gelijk en behaalde 1 overwinning. Re-·_ . 
sultaat: 4e plaats vanwege een minder goed doelgemiddelde, 

,Enige overwinning tegen v.u.C.(3-0) behaald, R.v.c. · .· ·· 
werd met zijn doelgemiddelde poulewinnaar en kon ol:e · · · 
eerste pr;i.js mee naar huis nemen. 
U was niet op dreef én werd nummer laatst. 3 Nederla
gen (Den Hoorn,- C-.D.D.,Loosduinen) en een gelijk-
spel tegen Duno.C.D.D, won alle wedstrijden en ging 
met de eerste prijs strijken. 
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REDAKTIE ' · .. ·.• ·, 
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g • halieèn · · . 

1

,_ . 
amandelstr 103 . 
tele.foèm: 361160 1 

--,------·:--,.._~.,·•- _. 
40ste JAARGANG 

n Ulilm or · 42 · : , 
15 juni 1967 

~ENS ZAKAGENDA 

zei 18 juni 
. s:i:or\.dag 
keukenhof·toern 

ma 19 jun:t": · 
klui>avond· 

vr,. 23 juni 
bestuurs verg 

. i zo 25 juni 
den hooni.:toe:rn 
bl zwart iioern t 

t 
1 
1 
i :vr 30· jun!i,.: 
' i · algemene verg 
1 • . 

l 
r 

i ·----'----'-,---
' 
----:--c- ----:--;- -----

LENS -

Eddy Pieters Graafland is.voetballer 
· ·. ·van he~ jé',ar .g'f)wordèn, D.?,ar- zi✓:i1 we , 

'blij om, _want daari.;tt .bl:,i.jkt tëhnd.nste 
.dat· er nog genoeg mensen zijn, die .. 
nog wa:ardering hebben ~oo.r het · ·· · . ·~ . 
keepe:rsta,:1.;ent van E?-dY •P.G.,_Je. l';Ot;, ~,- _:: 

deze v;erkiezing als, een. 13oort_ a:n:ti-., 
Kesáler .demonstratie. kunnen beschouwen. 
De manier· waarop J:Îif door de ·bands- - . 
coach aá.n. de: dijk 'werd geÏzet zit . 
vel~n nog hoog. Want het'· is 'gro~e 
onzin te veronderstellen dat een - · 
_keeper op zijn 33ste te oud· is . .om 

·. een. glansrol te vervullen. trouwens 
: ~ielJU!,nd -l<;él,Il zeggen dat. Eddy P~G> op 
z,-.n·retóur•was;het tegendee"i is eerder, 

~·, 
.waar. 

\.. . .. 
:Keeper gaan lang mee; ·en·er is geen 
reden z.e d:e woestijn in te sturen· 
e.ls ze djäl ._ çl.ertig gepass_eerd, Z::_i.j_n. ·• 
Het keepen is zo tn gespecis1-li,seerd " 
va.k, dat g;ich allang niet me-e.r be,-,· 

. · pe~kt tot het languit 1rall€n naar · ·· 
\doe;i,hoeken~ ma.ar· steeds mee:z:, in de · \ 
. eerste plaá.ts een kwestie is van ~ 
. organiseren in de verdèdiging en be-. 
heersen van het eigen gebied," dat 
inen ·:bete:r:. aan dertigers 'dan. aan . 

. ·,twintigerf;l• kan over la ten. -in ):iet - ~- . . . 
. alg,;imeen- is men te bang voor .het . , 

· klimmen é!'.er járen vóór een 'doelmanÎ 
· terwijl de meeste van hen tot" omstreeks 
hun.25st~ BALLENTEGENH0UDERS zijn en 
pas'daarn!l.,écht de.iaatste ma;n vab 
hun elftal·,worden, waar d9 aanval 
van-de tegenpartij ~indigt_ en,_die 

, vári_- de eigen partij begtnt~. 
,. Er; ~ijn genoeg voorbeelden te noo)'.llen 

. -van keepflr~, die op hoge leeftijd 
, · ,nog_. ee:n rö:J. van beteken.nis• sp~elde:ri.. 
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U I T S L A G E N 

.S1'NIOREN 
vervolg tele-lens 

,· ... 

;tens/ut,opia - kwiek sport 5-1 
lens/kcnn.b - rcdà 0-4 

Frans de Mu.nek begon pas af 
te t~elen, to~n hij, ·tegen· 
de 40 liep • .,Twee W€ken· ge
leden - hij was tc,en 45 -
nam n1j afs_cheid als aktief 
voetballer. Ook Willl Landman 
hee~t ook tot zijn 40ste 

BI$SCHOPS BEKER 

lens 1 -_exçelsior 
lens 1 - socc~r boys 
lens 1 - warmunda 
lens _1 '." quick steps _-

DUNO TOERNOOI 
(a"klassers) 

lens_ - _l.ugdÜnum .. _ 
J'.ens - sèhèveningen ' 
lens ·..; celeri tas 
lens - all.én weerbaar 

BLAUW ZWART romuroor 
(a· on b 'klassers) 

,. - ' . 
lens a - bl zwart 
lens a - Yerbuxch 
lons a - w•la.ndia 
lenis a - dhbrk · · 

lens b -·gda 
lens b- - rkdeo 
lens b - bil. "zwart 
lens b - osc 

• lens c - osc 
lens c - gdà 
l_\')ns c .,._ b-1 zwart· 

.. lens c - rkdeo 

LE!îS ll-KLASSE TOERNOOI 

lens 6 - bl zwart_ 

Î:::' ~ : :~~helirius ·. 
lens 6 - celèritas 

- lens 7 den hoorn 
lens 7 - osc 
lens 7 - spoorwijk 
lens 7 - wassenaar 

C-Ö 
0-1 
1-1 
0-2 

<-o-'o-· 
b:.1 ·--· 
0-2 

·, 1"0 

(-Z 
0-0 
0-2 
·0-2 · 

.1'."0. 
0-1 
1-0 
0-2 

. jaar pog grootse. l<:eepers
daden verricht. Jashin 

. wo:rdt met 'zijn 39°" jaren nog 
·al tijd als de beste keeper · 
ter.-wereld bescho·uwd ·en ataat 
nog steeds onder ~e iat in h9t 

· Russische-_national9 _ teaEi. En 
Sarti_van Inter Milaan, die 
net zo oud is als Eddy P,_G.,_ 

, v-ervulde neg een hoofd:iml. in 
i:.e finale cm de· Europese-{Jupo 

.. · Er zijn nog me~r voorbeeiden te 
noemen~ ~ · ·· · -

Hoewel de v-erkiezing van .'Ed_dy 
P.G.dus ongetwijfeld l::e.'tnviöed 
zal ,z,ijn d~or zijn gepasseerd 
woril.en voor het Oranjeteam, -· 
µe~en ,'lij toch dat deze · .. -. 
onderscheiding verdiend is 0 

· Hij · is een betrouwbaar doel
-man, hij heeft _allur~-;rust, 

0-1 inzicht en bovenal spo;i::tivi-
0-3 t'ei t:Dat laatste kwam vooral 
0-0 tot uiting, toenhij ·g{'pà·sseeri'. 
Q"2 .. ·. werd 0 Menigeeu wonci.. zich hièr-

è-1 
- _0-3 

0,1 
2 ... 1 

0-1 
C-1 
1-2 
0-2 

overop, =ar Eddy zelf heeft 
naar. buiten toe de· grootste rust 
bewaard en alleen gezegd, dat 

· hij. 1 t jamme:;- vond en alles 
zou doen om terug te komen; 
Dit' benadrukt zijn grote mate 
van zelfgeheersing(dus sporti-

·viteit). Een zelfbeheersing 
die bij een aantal betaalde 
voetballers te dikwijls ont
breekt. 
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e F F I C,I E EL ' ,. . 
Uitn~diging,(~~t.6' Hr) 
Lede~vergàdering van de 
o,•vriJdag 30 juni 3967 
Heng~lolaan 600 •• 

• • ~ W ; • - • - -~ - r 

tot. hpt bijwon}ffi, v~ 11-e Algem~n . _ . , 
Il.,K, V, V, 11 Le~g. en, Snel II te,.J:i9ud(ln 
/ s"a.vonds, te. 2p u~ in het. klubfebOU!f 

,, 
AGENDA 

; 

1 
2 

, 6pening . 
• Vaststelling notulen van de alge~ene iedenyergáder;ing 

· gehoudèn op 13 juli 19,:;6 
3 • Ingekomen stukken en mededelingen 
4 Behandeling jaarverslagen 
5 ; Behandeling financieel cverzicht 1966"1967 

6 • ~espreking ~estuuxsbeleid _ 
7 • Bespreking ~ichtlijnen b?stuursbeleid veer het 

· verenigingsjaar 1967 - 1968 , 

8 • a. Behandeling begroting Yoor het verenigingsjaar 1967/68 

• ~ Vaststelling kontributies en donaties 
9 • Verkiezing bestuur · · · · ''"' 

de Heer R~BJ.ok:. stelt zwh ;niet herkiespaar. , 

• De, voordracht door J;,.e,t bestuur wor.,dt ;nader b,ekeµd gemaàkt 

10 , Verkiezing elftalkommiss,ie en kask;pntrolle.koll1lllis.sie -

11. Benoeming overige kommissies. · 

12 • Rondvraag 
13 • S_lui ting 

Voor de ver~iezing van bestuur, elftalkommissie en kaskontrol~ 

lekommissie ... kunnen tot staande. de vergadering· lèandidaten wor::. 

~·en gesteld~ ·· . · ' . · 

enei:r:>de een vlotte garie_ van· zaken te bevorderen., zal' het bi;;;. 

stuur :iet_ ten zeerste O'.P pri.;js stellen, als de nam'§'n van de 

-eventuele kandidaten(vergezeld_van een bereidverkliµ-ing) v66r 

2;1 juni a;s~·,bij het sekretariaat worden ;ingediend; 

I~dien, ·óp het vastge;,telde aanvangsuur.. ·het vç4:ena. artikel . 64. 

H;R.; vereisi;e aantal stemgerechtigde leden n:i.et aanwezig is 

w,rdt op·+.i-ijdag 23 juni 1967 s avonds om 20:30 uur de de VÓl

gen1:3 voornoemd artikel voorgeschreven nieuwe vergadering ge-.. 

houden, waarbij dezelfde agenda in behandeling ·wordt genomen·; 

Art; 62, van het HR bepaalt, dat alle"werkenie leden van 18 

jaar.en puder, verplicht zijn de algemene ledenvergadering bij 

te penen of bij verhindering de algemeen-sekretaris v66r het 1 , • 

uur van aanvang daarvan in krnnis te stellen~ :!lij ••• 
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Eij het niet voldoen hieraan wordt 
HR een boete opgelegd van F. 1.--
Het financieel ove. zicht 1966-1967 
zullen óp de klubavond·van maandag 
de leden ter inzage liggen. 

overeenkomstig artikel·a6. 

en de begroting 1967.::19·68 
. 26 juni voor belangs.tellen-

=.:====== 
VA •R I A 

,,:-, .. 

Met diep leedwezen vernamen wij het plotselir.ge o
verlijden van de moeder van het senior-lid J.de Hil
ster, 
Wij wensen de familie veel., sterkte in deze moeilijke 
dagen, 
Dat zij ruste in vrede. 

Verloren: ' . Hans Eeijersbergen is t:i,jdens .de wedstrijd tegen 
Quick Steps zijn shirt kwijt geraakt. · 
Wild~ vinder dit shirt aan de bar afgeven. 

=::;;i==== 

• 1 i . . . .: 

EisschoPsbeker-tourno~i-
.. 

In een slecht gespeeld tou...""":l.ooi is· LenS 1 de. biBschopsbeker 
kw:i,jt geraeltt·. Mede door een niet al te· beste stemming in het 
veld werden onnodig punten versp'eeld. Alleèn uit de ;•edE1trij
den tegen Excelsior en l'll!,rn:unda werd een· g·Alj jk spel behaald, 
zodat de beker in and re handen namelijk EXCEL':iIOR ove!I':',ging. 

L en S •• SPORTDAG 

Aanstaande zondag wordt op ons terrein weer de jaarlijkse 
j.iµi,;l.ore:r.-&p~:tclag g$ouden, Alle •1 ensers 1 ouders van .juni.oren 
en .pupilien.en anderen ~orden uitgen~d:4,d dit gaze~lige' apart-, 
:Cees t bij te- wanen, _ . . · · .· . · . :. .· • ... 
et ligt in de bdeoeling de spQrtdag .tc:i beginnen_ met een w.ed-

§·l;rijd · tussen de ij.eiders 1 en :zoiets inäg p.i~má:nd m;i.ss·en. , 
Voor de sportdàg zelf zijn evenals bij voorgaande gele'ge~~"' 
de~ w~er eçn groot.aà.ntal prijzen· beschikbaar gésteld.· 
Tot .zondag ! ·. · .. · - · ' 
Voor programma e,d, zie v~riie;_.· in dez'ii LenS-;evue

0 
··, · .. ,r 

. ··x ' . ., -.:~.:·· . . 

)'. 

":,! 
~· j 

.... ,.. .• ••• "J 

• --~ D 

~ , 1 • l • C' 



ver.volg uitslagen. ( ODB-tóurnöoi ··· 
a,-, b.,. en o-klasser.s· 

- lQns 
lens 
le:r;s 
le:r;s 

2 - naalci.wj,_jk. d-6 
2 - ·odb ' ·o-1 
~ - zwervers 2-3 
2 ·..:. · duindo:tp 2-1 

le_ns 
lens 
lens 
lens 

11. - naaldl;ijk · o-0 
11 - odb 1-1 
11 ~ zwerver~ o-1 
11- duindorp 0-1 

lens c 
lens c -
lens C -
lens c -

- naaldwijk 
odb. · 
zwervers 
duindorp 

2~1 
3-0 
0-0. 
2-C 

CDB-tournooi ( PE-Jl..:iJ-_ien) 

lens 
lens 
lens 
léns 

lens 
len.s 
:ren.s 
lens 

2 - naaldwijk 
2 - odb 
2 - zwervers 
2 ·- duindorp 

3 - naaldwijk 
3 - odb 
3 - zwervers 
3 - duindorp 

0-0 
tJ-1 
1-0 
Oc-1. 

1-0 
2. 0 
2-0 
1-.C-

lens 6 - naaldwijJ,c ·. · 1-1 
lens 6 ·- odb 1-1 
lens·· 6 ·~ zwervers .. ::,:ö 

·lens 6 duindorp · 1..,0 

osa-TOURNOOI (Pu~i-~l':_l'!) 

lens 4 
leris 4 
lens 4 
lens 4 

• 

-:jac 
·osc · 

- spoorwijk 
- den hoorn :·, . 

len:s' 7 . ._ ~se 
len:a- T -·-rk detJ_ 
lens 7 - .duno 
lens 7 - vue 

èt-1 
ö-1 
0-2 
0-2 

0-0-
o-3 
C-2 
0-i 

Ond~r oms.tan'.digll~derl; 'die het 
Utopia mogelijk mäakte haar 
kwaliteiten volledig 'tot ont
plooiing te brengen, we·rd. zà_: . . ·- .... ' t.e:çdagayond de wedstrijd tegen 
de_handbal:iJiers van ICwiek ... Sport 
gespeeld. ·et zou slechts· een 
opvolging van super~atïeven 
zijn, W?,nneer wij het. ,spel van 
a:e Utopisten analise.ren, Moge : 
de opmerking, die wij tijdens 
de wedstrijd hoorden:" wat kan 
het voetballen toch mooi zijn, 
als het goed ·ges1JGeld wordt 11 

enige indika.-tie .geven .. van de 
verfirjnde techniek en taktiek. 
van Utopia, De eers.t.e·. helft was 
er .. uitsluitend· op gericht d_; . ·. 
tegenstander·murw. te spelen 
door een zeer hoog tta1:tpo in te · 
zetten~ Want de konditie VJJ-n de 
tegenstander was haar gevreesde 
wapen, Volkom'en volgens plan 
ging 1J'.1;opia dan ook.rusten met 
een 0-1 achterstand, In· de twee 

· de helft werd recht a:uidelijk. · 
welk een taktisoh inzicht in on
ze Utopisten leeft. :Volgens-het 
systeem r=t;., Deern.. e:ii rrrrt 
~--~ !mik ve,:i;dwenen·'5(zegge'-vijf) 
treffers achter de doelma.i.. van 

· Kwiek-Sport, Een zeer prettige 
wedstrijd, die ongetwijfeld de' 
schellen van de ogen van het · 
.Lens-kader langs de lijn• heeft 
doen vallen en hen een geheel 
nieuwe kÏjk. op het spelersmato
riaal in onze. ·vereniging zal 
he'lib<,n gegeven, pnze dank gaat 
u;i, t naar: de heer Philip de He-er 
die als scheidsrechter de heer 
v,d~Vel.de verving• 
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J"IDlIOREN- EN PUPILJ.EN-SPORTDAG. 

Zondag a.:f, --ie juni vindt <fe jaarlijkse Lens-sportdag plaats, 
Alle B- en c-klasse juniore.z1 en alle pupillen kunnen.hieraan. 
deelnemen, Zij ~orden in grqepen ingedeeld zoals hieronder is 
vermeld. 
De A-klassèrs, die niet meedoen met het "Keukenhcf-tou:rnooi" 
in Lisse, kunnen ltls groepsl"eider· of als assistent (b,v, tijd
waarnemer) fungeren, Zij. zijn zondag om half twaalf v:a.:n·harte 
welkom. ! .. • • • · · .. 
Ook senioren, donateurs en andere belangstellenden, vooral de 
ouders, zijn van harte weÏ.kóm, Wij hopen dat velen de vèrricht
ingen. van onze jongens komen gadeslaem• 

Voor de deelnemers zijn de volgende puntel). van belang: 
1. De wedstrijdEln._beginnen om 12 Ulll', De inschrijving sluit 

voor de junioren om kwart v66r twaalf, en voór de··pup:j.J),en 
om half twaalf, v/ie i'.aarna komt is b.eslist te -laat. . , 

2, De inschrijving wordt verzorgd-door de leider van de gro;p 
Meld je dus allereerst bij hem, . · 

3, Behalve je normale voetbaluitrusting heb je ook gymschoe-
:-nen nodig.,, ' · · •· . · i -

4, Onthoud zelf_het kleedloKaal, waar je moet zian( zie hfer-
<;>nder ) · _ : . . . _ , , • 

5, Nieuwelingen, wier naam niet bij de groepsinde],:j.ng staät 
vermeld, zullen in een vr.or hen pas_sende groep _;,i-ord.en fn
gedeeld~ Ook jongens, diè nog niet, _als lid zijn as1;ngenomen 
kunnen meedoen, • • · · • · 

6, ·wie vèrhinderd is hoeft niet af te schrijven, · • 
. ~ . . 

PRIJZEN, Gestr_eden zal-worden om medS:ljes, woo.rvan· ei• voor 
e.~ke groep a'.:i;i<: _besç,h:j.kbaár :djn, voor __ de eerste drie plaai;.sen, 

-R,H, __ LEIDERS -- . . _ - , • , 
1.~v.m, de inschrij"v<ing en .e'.ên 'belst-noodzakelij!l!e i.ristrukt":!,e ~ 
wordt _U verzocht u~ t<orlij}<: o,m 11 uur all,!!wezig te zijn, en U 
bij a a.nkomst, bij het sekretariaat te vervoegen, Tevens maken-
wij U attent op de leidèrsw~dstrijd(zie. elders) ~ : 

INDELIHG, 
Groep A 

Groep B 

• • 
Lens 5 en 6 G. 1. - L 6 _ Lei~rs· : , 

de .. _heren G,v,d, -elde en_ 
j, d~ HilsteJ.O 

Le:.is 7, 0 en 9 G 1 ___ L 5 _ 
Leiders: de heren A~Blok en A. de Groot 
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GRCEP C Lens 11 en 12· G 1 - L 4 
leiders : de heren R;Wachma.n en .J;v..d~ICnaa·p· 

f;elis 13 en 14 G 1 .- 1 3 . .. · 
· · eiders: · de heren w;stapel. en G~Kel!J.perinan 

' GROEP E. Lens 15 en 16 G 2 'en L 6 
Leiders:•de h:eren C.Kras· en J.Wit}ing 

GROEP t. Lens P 1 en P 2 G 2 ·- L 5 
Leiders: G;v:a:steén en : ......••.... 

GRQ.Ej''G; , 
'C 

Lens p3 en P4 · G 2 .. - L' 4 
Leiders; N.IC~ot tn H::arandenburg ,·.:; !;• •. . • 

GROEP H. 

GROEP I 

Lens -P5,"P6 en P7 G 2 - L 3 
Leiders: A~ Nieuwenhuizen en•·•·······• 

Alle pupillen N,e nog geen 10 jaar ziJn 
Leiders: de heren ,\. Limbeek en. , ••••• , •• i • .. \' 

(', 

HET PROGRAMMá 

"~R~~Jl.!: 
1. Series 80 meter 

~ 2. verspringen 
?• Doelschieten 
·4 •. ; J:aldrib1oeJ.en 
· 5; K6gelsto.ten 
6'. Halve f-inale 80 m. 
7~ Hoogspringen 
8. In-werpen . 
J~_.,H~:-staj,-sp~011€ 

10.,- Finale,89 meter 
11. Doel-koppen· 
12~ "Veldloop•: 

- .. 
1. EaldriêbeL8n 
2. In-werpen 
3, Serie.s 60 me.ter 
4, ·Doelk-0ppen . 
,5 ~ 50; \Il'~. ko:prol · 
6,.. Ai'e:tanûs cJ:üeten 

, (.,·· 

• 

G-r_gz_E' ·C', D en E 
1 • Doelkoppen • 
2. ~eries_8v neter 
3. erspringen 
4. Doelschiet$'n 
5., Ealdribhelen 
6, Pa13-lschieten-
7. Halve fip.ale 80 m. 
8. Hoogspringen 
9, In- swerpen . 

1p. Hinkstapsprong .. · · . • 
11, Finale 80 meter 
12, Veldloop. 

Groep F, G..t_J!_ __ <p._I . 
, 7. Doelschieten 

8 •. Verspringen 
9, Jialve finale 60 mdter 

10. l'_a2lschieten 
11. Hoogspringen 
12. Finale.60 meter 

(voo.!_ regl~ent zie volgende J2_a.e{na,) 
: ) . . 
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REGLE__MElTT 
Ho~ingen 
TelkensÏ:iag"één foutsprong worden over-gesprongen 
Verspringen. 

,de beste spTong telt. Er wordt 2 keer gesprongen': 
(Fout81)rOngen- tellen als g. 
noh·~érunaal overspringèn.) 
llii,ks ta :PBJ?'rong 

Wie beide s-prongen fout heef'-\;, mag 

Als ver--springen. 
In-werpen 
Men krijgt drie beurten, waervan de, best.e telt. Een fo.),ltieve 
worp mag ~énmaal ~orden ove.godaan. 
KogelstO<ten 
,Us in-worpen 
]3aldribbelen ' 

Vijf paaltje$ op i motcr afstand van el~'fl.ar. De snelste-van 
de twee beurten telt, Het overslec.n van ~en paaltje le=rt 
vijf stràfsekóndèn op. 
Döelschieten 
Dit gebeurt éénmaal v~n af de penalty-stip. 
Et.runaal van af sc_huin recJ:its I läénmac.1 van af 
schuin links, 
De puntentelling is hiernaast siangegeven 
Paar en lat zijn o. 
Stuit de bal van het touw 
terug, dan mag worden·cver" 
geschoten, 

10 

8 

2 

5 

3 
1 

10, -

8 

Dcelkoppen 
J:1en mag de bal zelf opgooien achter een ;yoor het doel ge
spannen touw,. dat niet mag· worden aenger_r,.akt, ook niet ,ria 
de kopstoot. Puntentelling als'hiernaas~,-
Uverigens als biJ doelschiet~n· 10 

Paa::!.schieten 

6 

2 

7 
3 
1 

10 

6 

2 

Vijf paaltjes naast elka,i.r ,:,p· onderlingê· afstand van 50-- cm. 
i')r wordt geschoten van af een· lijn op j 1 __ meter afstand,. · .. · 
~t raken van het middelste paaltje gee:t::J; 5 punten, de'.xuim-· 
ten aan_ werskanten ervan 4 pnt. de twee ;volg~nde paal t;tes 3. 
pnt,•.dé-0 ruimten tussen deze en de.buiitenste paaltjes 2 :.nt, 
en de buitenste paaltjes zelf 1 punt. (aat de bal tussen 
twee paaltjes à.oor en raakt hij das.rbij e&n paaltje, dan . . wordt in het voordu~l van de•sthutter g~rekc,nd, 

' 
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Bij doelschieten, doelkoppen en paalschieten krijgt Ill<:n ël!!rie 

beuxten, waarvan het resultaat wordt samengeteld •. ·• 

·11.fstandschièteh 
. JU13èen· twee lijnen moet de: l:l,al wordi;n geschoten,. en w.el 15 . 

'- meter· ver. Vijftïen· meter geeft 10 punten, 14 meter 9 pun:!;<Sp_ 

gn zo'. voor iedere meter oinder .1 punt m;i.nder. Vijf me.ter. en_ 

minder i's nul. Drie· èeuxten welke: woit'den seuen getc,ld. · 

schijf'schie·te·n ., ., 

. \De schijf is op het veld° äangebracht met ka_lklijnep.. 'Er w:orjlt 

~t..\ g_c;c;c)loten,_van af O_(m lijn op 11 meter afs-ta,'n,d .van de· roos •... · 

Blijft de bal op d:e roos I:i:ggen dan krijg,t -men .5 punten. Om 

'de roos heen zijn vior uirkels getrokken· die '·v.2.11 binnen naar 

buiten 4, 3,2 en 1 punt opleveren, indien de bal daarin blijft 

l:i.ggen. De lijnen behoren 1:-ij het hoogste vak. Er-mag.fénael 

worden proefgePchoten~ Da~a drie beurten, .waarvan: he.t resul

tt.i::t ·wordt sameni'(eteld, 

5Ó meter lf_o_P.rol · .- . , . 
De ,deelnemers lopeh op ,: .. n. 25'-me~:o± rean, 'd:le heen en terug 

moet&n worden gelopen. Bi•j vfuàggen op 10 en. 20 .neter -yan de . j 

start noet zowel l:ieen als" terug een'- koprol worden •gemaakt,.: .. 

AFKEURING N,car het doorgaan Yan de . SJ)ortd~ kan lij s1.8cht. 

woor zondagmorgen vqn af î 9 -u~ worden geinformoerd- onder . 

nuRlL!e:i:' 66·1,3:14 (.kJ,u.bgeèouw)· _ ·.· · . · · .• ·, 

Aè:ngezien ~r ~a hét aiw·e;ken van ,het prggr~a .en hot beken'a. 

worden van de prijswinnaars al tj,jd minstens e.en half 11= no

dig :i'.s, ligt het in <ie b.ntlö.eling dé.ze tij_d ó_p te vullen met . 

eon wedstrijd tussen een Jl-.olftal .. en eon leiders-el'fta1.· 

:Con zo sterk mogelijk B-elftà.1· zal op het veid .. ,iorden: ·gefo; 

J:1e&rd. 
Opstelling leidersel:ftal. . , . . 

. ,1!. • y', d_cICle,i,~, . A •. ~i!l)~8~'.', G ~ Kenpe;-J:1~ ,' ~T,I;?ot (' J ~v. d~Kna8.p 1 

c, •. Kras,_ ,T.W;1:j;t1ng, H. _a.';l Groot, ___ J. __ d,'; l.ilster, l:l..lvachm8.J!-., 

· ,B:,.. Brand_enburg. Leidr.ir de· h<Jer G.v.d.Ste;en •.. ,._ , ._ . :•. 

·-s-cheidsrechter: G,v,d,Velde, ,. 

Du~r yan do wedstrijd h6cigui t 2 ;c 20. min. Gecm afschrij_ving 
• . . • t . . • . 

PlÜlFOTO I s ·- PASFOTO I s,;..PASFOTO I S . . . ; ·. · ' ... . . . 

Nogtio.als · eon·:opgave' ·f°aiÎ"hen· d'i.e ecm :pasfoto 110 !>t,:m inleveren, 

Jieze moetan v66r de ...E_p~rtdag wordem ingeleverd bij ./l.e heer H, 

v.a. ICleij; F'I'ambozenstraa:t:45 :of uîterl;i.jk .. op de sportdag 

bij hut sekretarieat, Niet,.:yüve7en yoor of op deze dag be

tekent uitsluiting van doelna11e aan de sportdag, terwijl in 

de volgende kompetitie niet op een vaste plaats in de elftallen 

gerekend kan.werden. Hier Yolgen de namen: 
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A"Brouwers, C~A.v.Bijsterveld, C.L. van Deelcin, J.Disss..dorp -

J ._1.M; Egberts, 1.w .M. Egberts, J .Egge:cs, W~Eglebert, · A•Fei tz, 

G;F.Gessel, C,J~Groen, H.M,Guit, P.F, de Haan;, P. '.de Haan, F.;_· 

B.M. Helvestijn, N ,i~.L • . Ht?ijnen,R,Hoefnagel1A',Hoek 1 J ,F4 M •. van 

Hoek, IJ:,M: (l.e _Hoogd, ~A~ de, Hoógd, B.Ho.°gev~Ï.n, JJ.en* ,y,<J.:Ho}st 

I,,Huis; Jos. Kee~pan, G.1"Th, Ke'.rkno"i', I!•V:-#d. ans; H, 'Nigge,-.. 

bf,'11,gc, .H.C,M~ N~uwelru_i~, R:feek, If;Peters·, J.G~W. RJdfm~v:; '' 
H.,RientJes, Th,F.van RiJn, C.Schalbroek, C,Sch~over 1 M,v.,.ce.en, 

G.v,d~Velde, R,v,d~Velde, II.Verheugd, :B. de Vries, n; de Vries, 

P,de Vries, F~J;A,M; de Vroege, J, We1'bc,rs, A: de Winter, P, t 

de Wolf en J.~H: de ll'Wart. · 

LISSE - KEUICllH0F - T0UBN00l 

Een elftal zal zondag aan het trad:l,tionele "Keu.kenht,f:..tou:rnooi 

Il dat ui tslui te;nd v:;07; :.-klas~erf! be'S::"};1d. is.t d00?,.ncn?!l• .: 0 

et gehele progranna is nog niet èeke:nd, alleen dè Jlt:.)11!3-indvlin, 

Lens zal samen _met _::Jxnelsior 1 2e,, RK AVY,, s.;rq1 TillJ'.i/1;1:GEt, ,' en 

üNZE G~ZELLEH, niddGls wedstrîjdeµ van 2:x 12'2 nin~. aj,t~akèn, : 

wie er !!C.c:t.:r 5le finale ov_-fr gaa ~~. . _: . ro ~, - ·• • 

Gespeeld wordt cp d.e_ terreinèn val). "Lisse" aan de . SJ)ekÎéelaan. 
'.De volgende speler~ 'wórO.en VG:r\iac"b:bi . ' ., • ' ·. .· '. 

F~ van I!oheeme:1, D,ll3:~n~enbu;r:-g,Th 1Brrf~fJ:fd: ~F;>ii;l)½\J1, Tn 
Hoefnagel, ... N,Jansen, 1,.~Kprtekaas,. M.v, C!3n, (f,_v: .. Velze;p.,,.H. 

Vèrhe~d, i-/:Vogel _gn_ .F; Ûe. Z"(?-r,t. . .. . ' . 

Leider·~ de· heer 'il:.v~·d:Steon. · .. 
Samer.komst 10~30 uur inga:q.g :Lens-terrein 

KAHPE!l 
;";eJ;J,. de.,1,er p.o,gen zuJ,len, qe_ . circulaj.res o,yer de kempen .. wo;rden . 

verstuurd,' Iiieri:ri.. staat ·verneld. a:ê . cÏa:buh voor d.e' kaÎ:ipbespreklng 

VJ!Qr .p.e ai'zender.lij~e , gro;ipe!1, en atl~ ".èr~e:i::e ge!"ejens;..,, ~?Ji;f 
wat .. \'):i::,,m,c,e(;~nlimel). filO;",t w9rden .. ,en..,.,. en.z. , 1 ,. • ., ,;,., • •. • •• : ,·a 
VOC?> ~eru;'t,lë ;~~ê_1/il"1!lei:s, h~_bqen .,:~4f'hei;.,J~~Îllpg,~.~à ·nog'·:i:ii~).' 9:~f~ 

G~· d t t t f,~~~a~:~}:;~;; .. ~~ ·-~iro. ,;o 86 .. 6C:"' .t~n._ n~e-~ van":J.rno,~~lJ.i.k --~ 
Sch,s>:vem\ngiati .ma{ :ver'i!telding 'k.ampgsi;Lçf .I,~, S- · · ·• ... ··-·· . ....... . .. 

•.!" 



,, 
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. VAN DCE~~-TOT DOJ:J/· ( ,Dl:].H_Q.RElf) 
.1 ~- _-__;,,, . . .. ~ •1 . ... ' . •1· 

. J~!....k<:E,S . .$:__(Dyno..,to~?:O.:ï-J. 
• , In J1:i t DUllJ)-fournooi is een wouid-be · A""elfte.1 va:n:.ons er 

_ Î;irl.ei:,.,:j.;i:i gesla'.Ïfgd _ een vin ~!Jiae finale-poulee te halen.;. . 

. ~.D~<;,soi]danks ::,:fjn w~j · ovèr het behaalde resul te.at( 3 punten 
, ,;i.,it vier wed~J;rijd,;,n) niet ·geheel ontevreden, onc'.at onzè · 

Jongens ,.ge:öien·. dè s~_erke- tegenstanders hieryoor aardig heb

lÎend"toèfen · kii..okken; • .· '· 
• !.';''. -· ·;, . ·:_ . ·-.. ,,. ,. 

LenS-;s.;,k1as s·e"'t:ou:rno.6i 
LiliiS .6 .. é'n- 7 hebben,;p.,ét in ons eigen tou:rnooi nie't iJ.l'te best 

0 g•fdaari, Beide -€ens lirgden beslag op de _laatste plaats, L~ris 

·. • 6''verlooF de eerste drie wedstrijden, naar zorgde voo.- een 

." Jènsationeel slot door de ge§.oodverfde tournooiwinnaar, 
Celeritas; ,ne-l> 2-1 'te. verslaan, waardoor Wilhelnus·'nèt de 

'" lt,cfgste .e~r ging··.·s-trijken, .. = · . · . . . , . ·. . . 
~eins 7 , ... dat evenals het zesd~ noga:t,. verzwakt biline:!: de lijnon 

··:!fen kwan;' •wi-st geen'•"enkel punt te veroveren. Maar hèt wèèr 

.'''was'''i;oed, 'zodat· he:{; .ondanks de nederlaag toch nog een geze;. 

'
0

• -'· 'ligt! riiddag was, 

CDB-tournooi . 
_.,._- . 

-PD~ie junio~en- ;en· drie pupillen-clftalle:ri''h'~î)l,;,n 'het afgeÎo

. pe:g"weakend
0

deèlge;iÖnên aan f.&t ODB-t;:iurli.ooi; · - _. .·. 

Lt?ns L1oest de wissel:t,ekcr, die door alle: nlftallcn tesamen 

3q:z:ig .jaar,;v,~r9verd. w~s, verdedigen, en ""t sukses. · . . 
Zat~rdag kwai1eri. p.e ,pupill-,n ~n het veld.(1-,ns 2 1 3- en 6). 

L•mi'!"2 t_chaald.e _tw~c punten uit vier wed.strijden-: Lons 3 
:ti'fµa,,al,,q.~ §l ,-qi t ,_,-ier, .. ~"n_s 6 'behaalde, c:r 6 ui<l; Yier: 

•. ,,Tqtao.l 17 ,uit ;l;waalf,, .. Een keurig resulk.at. 

-- io~_a,a€; ·a.~ jun_iàrfn( fen verz:i;1akt tw..,.,de, de é-kls.s~er ·Lens 

... _ 11., i,.~t :t."1pen B-klass,e,rs moe§t optornen Em oen C-;klasse- , I• 

k0rabinatie. Lens 2 be)laalde 2. uit vier: Lens 11 le)J.aalde ['. 
' ' , . ,.· ...,: .· ,:, ' 

u:it:, vier en. Ii_çns ,C ,bql).;i.e.lde 7 uit vier, Tctao.l pupillen en 

-junioren_2~ u:i, t_ ~4 W/;(~strijd.en. Dit leverde e"n c.>erste 
·,pla~ts op. lj:en ,k~.fiuqi;zt vo0.:.- alle elftp,llep. is 2-oJrnr op 

. ,11ijn pl~t~, Wpllt. <l.'Jo! tourn,goi-verplichtingan e]de-s kon 1.. 

l'.liet .. ne_t._ d9 st.i:rkste teans o,:pg"troden _w,orden, 

.... : 
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JUN • LEl'fS 8 (:Blauw-Z~:'..!::-to=.<:oi) _ . _ 

Een vier wedstrijden lang fel ·vechtend· ll-elfta_l heeft g"en 
loon:naàr werken gekregen.Eerst werd GDA na_een geweldig 
afstandsschot vans .P •. :Br.elllil!er m.e,t 1-0 verslagen, Door "en 
l:lisverstand -in il.e. achterhoede·"'J:l~stèri we twae · punt an af- · •, 
staan ··&'an Jll{ 1lEO.--Daarna moest ·ro_.,...zwart er acn geloven, 
die na een".senl g.esooord doelpunt, tegen een ijzersterke 

--ver.è.ediging Jml~ a(Hi CTet ·aan:iliet. hoQfd'_ een overal zijnde, 
Van Heiren, de~e: punten .niet 'neex ·.afsto'l.den, ,. 
J,ls• de laat.ste,·vedstrljd-· gelijk ges'ptield was I haddèn• ;we·· 
de tm,ode pr:i'..js, gèhà_d, Maar doo:r; 'de grtite-r.è:is, die· te_ 
fiets was·.·afgel:cgd ·en dê bijzonder ~te inspanningen 
die al _1-tar.,m opgebracht, .moesten we ,toè~ien · hoe we stri~
dend tót ,:Ln a.l laatste minuut deze overwinning no&sten · 
afSto.an.· .,-:.·•·T,. '~/· · •. ~. -..!. • · 

Jonge',S; n1.'jh ,j,:ooplidènt V"oo:i:-.'-dezJ inz·èt, 
L"ns } 3n .L,ms 9 gaven"in ·hun bij'zonder· sterke :pcules 
góèa: partij,:. r:faar ·konden· ondankö--ûè; grö'te inzet· geen 
prijs behalen,_· = = = = = 

LENS 3 
Het is voor het d.Îrde een- m.oeil:(Îki'l koI:)peti tie gew,rnst·.: 

" Dit bli;jkt wel .uit de o;4J.dstm.d, ( ltchtste plac.ts net 
13 pnt_ uit 18 .. wedetr;Ldd.en) Hia•:t dp1>le;.el:tj.p.deld<;J if! z00.ls 
bij vele Lens-elftallen weo;r neg,:i.,tieï"t 36 tegen 51. 
Hopel:ljk g;:,.a-~ 11et in het_ ~olg:and~ s·ei,zoen beter~ 

LENS,. 4 
Het vierde hee'ft het ih'• düze koopétitis> lelijk lo.tan,,..l\il~ · 
ten. li"t is op tle ·1a.atst'e plaats ·ge\lin.digd CTet 8 mt ~,8 · 
wèil.strijdèn ·eh "'en deélgeuiddalde van · 34-58; · 
Hopelijk ga.c.t dit elfiial in het volgende s,1izo9n hoge O'-·· 

·gen g,o,oie'n; 

;:::======= 

• 
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l
ffi :. ·. VCLG'ENDE.-~JEEK VRIJDAG WC.RDT DE ltL

GEMENE VEHGADERING GEHCUDEN. l"'.,'tAR 
DAT WIST U N:,TUURLIJK ALLANG. 

DE LE:NSHEVUE 

'
1 kl \i.b blad 

llî 

vari d'e rkvv · 
lenig en snel 

I
J!l.,;J.1Jlll11l'.1l1111llllllil 

. REDh.KTIE · -

_g. hall een · 

a. verbare:1:i,d_s_e ;

, ·· amandelstr.103 
tel.36.11,60 

fflmr.rr.mun.'1l!l1.'illl'Jllr.JJ"ii;~~JTII1: . : 
.m 40st~ J.\,'.i:W;,NG . 

· F.l: m.mT.Jer. 4 3 - ffl 

l~~-::,::~:~J !: ··;~~~~--~.::;~.~~~;,~,::-~ ·m 
' vr 23 juni ffl 
" best verg _ ~-' 
ffi zo 25 juni El 

1
, den hoorn tcern lh 
•. · bl. zwart toern. 

rr.a 26 .juni 
klubavond 

i 
lll 
ffl 

vr 30 .juni 
alg verg 

" J 

lil 

WAT U OCK ~?,LLANG WEET IS DE GftNG 
VAN ZltKEN OP ze 1N VERGADERING. 
DIE VERSCHILT ELK Ji,AH MAi,R WEINIG. 
TCCH MCET DIE JAARLIJKSE ALGEMENE 

~~~A~~~i~iG~~G Zfi~~DE~E Nff~~~J~AN ' 
_;EEN DESLISSENDE STEM IN DE DINGEN, ·· 
DJ;E ER AI;_DAN NIET IN HET: KGNENDE 
VERENIGINGSJAAR GAAN GEDEUREN. HET 
BESTUUR IS ER ALLEEN l'flAAR CM DE o:e
DRJ,CHT VAN DE VERGADERING ( DUS DE 
LEDEN) UIT TE VC.EHEN. HELAAS WCRDT 
DilT Mi\iül ;~ TE V;~,',.K VERGETEN. 

. . 

De-diverse kommissies, die gekozen 
of berioer.,d worden, zijn er slechi; s 
om de ·taak van de bestuursleden te 
verlichten. Zeker in onze vereni
ging zijn de werkzaamheden z6 om
vangrijk; dat deze niet door' enke-

. len kunne.n worden uitge1cèrd. Het 
is misschien"niet overbodig or.i. eens 

. een ogenblik te ovèrdenken wat er 
.zoal in de vereniging gebeurt. We 
nemen een Qomale week gedurende 
de )co• petitie. 

M,'\.,\NDi',G: De diverse sekretarissen 
,, ontvangen de sportkroniek, 

het·officiële mededelingenblad vàn 
de KNV2 •. H~eruit halen. zij de uit
slagen van de afgelopen voetbal
zondag en werken de_ st~ndenlijsten 
bij~ Y~rvolgàris _n_e!llen zij de pro
gramma l•s vpor h~y- komende wee}<:einde 

. over ( voor' ongev~·er .dertig elftal-

. len), ·ne al'geraeen sskretaris no-
teert belángri j_ke of:fi_ ciële .gegevè-ns en: geèfi; dezè zonod:j;g 
door aan.c'.e· Juko en de Eko. · 1 s-1,vonds klubavond. 
Hier komen de eko, ju,ko, ·re_daktie en dagelijks bestuur 
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samen om de dagelijkse vérenigingsproblemen te bespreken, 
de Eko buigt zich over de opstellingen, evenals de Juko, 
de redaktie verzamelt de kopy voor het klubblad. Intussen 
wordt er door een groep junioren getraind. C't1streeks het 
middernachtelijk uur wordt de kopy voor de Lensrevue naar 
de typiste gebracht. 

DINSDAG: De kópyvcor de Lensrevue wordt op stencils ge
typt. In de namiddag worden de stencils naar een 

.ander adres vervoerd. Daar staat de stencilr,,.achine •. Zijn 
. de - doorgaans zes - stencils ruim zevenhonderd maal af

gedraaid, dan worden ze in de omslagen gevouwen, die in
mid-r.tels van adressen zijn voorzien. Tot slot worden de 
klubbladen gebundeld· ( elke wijk apart) en naar het hoofd
postkantoor gebracht. 's-hvonds is er training voor een 
groep junioren en een groep senioren. 

WC'ENSDAG: 1 s-Icliddags krioelen er een kleine honderd pupil
len over onze velden. De leiders komen ogen tekort 

1 s-hvonds training voor junioren. · 

DCNDERDi,G: Training voor een groep senioren en een groep 
· junioren. 
~ 

VRIJD;,G: Klubavond; dikwijls een klaverjasavond; er moet 
voor prijzen worden gezorgd etc. De _a_:fscl::1p:i,jvingen 

·.st:r:9r.1en_ binnen. Vervangers r10eten · door de Juko- .en Eko
se.~retarissen worden gewaarschuwd. Kortor.i de telefoon bij 
deze-mensen is vri.jwel ·konstant "in gesprek". Zij kunnen 
niet naar de kluba-yond. Verder is er nog traininp.; __ vcior 
een groep senioren. En eens in cle vier ·weken bestuursver
gaderi_ng. Hier wordt de gevoerde korresponde\ritt_E) ~e_sproken, 
evenals de vele soorten problémen, die zich in de afge
lopen weken hebben voorgedaan. 

ZATERDI,G: 1 s-!-forgens training -voor de veteranen en de kee-
pers. De velden en het materiaal moeten in orde 

worden gebracht voor de ·wedstrijden van die middag (meestal 
negen thuiswedstrijden). Er komen nog (·vervelend!) late 
afsch~ijvingen binnen. Wederom moeten opstellingen worden 
vEJrartderd, wederom moeten vervangers worden gewaarschuwd (di 
zijn· op'.·zaterdagmorgen zo moeilijk te bereiken)·. Leiders 
van de .elftal],e_n; die uit· spelen gaan ·naar de verzamel-. 
plaatsen en vangen de spelers op. Cp ons eigen terrein, 

moeten c1.e scheidsrechters ontvangen worden, evenals de te-
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.genstander~. Na 
{ballen.zoeken, 
verzamelen).: 

·.·:'!.- ::.:;.:•'''. ,- • , ,.._,. • -.·· .. - ••• :· 

afloop moet 9-lle s we-er ·wordtm -opgerui!1,rl .. ·· -~ ' 
d<;.ucbes afzt\:i~en, achtergebleven kle~:!'1-g, .... ,,.,;:_t•. 

. . : ~~-\-j· .;,/-'!~t· 
: ~ ' - . .' ., ... 

ZCNDAG: _Drie jumi.orenteàihá' spèlen, evenals acht senioren-:- , f 

, teams; dëzèlfdÉP procedure als zaterdag, ( (,ok weer . .- ' 
met late afschrijver_s en niet:-opkomers). De. aanvoerder;,;-;". •· 
b_:rengen na af],.o·öp dë' wëdlr~rijdrapporten naar de el:f;tal.i,1s!~ 
kretárïs. , ,;: •.·', · ..... _.,\.,,.· 

•· ·,. ·:·. • • • , · . · • (" ·, _ : •- . ·r··r 1.--, •: !·•. , ., • ' , 

, · Fl:.GEMEEN: D1;1n zijn·. er nog. ee~, hele boe~ _werkzaamheden, die:J: i 
: .. ,, .· niet aanaeen bepaalde dag ziJn gebonden. Zoals 
het adm:ï,nistrat_ieve werk, dat voortvloeit ui~ de itm~Qls",.' , ,_;'. 
wn de kontributies, de korrespondentie met•,'andere vèreni- ; 
gingen• over' ·van alles· ën nog wat; de korrespondentie· Ji1et. 
de KNVI}:; .. ~enrr:i:'srna:ken ·1net··nieuwe leden;. verzorging vàn he;t 
materiaal; ITTJnodig":nd:e-uw~materiaal kopen; verder ·moet ,dei 
gehele verenigJ-ngsadmini'1\r\;i;-_at4-e ( en ~17t is nogal wat mët -. · 

· BUO led.en en 300 donateurs) worden bi Jgehouden. 
I , à • •, 'IY • ~ • . • • ' 

· StC:'):'': We zijn vast nö'g·'wel het een en ander vergetel}, maar' 
, · r,-. het. z·a1 .ee.n ié~der toch wel duidelijk zijn, dat er,_ . 

. ,., een 'hoop -werk aah .. de winke'l:is. Hiervoor zijn een helebè5e1 
j>· 1:1enser1-nóc;1'.;Lg;,:,r.l'i;,ar helaas altijd te weinig beréid~ ·Een·· ... ,
i',:, heel-probl~e.em.yçio:r. het::-bestuur om telkens (ook dit jaar-) ... 
.. weer geJ;lo:eg I;lens~n .ber.eid te· vinden in een of andere kom-

mis sie• zitting te· l}emen. · · . ;/:.< 

Waar zoveel IJ!fü).sen belange'I·o·9s werken voor de veren:i,gi_~-
komt na tuur:J;i,'jk" ci-ok wel e-ens "-verschil van mening voor: · ,. · 
Gelukkig wordt dit, in de meeste gevallen in de SID?,ry\~;il(: 
sfeer opgelost; màar sot1s worden er ook harde not·en,ge-'
kraakt r zodat eén"óf meer funktionarissen er de brui aaJJ. 

''gev~n. ·En dat is_ 11_?.tuurlijk vervelend. Niet alleen voor· 
de. betrokkenen· zel'f, .. di\,,•'t1et een gekwetst, gemoed de:, yer- , 
eniging de rug·toê ker•én,"'öf althans zich uit het aktieve. 
verenigingsleven 'tèrugtlFekkên, maar ook voor het ,b$,Stuw; ... 
dat. maar weer moet zorgen ·voor vervanger~. En die lli;gget'l·. ,; •' 

·· niet zomaar voor het "oprapen". · .,:, .. ,,.'.,,'.""1f!,t',.•.: •. ··, 
. . ·: , ',· ,· ' . ,',. 

Iliocht, het.,bestuur in de dagen voor de algemene vergadering 
een -ongetwijfeld dringerid ..... beroep op U doen, zeg dan 
niet·.mèteen NEE

1 
maar ·denk aàn het werk, dat in het belang 

.-van. der vereniging zal mc;,eten .worden verzet,.· 
. G.H. 
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U I T S L A G E 
SPORTDAG 

GROEP ,\ . __ ,.. -.~1,)J .. 

;! : w;Keetman 
2; P; de Jongh 
3; R~v. JJerlo 
4; H;Dijsterveld 
.5. P.v.d.Aar 

GRC'EP D. 

1; H;v.Hulst 
2; ?.Klein Dreteler 
3; K.Öriml;:>~rgen ., 
4; n. v .d;î.,ans "'. 
.5. P .F .de Hilan 

GROEP C 

1 ; J>. çl e Hna,n , _ ._. , 
2; H:ct é äorigh · 
3; H;v-~Dërlo '· 
4: G.v.d.Velde 
.5 •. Tr.Resodihardjo 

GROEP D 

J; F;Guit. · 
2; J ;Keèttnaá.- · · ,· 
3; R;Dó·s. 
4; L.v.d.Meer 
.5. L.Cazander '. 
GROEP É; .. -~.-.· ~ 

1 • M;-Janssen 
2; ?.;Wilmer 
3; E;v • .Deelen 
4; E;Verschoor 
.5. )l.v.Nunspeet 

''. "'-:·-{ _i_·., : 

-·~· ~- ·~ 

N 

-.. ,.,. 

V R I 

Albert Lopkens en \\14-,lly- r1.011k 
tredé11 op 29 jupi in het, huwe:i-. _" 
lijk. De receptie ;is van 16.00 
tot 17.30 in de Lindenhoff, E-

. rasmusweg 868. Wij wens'en Wil
.,· ly· en :abert· veel'geluk. 

. • •.• ! 

'De:'Verwondïng van Wilfred Vogel, 
die hij tijdens het Keukenhof
toernooi opliep) is toch nog vri, 
ernstig gebleken. Waarschijnlijk 
zal h;ij, moeten worden geoperf;)erd, 

Wîj·wensen. Wilfred veel sterkte 
en van harte betèrschap. ,,. 

· VAN DCEL TCT DCEL (senioren) :::· · 
- .. ·' 

LENS 8 :· ;~fgelopen zondag werd·:;;;· 
·· ------ er door Lens 8 een pro:.. 
motiewedstrijd gespeeld. 
De wedstrijd door onze veteranen 
met 3-0verloren tei:i'en de sterk 

. : verjongcie_ "veteranen" van C .S.G. 
· · Tegen di.t geweld waren onze jongE 

. niet opgewassen. Na afloop reikJi.i 
Mevrouw l[oppenbrouwers bloemen ·:w 
aan de aanvoerder van C .S • .G. -·f•· . -~ -· 

V 1.' '" •'S• •• 
LENS' . S'i'CHTD,~G 19 67 :. ,: : , ·' 

· Onder ideale weersomstandigheden 
·en. onder .grote. :belant<stelling var •, -- u ~ 

ouders·,·en., jongeps is zondag de 
Lens-Sportdag 1967 weer een granc 
oos sukses geworden, Cp alle ond, 
delen. is'weer hard om de punten -1 
streden;· waarbij soms· zeer góéilè 

... . prestaties werden gelèverèl; . · 
· Een sprong·van .5,60 in, ·en 80 m.h;, 
lopen in 9,1 sec. spreken voor zj 

,- ·, Dank zij het '·rekenwerk van ons SE 

· tariaat, -nl.~ d~ heren C, Nieuwen
huizen e11, l •. y~rbarendse, tijdens 
wedstrijd tussen leiders en D 1, 
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het eindresulta~~, zoals elders in de Leµsrevue_;i.s gepu
bliceerd, snel bekend. Door ·onze voorz;L.tter, dhi•,Houkes, 
werden de medail],~s- met passende- woorden ·aan de vele" 
prijswinnaars uitgereikt. Jammer, dat Floor·van Daggum 
en Jos Disseldorp bi.j het hoogspringen we_rdèn geblesseerd, 
waarbij Floor ze·lf's zijn pols brak. ·. · • -~ ' , · 

v:,N DC EL TC T DCl~L (junioren) ,, 

KEUKENHC FT(ER\ii-ncr 1967. · 
Zcnclag1;1orgen om 10. 30 vertrok het eB_rste juniorenelftal ." 
met versterking uit he.t tweede op de _brommer naar l,isse_, 
Cnze eerste tegenstander ,·m.s Excelsior 20, die vorige .. 
week het Disschopsbekertoernooi van de provincie Zu:j.d- ·. 
Holland had gewonnen.. · · 
Er noeest dus nog ee~ kleine rekening met c1.,it tean worden 
vereffend. De stem.11ing werd erin gebracht. door de tot· 
grote daden opjagende woorden van. de heer Willeas; ons 
waarner.iend hoofd. Het zal c)e lezer dan ook niet bevre.em
den, ctat deze uiterst zware wedstrijd een 1-1 stand op
leverde. In de.eerst·e-fase-van .. de strijd_ kwawen w_e_m~t .. ,. 
1-0 achter dócr·· een·· penal-ty ,· .die- er ondanks de zeGr~Ëwa_r:_e 
psygologische druk, di~ onze.keeper op zijn tegenstander 
uit oefende, inirlóog. · · · ; . · . !" 

In è,e tweede helft maakte i,b: Korte kaas er met een ouder..: 
wet se loeier 1-1. van~ De tweede wedstrijd was tegen 
Teylingen, die ll'.et 1-;0 werd ·gewonnen, door de zeer.lis-,. 
tige wijze, waarop Ruud Fortman gebruik maakte van een 
minder sterk moment in de Teylinp:ir achterhoede.· ·· ·· · 
In deze wedstrijd werd Wilfried Vogel als·een kegel.omver
geknikkerd en ging K.C. Hij werd naar;het,ziekenhuis ge
bracht en_.op het moment, dat dit stukje"wörát geschreven, 
is het nog niet bekend~ hóe het met, hem. is, ' 
Het beste ermee, Wilfried·. · 
Cok Ted Heers.chop kwam geschonden uit d!'l · strijd en kon.· 
het verdere toernooi niet meer meespelen. · · : . • 
Na de derde wedstrijd, die jammerlijk met 1-0 werd ver
loren van S.J".C. leek onze kleedkamer wel een-ziekenhuis
je. Er- zaten een heel stel kneus;jes b;i.j ·elkaar;··hun won-
den te laten zien. . ·. _ , . 
Maar het ijzeren doorzettingsvermogen van dit elftal 
is _spreekwo·ordelijl, wat wel moge blijken· ui:t "de 2'-0 .. 
overwinning, die met tien man op RKAVV werd· geboekt. 
Na een spannend raatste duel van de poule tegen CN3E GE-
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ZELLEN, die een 1-1. stand opleverde; ble~en wij als 
-:tweede te zijn geëin9igcl. · 
Dit gal' ons recht om çim de derde én vierde plaats 

. te gaan voetballen tegen· de nummer tweedè van de andere 
poule, de organiserende vereniging Lisse. 
Voord&t deze knapen het goed en wel doorhadden, ston
den ze met 3-0 achter door twee doelpunten van· Karel 
van Velzen en een zeer fraai doelpunt van Hans Ver-.· 
heugel. (dit is geplaatst op herhaaldelijk aandringen}. 
In de_ tweede helft kwam Lisse nog terug, maar verder 

·d-an tv-.ree doelpunten 1 waarbij een alleraardigst. present-
je van onclergetekenct e kwamen z-e niet. · 
Iedereen was tevreden: De speler~ met de derde plaats 
en de daarbij behorende beker, en meneer Willems met 
wat flora voc,r zi'jn vrouw. · 
Resumerend (= samenvattend) een zeer geslaagd toer
nooi 1:1et uit stekende scheid srèchters, perfekte orga
nisatie en ideaal voetbalweer. 

Doelwachter • 
. . 

Lens 1 speelt mee in het "In Memoriam 1,.lLDijkman 
Doleer." - toernooi van R""c.V.I,. 
Lens is ingedeeld in poule II met C.D.D., VELC' en 
V.V.~. De wedstrijden duren 2 x 20 minuten, terwijl de 
n111r.mers 1 en 2 van iedere· pou_lè overgaan naar de eind
wedstrijden op 2 juli. a.s. J,anvang 12 uur, terrein 
R;~V.',, Zuiderpark. 

De opstelling luidt als.volgt: 

,\.de Léeuw, J.v.Di,ik, W,Hansen; J,v.d,Knaap, H.S::;its.:. 
kà.'ll, R.Vlachman, J.Englebert, W.Venderbos, F,de Zwart, 
G,Verhaar, D.rrandenburg. · 
HES: Th.Suykerbuijk, D.Groenendijk, J.Verhaar, 

G,Looyestein. ·· ·· 

f;FSCHRI JVINGEN : -v66r vri jd aga vond, 8 uur bij Dhr; 
G.Coomans, Weimarstraat 21e; tel. 
39,27.20. 

Vanaf ~aterdag.á,s. is er tot nader o~der geen 
keep_erstraining. De gewone konditietraining op zater
dagochtend vervalt ook tot nader order. 
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e navolgende spe],er~-dienen een nieuwe keuringskaart 
pasfoto in :te leve.ren bij dhr,G,Coomans, Ueilr.arstra.?J; 21 S;-

...... _L.H._'.!. Dlee)<er, d.Dlok1 F.C.van Dohemen, 
.L.:,,i.irandenburg,:-_'):h.J.,.;randenburg, Th.Dro:.. _ .. 
chard, R.Druggemans, :"r~.Duys, H.ILCrama, _. 
J.G.v,Dissel, ·J,; .v.Dissel, Th.v.Domburg, ;_. 
,~. H ,Duym, W. J .ï' .Egt.ers, ,'.. ,N. v .Egmond, H,Haket, 
W,Hansen, 1.;1.Hanssen, F .Herremans, J .de Hil~ 
ster, .J,Holt;;,., ... J.Klein I.;reteler, J.J.v.d. 
Knaap, C~Kni~PC:1;1berg 1 i:•Kortek~as, l.:,C.Ni.G.d~ 

Leewr, ... N.v':'Niel, H-,J'.'lugge, R.J.G,1cavenste1n,. L. 
L. i'. Hiemen-,, · .L .J_. Rooo-1:Jol, R. S .I;. hood bol, 
,~.Rooduyné Q.L..'R9oduyn, ff.J .Rooduyn, H.Jcl.Roth
krans, J. ,,.y-;S\:haî¼i,,,:-15:r}àl-i,\v. S chie, R. W .Schlü:.. 
ter, H.~--h.SfiiitSk~: . .j?'...;.W_.Speicher, :G.St~yn;·· · .·_ ~ . · -· 
F ~ Straa,thq{;,If ::~: S~~~.!.'b.J:lYk, H .H :N. Ub ben, . 

_:W. Venderbos~--:, ;h·.Verbarèr'ic!:se, W •". Verbarend se, 
.. G .• V:ei'\w.ar, C:.Verwaart, J.Welling, H.L.G.v.Wel-
zen/'J .Welling_, ·T;J .T .de Winter, F .J ,r,:.Wubben, 
N. v. Zilfhout·; ·;J'.V ,ài.': @:l:11:-î.; ·F. de Zwart. 

', • -{.,:;,,. .. !.:,>· • 

De,. keurinrsadressen zijn:~ .•.•. }~:.: . 
L. .'_.;✓,, d ,, • -, • •~ • ., .-

'. ,,. Dierkade 1, · Den Haag ,(fll~en mornd e linge 
. 1 . .. . , •. ~ ·•"'""' . 
Rijswijk: Haagvreg -20•5:,;/(.~J.;/\" · · .. " 

~ . . :, ; :::-::, .. ' -_~-...; ...... 
Voorburg:- Herenstraat 50, .(êI.86.32.35. 

àfspraak) .. 

) " 
' . . -·. . . 

Wassenaa:i;:: Herenweg 1, tel;Ot751-3945 ( 's-avoncls) : ! ., . 
Er Wordt nadrt!ld<.e lijk op gewezenr dat zonder geldig 
keuringsbewijs niet kan worden gespeeld. 

' 
ECC. 

JUNI HEN-JUNI _ üEl'1-JUNI: i;EN .,,JUNI Cltl!:N~ JUNI CIIBN 
. ,,.... . \ ~ -/:; . . - . , . 

Hoewel met de- 'zondag "gehouden Sportdag het seizoen 
'66/6? officieel is geëindigd,' staan er voor zon
dag a.s. toch neg (:.'.e voorlopig laatste) tóernobien 

- op tJet prograrnn;a •. Hierna staat op een incidEmtele 
:-- :'r-· wedstrijd- na nie-ts meer op het programma. · ·, -~ 
.,,; __ De eerstvolgende •toèrnoo:;i.i.m·- na zopdag - wordei;i 

op de volger;i.de dq::\i,;l; /l;.espé~ld: 
.. , .' ~ 

,- . 

. ' 

' 
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VEitV('LG U1TSLI1GEN 

GRCEI' F 

.zo 6 aug :.H,G.C."Jan Warmer-.-
. da:m"-tcernooi · ·· ,. -:•·., .. 
( Ii-klasse) ' '.·) 

1; J;v; Rijn 
. •'", . ., 

zo 13 .. aug:: H.IJ.C·. "Kemphaan"
.'toernooi · 

· .. (Il-klasse) 2; R;v.d. Steen . 
3; E.Hoefnagel, · · 
4; w.de .Hilster 
5. F. Veereri · 

za ·19 aug:. "Celeritas-toernooi 11 

-~ : ·_ (C-klasse) . 

zo ··20. àug: "DCNK" -pupillen-
GRCE~) G. · . toen'looi •. 

1; P;Dooms 
2; H •. Straver. 
3; R.dë' Vroege 
4; J;Pöst " 

· .. . . îR.CGH,'\.f/1'·;,_ .JUNIC?.EN· VCCH 

5. J,de Hilster 

GRCEP-H., , 

1 ; J; v; d. Wijk .. ' ' ' 
2; A,Kleywegt 
3; G.v.Gessel 
4; J. Valkenburg· .. . . 
5. :,.Jarissen/'.\'h.TijsS'Ein 

GRCEP I 
1 ; J. rl.ed (;,rilan 
2; H.Heynen 
3; P.Perreyp 
4; ;',.Ruiter 
5, R.v.d.Wijk 

· ZC0 ND:,G 2.f JUNI' 

Dlauw Zwart f,-klásse toer-

nooi -T"--
Hièràail zàl Lens met·twee 
elftàllen 'c!èelnemeri; ·mèt als 
genst8.J:lders: · · 

·D(CC8; Wilhelmus, ·n.V;C".·;t 
i:odegr?,ven, I;cgdenl;iurg, ,Nep
tunus en uiteraard.Dlauw 
Zwart. ·sterke'·tegenstarid 
d US ! ~ . . •t'•l{'~fl"t:f. 

. ,.,l .- •. • 

··•,"'>---~ 

. ~ .. , ... 
. ' . 

Het programma: . ______ .. 
..·,.; ........ 

1 <!-_. 30 u: vlaggen1:>arade en opening--van--het 
· :. ·rt.ooi d·dDr .. de heer W.J:Geertsema, 

meester van:,J:l:assenaar. · --. 
12.-- u: aanvang weds'trrijden.> 

. , !~ .. 

toer
burger-

' ' ... , . 

Poule 2 ( Lens"1 ) : Poule 3 ( Lens '2) : · 
12; 35 
13;45 
14.55 

u; Roodenburg-Lêns · :12 ;-- u;Len,s-Neptwius .. ' 
u. Lens-Neptunus 13;10 u.Dláuw zw;.::Lens 
u. Dodegraven-Lens 14,20 u.Lens-Dcdegraven 

te-



-521-

16,30 u. No:1 poule 1 en n.o.1 poule 2 om,-1e en 2e plaats 
16. 30 u; Nc.2 poule 1 en no.2 poule 2 om·3e en- 4e-plaats 
15.45 u. No.1 poule .3 en no.1 poule 4 om 1 e en 2e plaats 
15.45 u. No.2 poule 3 en nc:2 poµle 4 om· 3e en 4e plaats. 

- De wedstrijden-duren 2x 15_minuten·zonder rus~. 

- Dij gelijk eindigen be slist het doelgemiddelde, indièn 
dit ook gelijk is, dan worden 3---strafschbppen ge- - · -
nomen. 

De volgende spelers worden verwacht: -

LE!\'.S 1 : 

LEN,'3 2: 

ï',v.c:.:~ar, E.Da¼:kers, R.Fortman, D,Holt, ~,.Hop, 
N•.Janssen, ? .de,_Jongh, W.-Keetr.iàn, - ii,Korte~~as_,_ .. 
W .Kom·rnnhoven, l'i, v. Veen, J. Verheugd. -

Leider: dhr.<' .Huis. 

F.v.d.2erg, R.v.Dcrlc, ;,~:ilderbeek, H.Dijster-
veld, J.Colpa, A.de Hoog'd, J:Hcogèveen,· J,cfë ______ _ 
Jcngh, K,Schouw, H,_S~ykerbuyk, C.v.Velzen,
C,Vervaart, J,Vlebbers, 

' 
Samenkomst voor beir\e :: -

Leider: dhr.H.de Groot 

elftallen: 
-... 

10,15 uur Javabrug, . , ·-r- •-~-· . 
;,FKEURING;!N : Informeren naar eventuele af-keuring -all:een -

bij slechte weersomstandigheden tusl:')en 9.-~ 
en 9,30 uur tel,39.86,94 (dhr.G.v,d.Steen). 

DEi; HC CRI:-toernooi voor Ii-IClassers 

Een D-klasse kombinatie neemt zondag deel aan het 
"den Hoorn"-toernóoi, waarvoor het prograimna'.:luidt: 

12.-- u; Lens-V.V,P, 14,30 u.Lens-R.K,W,I,K. 
1.3,-- u, den Hoorn-Lens 16.-- u.D.H.L. - Lens 

- De wedstrijden duren 2x 13 minuten. 

Dij gelijk eindigen beslist het doelgemiddelde, is dit 
ook gelijk, dan worden 3 strafschoppen genomen. 

- Er zijn 3 prijzen beschikbaar, 
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De volgende spelers worden veuwacht: 

i;v.Dronckhorst, ·H.Egger~, C,9rirhbergen, L.Hu~s, 
H;v,Hulst, D.v.d,Lans, l',îfanders, ,>,M:i._ltenbu_rg, 
R;l'eters, :~.Tinnenbroek, L.v,d,Velde, D,cle Vries, 
l,.Westhof. 
Leider: dhr,A.Dlok. Samenkomst:-10.1.5. uur Hengelo
laan hoek Loevesteinlaan. 

Informeren naar eventuele afkeuring alleen bij slechte 
weersomstandigheden ·tusseri 9 iin 9; 30 1.iûr ·t·er. 39. 36 :94 · 
(,'hr.G,v.d. ·Steen). · · · .. 
,\FSCHRIJVINGEN: v6ér vrijc1agavond 7,50 uur aan dhr,H. 

· · v.d.Kleij; Fra.~bczenstraat 4.5, tel; 
33.88.42 (tel~fonisch alleen vrijdagavond tussen 6.30 
en 7. 30 uur) • ·· · 

T ;'(';, I N I N G: Lens 1 ï heeft or.i een pak slaag ge'... ... 
. vraa.gd en kan dit donc',erdagavcnd 

in ontvàng_st ·keraèn nemen. Lens· .5 heeft· zich bereid ver
klaétrd om, na c'.e zege 09 ;, 1, wederom een demon
stratiewedstrijd. te spelen. 
J.anvang van de strijd: 19. 1.5 uur. 
Cpstêllingen Lens .5 en 11 : als èekencl,. 

Leiders: dhr.G.v.d.Velde ·en dhr.R.Wachman. 

PUPILLEN T;;AINING V!CEt;SDflGVITDD;.G 

Met' ingang, van woensdag 2 8 juni kor:rt ook 
training op woenBdagmiddag te vervallen. 

de pupillen-

Dus deze week kun je woensdagmiddag voor dë laatste · 
raaal op het veld terecht.·· ... · ·-- · ·-· 

,. . 



DE LENSREVUE 
klubblad · 
vàn de rkvv 
lenig en snel 

' ' 

~llllll"ill1'.lllllllllll1.mlllllLill,_Illlll __ m,, =Illl!î 

ïlEDAKTIE 

g.halleen 
a!llandelstr.103· 
telefoon.361160 

nunm1er 4,t 

29 juni 1967 

fflrmnmmmmmrnmmmmmn 

ffl LENS Zi,KAGENDA ffl 

1 
vr 30 juni 
·àlg vergadering 

zo 2 juli 
ffl sen: lens 1 

m ~ufa~~~ 
ffl wo 5 juli · 
ffl · Tun: b en c.-komb 
ÎHmmmmmmmrnmmmnmmmnm 

K C, N T H I D U T I E S -- -

Cndanks het feit 1 dat de kontri
buties per drie maanden vooruit 
dienen te worden betaald, bleek 
de achterstand op het einde van 
het. verenigingsjaar (31 mëi 1967) 
nog abnormaal hoog. Wij' dring en 
er bij ieder lid op aan vp6r 15 
juli a.s. zijn eventuele achter
stand te völdoen, daar men anders 
voor het nieuwe seizoen niet bij 
de K.N.V.D. zal worden ing~schre
ven, zodat··men dan niet gerech
tigd is in::wedstri jden uit. te ko-

. men. · 
Infor!llaties naar achterstand .kun-

. nen tot zaterdag 1 juli a,s. ge-:
schieden blj de 2e 'penningmeester 
(N.J.Hoefnagel) onder tel.nr •. 
68. 01 ; 38. Na die tijd. ónder tél, 
nr.36.02.09 (:1,J~Hoefnágel) ,. · . 
Giro nr.33,67,11 ten name van 
de ï'enningmeester Lenig en Snel. 

C F F I C I E E L 
In aansluÎting op de agenda van 
de algemene vergadering ·van 30 
juli 1967 wordt door .. he.t .. D.e.stuur 
de volgende formatie . .'voorgèsteld: 
H. Houkes- ---voorzitt;_El.r 1 F.D.Mesker - sekretaria, , 
A, Hoefnagel· - penningmeëste.r, 
G, Jehee - ·2e sekretaris,·. . 
N,Hoefnagel - 2e penningmeeste.r, 
J. v .Dijk (Kontakt.:.kommissie), 
G.Halleen (Redaktie-kom.'4issie) 
J.v.d.Kleij (Juniorenkommissie~, 
H.A.v.d.Steen (Elftalkommissie.), 
F,Kempen (Geestelijk adviseur}. 

Ten aanzien van he·t financiële gedeelte stelt het Destuur 
de kontributies và'n het vererii§irigsjaar 1967-1968 vast 
te stellen voor senioren: Fl,4u,-- per jaar, junioren 
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T , · -Fl i" 30 ;-- per jaar, pupillen 

~U~.::I_=.--...:S=----=L=---..!.":.._.:::G:..._.,::E~.:!.N Fl ·, 2 4, -- per jaar. 
SENICilEN 

(;\ .M,Dijkman beker) · 

lens 1- odb 

··Vóorts wordt voorgesteld een 
speciaal tarief voor niet
spelende leden in te voeren 

·van Fl,2.5,-- per jaa~ 
lens 1- velo 
lens 1- -rvp • 

\'JUNIOREN 

3-0 
1-2 

. .5-1 

lens .5 - lens 11 6-1 

nu.uw ZWART TCERNCOI 

V,'.N D<EL TCT DCEL ( senioren) 

LENS 1 : Afgelopen zondag 
~~---- heeft Lens 1 de eerste 
poule gespeeld voor de ''.In me
moriam ;, .r,• .Dijkr.,an beker". 

lens 1-roodenburg 2-1 
lens 1 - neptunus 1-1 
lens 1 - bodegraven 3-0 

Finale: 

lens 1 - wilhelmus t,-1 

De eerste wedstrijd in dit toer
noo~ werd tegen c.n.r.gespeeld 
en verdiend door Lens gewonnen 
met 3-0, F,de Zwart scoorde al
le drie c7 e c:oelpunten. De tweede 
wedstrijd werd ongelukkig met 
2-1 door Lens verloren. 

lens 2 - neptunus 3-1 
lens 2 - hl.zwart. 1-1 
lens 2 - bodegraven 1-1 

DEN IK'r ïl.N TCERNCCI . 

• De laatste wedstrijd werd tegen 
V,V,ï'. gespeeld; deze werd ge
wonnen met .5-1 • ,\.. s. zon°:ag 
speelt Lens om de 3e en 4e 
plaats tegen H.1~.v.;, • 

lens b 
lens b 
lens b 
lens b 

-.vvp 
- den hoorn 
- rk wik 

dhl 

1-0 
1-l 
3-1 
0-1 

· S E N I O R E N P R O G H il M M A voor zondag 2 ,juli 

!N _!:,'IEMCRIJUi _A.M._ DIJKlfuî.N _ DEKER 

Doordat ons eerste afgelopen zonclag in haar poule van dit 
deer l"l.AV;l georganiseerde toernooi als tweede eind.igde, 
moet zij aanstaande zondág weer in het strijdperk treden 
om met Ei.VI, uit te maken, wie de 3e of de 4e prijs mee 
naar huis krijgt, ... · 
Af1NV;',NG: 12 uur; verzamelen 11.,30 terrein HtVf, in het 
Zuiderpark (De finale is om .half drie tussen VELC en 
Grç3.af Willem) • 
~[~!!!;!:!:!~Q:...!:~t!ê= a;de leeuw - .j.van dijk - w,hansén -

· j,van "der knaap - h.srnitskarn - w.ven-
derbos - r. wachl;-ian · - g,looyestein - f ,de· zwa;rt .~ g. ver
haar-cl·, branGlenburg. ·HES: d,groenendijk-.j • .:verbaar'"-t.h ..... : ... 

. . ' 
.~, , . ' 
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suykerbuyk. 

I1 R G G H J . u N I C· r, 

ti. E .N 

~W~o~e~n~s~d~a.g'--"'5___.,j~ul=i spelen een nieuwe D- en è-klasse-kom
binatie tegen 2 elftallen van Wester-

kwartier. 
:,anvang: C-kombinatie om 13.45 uur. 

D-kombinatie om 20.-- uur. 

CPSTELLINGEN: C-kombinatie: 

r.v.d.steen, h.rimmelzwaan, th.v.rijn, 
fr.disseldorp, m.bloks, c. stapel, p.ver
heesen, a.jungschläger, tr.resodihardjo, 
k.v.d.voort, j.v.d.rijn •. ccES: th.booras, 
h. jochems, LEIDK;: dhr, •• Huis. 

J.:!.=~~~~!!:!ê:°!!!~: p,cle haan, r,hoefnagel, fr,raaff, p.de 
vries, j.v.d.heiden, p,hop, g,v.d.velde, 
h.de jongh, l.huis, j.disseldcrp; l.v.d. 
vlede. ,:.ES: g. bruinsma, h. egp;ers, LEIJJE,<: 

\dhr.l-l.v.d.Kleij. ·. · 

;'.FSCHRIJVINGEN: alleen maandagavond tussen 19. -- en 
. . 20.-- uur tel.66.13.14 (Klubgeböuw). 

V,\N DCEL TCT DCEL (junioren) : 

LENS 1: heeft na een zeer goed begin in è.e eerste wèd...: 
------ strijd, die door ons dankzij een·zeer hoog tempo 
verdiend werd gewonnen. In de tweede wec:strijd ·•kwamen 
we dankzij het gelijke spel zeer goed weg. Je derde wed-
strijd werd door ons gemakkelijk gewonnen; · 
De finale werd tegen Wilhelmus gespeeld;dankzij de ver
koelende regen tijdens deze wedstrijd werd dit werkelijk 
c~e klimax, althans voor Lens 1, want Wilhelmus werd vol
komen van het veld gespeeld. Een zeer goed genor,1en vrije 
trap door ;;,Kortekaas werd door W ,Keetman prachtig na 
ruim 10 minuten spelen ingekopt. i)eze i::lorele klap 
is Wilhelmus niet meer te boven gekomen. Nog geen minuut 
later zette T.Hop goed voor en het aitschuifbare been 
van R.Fortman deed de rest. Na rust ging Lens door in 
deze in. zeer hopg tempo gespeelde wedstrijd. 
Th.Drochard had nog geen sukses gehad met een van zijn 
rushes, maar ineens lukte het wel en de met topsnelheid 
uitgevoerde halve cirkel werd besloten met een droge· , 
knal in de hoek. T.Hop besloot het festijn met een prach~ 

. ··: :.-• ~ ·.. . .. 
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tig doelpµnt· én de tegengoals was .de troostprijs 
voor het gedesillusioneerde Wilhel!llus •. 
LENS 2: Het Dlauw Zwart toernooi is voor alle deel
nëiiiänàe verenigingen zonder meer een groot sukses ge
weest. Na een zeer goede ontvangst ons ·toebereid maak
ten wij een vlaggenparade mèt alle aanwezige ver
enigingen. De opening van het toernooi werd verricht 
door de b_urgervader van Wassenààr, · dè. weled. heer· · 
W~J. Geertsema, die de verdienste van Dl-auw Zwart 
nog eens belichtte; Na he·t spelen van d·e aanwezige 
fanfare np.men c1.·e ~erste wedstrijden een aanvang. · 
Lens 2 had t_egen~tancl.er .het Rotterdamse Neptunus, dat 
met overtuiging naar eeri 3-1 nederlaag werd gespeeld. 
Tegen ·Dla.uw Ztvart en het daar.na .volgende Dodegraven 
werd in ·zeer enerverende wedstrijden een gelijkspel 
behaald, waaruit bleek, dat .men niet benauwd was om 
tegen een achterstand aan te kijken, want in beide 
wedstrijden kwamen we na mèt 1-0 achter te hebben ge
staan góeq terug., Door deze prestatie werden we poule
winnaar. De -f,inale -werd in de stromende regen ,met 2-0. 
verloren van een zeèr sportî_ef spelend Wilhelmus, zo
dat wij zeer tevreden naar _huis gin.gen met een tweede 
pf1:js. Een.prima resultaat op een zeer goed géorgani-
seerd toernooi. · 
LENS D-KCMD. miste de boot in het den Hoom-toemÓoi 
në'6-näär-aë ef!!rste plaats door de laatste wedstrijd met 
1-0 van D.H.L. te verliezen. Het werd nu een derde 
plaats, doordat. den Hoorn, dat· evenveel punten 
ha.tl als Lens een beter doelgemiddelde had. 
L~~ 2: Het pak slaag, waarover de Lens-n.evue gewaag

· ae, ,is er toch niet helemaal uitgekomen. Een ···zwaar 
gehandicapt 11e heeft zeer goede en felle tegenstand 
geboden en had met een beetje meer geluk zelfs de 
eindstand nog een iets redelijker aanzien kunnen 
g.even. Het vijfde nam in de eerste'helft een 4-0· 
voorsprong en vergrootte dèze na dë rust tot 6-0. 
Mèt een prachtig diagonaal s·chot wist Trimo de eind
stand op 6-1 te brengen. Dé doelpunten van "het vijfde 
kwamen voor rekening van W .Keetman ( 3x), E .Dakkers, 
T.Hpp en J.Dijsterveld·. Zonder iemand tekort te doen 
kuru1en wij;~ustig zeggen, dat P. de Haan een zeer 
goede wedstrijd speelde. · 
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DE LENSREVUE • 

klubblad 
.. 

.Y!3-~,.de ,~JG{v. Î, 1'' 

lenig en snel 

REDAKTIE 

g. hall ee]l · 
amandel_str. 103 
tel: 36 1 1 60 

a.verbarendse •· .. 

40ste JAARGANG 
. ' 

nummer 45 - . --
5 juli 1967 

LENS ZAKAGENDA 

wo 5 juli 
jun:b en C 

ma 10 juli 
geen klubavond 

lll: 

, TELE - LENS. ,. 

Vorige week vri.jcla~: (30 jui;i.it-... ·, 
is de algèmene vergadering: ge-

. houden. We delen· het maar even :, _ 
mee, want een groot aantal lèden. 
liet - als ge,woo'nlij'k - verstek),. 
gaan: Een troost .was in ieder ge'L 
val, dat de opkomst stukken"be
ter" was dan vorig jaar.· Er was 
dit keer dan.ook geen voetbal
wedstrijd op de tevee ,' Het werd· 
èen goede vergadering, want er . 

-
0-wërd door voor- en tegenstandi,;r,°s 
. van bepaalde . voorstellen· open.:è.ri 
eèrlijk gedebatteerd. Dat mog.en 
we graag. In zijn operi.ings1v0ot'd 
memoreerde ·voorzitter HoUkes, dit- t·· 
maal in ;Levenden .lijve. aanwezig .. 
en niet aan .. huis· gekluisterd we-··'. 
geus een öf_ ander gebroken l~de-, 
maat, de grote aktivi tei ten in· 
het afgelopen ve~enigingsjaar,_ 
die in harmonie,werden ontplooid 
"Arbeidsvrede". noemde hij dat. ·• 
Desondanks bleven de prestaties, 
vooral bij de senioren,uit, Maar 
we zijn toch op de goede weg, De 
voorzi·ttè>r kondigde aan dat dit · 

. jaar neig 'iiü,·er diciplinaire maat-
regelen getroffen zullèn worderi-'.' De notul,en van de vo
ri"gê' algemene. ve.rgadering wë'rde'n ria iver,betierin van e.n
kele klèine' onvolkomenheidj'ês goedgekeurd. De jaarv:er-

. slagen ontloktei{ 'geen enkele opmerking van de ve:ri.gadE!r
de leden;· wel apjilaus. En dat leek .ons eèn juiste-,- .waar
dering voo:r- dit 'boekwerk van 26 pagina's, _dat di tn;l;3.al 
tijdig bij alle leden was bezorgd·.:, Het. vo.ortreffe)f;i.jke 
f;i:nanciële ove·rzicht van onze penningmee .. ster :ontlokte 
eveneens.applaus. -Ja_mme_r dat. er nog een aan.tal leden 
niet.aan hun financiële verplichtingen: voldaan hel:lJJen, 
maar b,et bestuur kreeg toestemming·van de ·vergade:ring· 
ç_m, dè. 'wanbetalers .voor ~:it kom~nde seizóen het de·elne. -

' . ' ·•' 

. ' 



men aan de weds1;rijden. te ontzegga:Ü. Een mo~,i~ ·-~t~:ït\ 
achter de deur: Het :bestuursbeleiá. van het afgelöpen '··_ 
verenigingsjaar was _volgens voorzi_tter Hout~1;1 !Ui ter-): 
aard niet vol:máakt. ·Met name de bestuurljike aan- tl• 
dacht, voor de' training liet te wensen ovér. ·'1lat····zelf:.. 
ge ·kori trouwens ook van de Eko gezegd wor@,gn._:Een en\ 
ánder zal· het volgende seizoen beslist anél13r~. en be:-,. 
ter aangepakt moeten worden. De vergadering was ove-: 

· rigens zeer tev;rl;lden over hetgeen door bestuur en · · 
kommissies'' gedaan was .. Na ·de. pauzl;l eerst een wo9.rd- : 
voerder van de Regelementswijzigings kommissie aan het 
woord. De heer van Gastel vertelde dat het werk van de
koinmissie meer was dan alleen maa.r wat kleine redakttl.
onele _wijzigingen aaç.brenge·n. De maatschappelijke ver
anderingen zullen ook in het nieuwe huishoudel:i,jke Reg
lement tot uiting moeten komen. De kommissie hoopt a~n 
het eind vari dit.kalenderjaar gereed te zijn met haa;i:: 
'l'/(;JI'k; 'Tegen· di~ tijd zal de kommissie een. konsept naar 

·-alle leden zenden "ter bestudering"(}.'), voorzien van 
· een t_oelichting. Waarna op een(of meer)sp!3c;i.ale alge

mene vergaderingen over de stof gediskussieerd kan wor
dfln. Mocht de goedkeuring van de leden voor het einde 
v:an_ dit verenigingsjaa;i:- afkomen, dan zal men de nieuwe 
regte~e~te~ toch pas ?ij de aanvang-van het nieuwe ver
enig:i,rig~ja'á:t'. Jn, la:te:n. gaan. Zpo,?,t-nu reeds gezegd kan 
word'?'t'). 'dat he't'huidigé' bé'stûur'• eeih vol verenigingsjaar 
aanbli.jft. En dat is natuürlk:ijk w·e1 zo prett;i.g. Bij bet 
bespreken van het bestuursbeleid voor. ha;!;., komende ver
enigingsjaar kondigde de voorzitter Hóukes een aantal 
s.t:i;-enge. maatre'ge·len aan ter ver be tering· van de dici
pline in de vereniging. Spelers, die niet opkomen zullen 

··_naa?t hun it3chorsing van.· twee weken en een verplichtte 
-rés_er.vebeurt, · e_en 'boete opgelegd 'krijgen van 5 gulden 
,,•!Je'__'-\.rergaderîrig ging hferaee graag akkoo;r-d.;,En daar was 

... · v9oral ook ds rsdaktie' blij om, want z:i.J had het"afge
-' lopen seizoen voor deze maatregel gel.jverd.Spelers die 

. een tweede maal zonder ltenniageving wegblijven ·nooi.t 
· meer opgesteld. O_f;·zoals voorzitter. Houkes het zei: 

dç3.ar maken we gee1]. woord en geen letter meer aan vuil 
die bestà.1?,n voor ,o;ns niet meer •. Ook tegen spelers die 

• .. te. làat kome'n (ze· m:oeten·minstens ·10 minuten :voor' ·de 
. ·aanvang van_ de \vèds'triJd ·aap,wezig ·zijn)· 'zal s't]r;,lll'riger 
-· wo·rden c)p getre'cl.en. Zij worden ·verváhgen,·door:'deè re-



serve. BQ:vengien krijgen.zij de week ernaeen extra. 
re sfurve-bëurt:-Da tzel:fde'' gifrä.:;voq!:' spe]'.erri', die hun'. 
legitimatiebewijs vergët'en:··Er hóift. in' deze niet :, 
mee;r.,OP hulp":van elftall!:~mmi~fi.ès' gérêkend te ·worden: 
zï;ï'zullen beslist niet meer. naar·het huis van de be~ 
trokken speler rijden om hê:L 1>'~wij,~ al.snog te halen. 
Sp<::lers, die door eigen schuld 'Óij' ~lêln strafzaak be
trokken.wor·den, zullen de kosten van de strafzaak · · 
vo·ortaan: uit eigen zak moeten betalèn:' Ook voor de'ze 
speler s geld, dat zij niet opgesj;eld 'wordf;lri voor dat 
zij' de boete of de. kosten afgerekend hebben. (betaal
bewijs meenlêlmen s·.ir.p.'), 'D!') verplichting van training 
di~ het afgel_open v:erenigirigsjaar werd ingesteld, -
bleek vooral voor het eerste elftal eeri sukses; Dit 
seizoen zal ook voor. _het tw·eede_ §)lftal. eèn verplichtte 
training ingesteld wor·den,.· Hieraan wodrt. i;itrikt füf 
hand gehouden. Het komend sei'zoen wordt ook meer aan
dacht bë'steed aan de. aanvoerder·s. -·Zij zullen beter en · 
mwer kon takt moeten onderhouden met 'de ·È'ko. Er komt 
een speciale in's'truktie-avond; zij zuiiêri nu eens echt 
alà leiders van hun elftal moeten optreden; verder._ 
moeten zij de wedstrijdformulieren degelijk ·goed inL · 
vullen. Onderwerp van feile diskussie vormde de bEi°-

-., noeming van een leilier van het eerste elftal naas1 de 
· trainer. Deze leider (dhr.P.Menrshoek) zal het kon

takt tussen de spelers/trainer en elftalkommissie" 
moeten bevorderen. Vooral enkele spelers van het eer-· 
ste elftal bleken hiervan niet direkt voorstander, 
Zij waren vooral bang voor kortsluiting tussen de lei
der en trainer, Het bestuur en het grootste deel der 
vergadering dachten hier echters anders over, gezien 
ook de goede verstandhouding, die er heerst tussen 
beide heren. Er wordt echter nog nader over gesproken 
op eenspeciale bijeenkomst, waarvoor zowel trainer, 
leider als eerste elftallers worden uitgenodigd. Tot 
slot aanvaarde de vergadering - tegen verwachting -
zonder mokken de voorgestelde kontributieverhoging. 
Er wordt voor het eerst een speciale contributie ge
heven voor niet spelende leden (25 gulden per jaar). 
Dit vooral om tegemoet te komen aan de funktionaris
sen, die zoveel tijd (en soms geld) beschikbaar stel
len voor de vereniging, waarbij vooral ook gedacht 
wordt aan de leiders, die van de KNVB lid van een 
vereniging moeten zijn. 



. "r. • 

Hi.erna volgde de be stuurs-verkiezing. Hans van .:b;ï.jk:,·:. 
neemt de plaats in van Ruud Blok, die wegens drukke 
werkzaamheden zijn funktie moest-·neerleggen. De ver
.gadering·gaf. met applaus te kennen dat· het vert.rou- . 
W\:l.n neeft· in:de voorgestelde bestuursleden. · · 
De,yerki!;!zi-ng van de elftalkommissies verliep ook 
zeer v:t;o·t.·•·In deze komm-issie werden twee nieuwe le-. 
den benoemd;• Lou Janssen en Jan de Hilster. Zij ne-
men ·u.e plaats in van Joop Wüstefeld en Hans Brussel, 
die zich niet meer herkiesbaar stelden. Naar _een vijf..
de kommissielid wordt nog gezocht (even .als vorig jaar) 
De juniorenkommissie werd ,in zijn oude samenstelling 
gehandhaafd, evenalà de redaktie van de.· Lensrevue;. de
ze laatste moet met nog minstens een man.uitgebreid 
worden. ·De kontakt kommissie vertoond enkele nieuwe 
gezichten. Nieuw zijn Hans van Dijk tevens afgevaar
digde in het bestuur en Jos Verhaar. Ook de.toto-si3k
retaris mag nog een jaa:,;-_-t;je, _aanblijven. Niemand maak
te .daar bezwaar teg_en; da,t-had ook niemand moeten pro
beren. 
Tijdens_ de ·_rondwaag werd nog de gebruikelijke kollek
te-~voor de sportkampen gehouden. I)e opbrengst was :i;-uim 

.. 99 gulden; een prachtig resultaat. 
De .voorz-i tter sloot om kv-(ar:t over twaalf de v:erg13;de:r:ing • 

..... 
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BESTtJURSSAl'/IENSTELLING 
r· 

. ' : 

Tijdens de algemene" ledenvergadering;' die op vrijdag
avond 30 juni j.1.: werd gehouden-;· werd het bestuur'' 
als· volgt samengesteld: 

voorzitter 
algemeen sekretaris 
eerste penningmeester 
twee·de sekretaris 
tweed~ penningmeester 
·senioren-zaken · 
junioren-zaken 

. ·:.redakt:j,e-komm;i.ssie 
kontakt-kommissie 
geestelijk adviseur 

- H,Houkes 
- F,B,Mesker 
- A.Ho.efnagel 

· G.Jehee, ·· 
· . - N .Hoefnage;L 

H.A.v.d,Steen 
J.v.d.Kley ·· 
G,Halleen 

- J.v.Dijk 
- kap. t.C.Kempen 

SAl'/IENSTELLING KOMMISSIES 
Tij'dens dezelfde vergadering werd de elftalkommissie 
als voltt gekozen en werden de overige kommissies als. 
volgt beno.emd: --
Elftal kommissie :- 11 • 

G.A,F.'.Joomans, sekretaris, We:ï,marstraat 218 ·, tel:~ 
39 27 20; H.A.v.d .• Steen, L.Jans.s.e:n en J,de Hilster.--

' .. 

Junioren .. kommissïe: . . . . .. .. _ .. _,. . 
.J .v. d;Kle,y:, sekre taris; Frambozenstra:ai; 45, tel: 
33 88 42;- P.Huis, G.v.d.Ste'en, Th,Suykerbuy~ .en 
G.v.-d.Velde. . · . , . 
Kaskontrole kommissie: . . , 
A,Bogisch, J.P.Fr:j.jters en ::. Vel.dink, ·· 
Kontakt kommissie·: . · 
F,v,Dijk, J,v.Dijken J,Verhàar'~';: .,.. 
Redaktie kommissie: 
G,Halleen en A. Verbarendse. 

• 



KONTRIBUTIEVERHOGING .. ;. '... ~. 
Op voor~oemde algemene vergadering" werd· de kontribu . .:- . 
tie als volgt vastgesteld: · ·. ' · ·· · · · 
Voor. le den,,van 18:: :;ia·arf1 ê,n:· ouder -48 gulden per jaar 

" •;; ·.: ·" «.i .' n-f 12 ·t/m· 17 .•jaar -30 gulden. per jaar 
Voor leden t/m 11 jaar . -24 ·gulden peri jaar 
Voor niet spelende le.<ien -25 gulden per jaar 
Voor dienstplichtige· riilli tai.~en -24. guld~n per jaar 

De nieuwe kontributie _is ihg~gaan op. 1·, j'Ó:&J" 1967. · ... 
Bij voorkeur te betal!3n per giro (evéhtueel in drie. , 
maandelijkse termi·jn,en) op girorekening 33 67'. .. 11 t.n.v. 
Penningmeester Lenig en"Shel. · _···.' . . . .. . . . . ..... . . 

JUNIOREN - PUPILLEN· ~• .JUNIOREN - PUPILLEN - JUNIOREN -

KAMPNIEU11/S 
De komende wkke~ staan i~ het tekeh van de kampen, de 
kampbijeenkoms;it;en met de deelnemers vinden .. deze wee.k 
plà:äts, evehàli, de laatste voorbereidingen. •,Do.or .oin
stä.ndigheiien zijn>e,r •voor de ::- klasse-week in Uden 
nog 2 plaatsen vrijgekomen. (23 juli-30 juli) Evt. ge
gadigden kµrip.en zich melden bij dhr. lf.vah d~r KlE;Y.1. 
Frambozenstfr'àat 45, tel.: 33 88 42 In de circulair.e. die 
aan de deelnemers zijn verzonden staa.t ";vermeld., dàt ,de 
fietsen op Zondag zouden worden verzonden Dit is~~chter 
GEWIJZIGD: vervoer van de fietsen zal mi voor de~0J~kl. · 
op ZA~RDAG plaats vinden. De B-klasser;3 horen hier,v:àn 
op de bijeenkomst. De PUPILLEN nêinen GEEN' fie·tsen mee, 
in tegenstelling tot hetgeen in de toegez'onà.en 'circ'u-, 
laire stond vermel&. ·., "" .. ; ... ··· 
In de komende weken zull'en er steeds mededelingen .over 
de kampen kunnen volgen. :Ue,t is dus .zaaK- steeds;··otinèr 
KAMPNIEU1'iS te kijken. . . ' 

., . ~···· . ~. 



VARIA 

Harry Dietz en Carla Jehee nemen elkaar op maan~ 
dag 17 juli in de huwelijksboot. De wettelijke be
krachtiging van dit ingrijpende besluit vindt 
plaats om 11 uur in het stadhuis aan het Bur,Mon
chyplein, terwijl de kerkelijke inzegening een uur 
later begint in de kerk aan de Elandstraat.Receptie 
van 15,30 uur tot 17.00 uur in cafè Emma, Regentesse
plein 22, Bij deze alvast onze-·-har-teli;ike- gelukwé-hsen. 

UITSLAG 

SENIOREN (om dé· Je en 4é prijs A.lYI,Dijkmanbeker) · 
RAVA1-LenS1 4-1 ,·• · 

MET VAKANTIE 

Onze voorzitter, de ·heer H.Houkes·, · is van 1 tot 14 
juli met vakantie; zijn 'taak: wordt ·.waargenomen door 
onz.e sekretaris, de.heer F.B.lYiesk~r, plantenoord 126. 
De sekretaris van de elftalkommissie, de heer G,A,F •. , 
Coomans, gaat van 7 t/m 30 juli met vakantie. ,zijn 
taak_ wordt waargenomen_ ç!oor g,e. .. 1J.e~r:. H.A. van der. . ,_ 
Steen, Fultonstraat 165; tel. 63 24" 22 . .. 
·Totosekretaris Jos Jager vertoeft tot 15 juli in· , 
het buitenland. Wie zijn taak,waarneemt is de red. • 
niet bekend. · · · · ·' · '·· · ' 
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ADVERTENTIES 

. . 

Voor. het komende seizoen zijn op onzè ·ömslag nog 

enkele plaatsen vrij voor nieuwe adverteerders. 

Misschien is er in Uw kennissenkring iemand die 

hiervoor belangstelling heeft. De Lensrëvue"ver

schijnt 52 maal per jaar en heeft een oplage vam· 

700 exemplaren per week. De prijs voor 1/8 pagina 

is f.40,-- voor een jaar. 

Belangsteilénden kunnen zich opgeven bij de redak

tie of bij.onze penningmeester, de heer A.Hoefnagel 

· Laan van Poot 370, telefoon: 36 02 09 
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DE LÉNSREVi.JE 
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klubb:J:ad .. 
.. .. 

v~;dei"rkvv· 
, 

,,, .. 
... ·, 

len±g--en snel 
. . 

' - . -! ·~ " , 

RED,"J,TIE 
·; ·!, 

•, 

. ' : ~~;: ~- i•;• 
'g.;·halleen ·1: "·) ~ 

amahdelstr 103 
telefoon 3611.60 

c:i~~ 
40 ste J;l,~RGANG 

numrner 46 

12 juli 1967 
... 

. 
LENS ~,'i.IC).GENDA 

do 13 juli 
"fietsen deeln. 

·n kamp·Weert 
op de trein 

zo 16 iuli .. -· 
• start ka.mp Weert 

ma 17k!uli 
geen ubavond 

.. 
' 

T E L E - L E N S 
-· lf'zci'i.i•)nàtûurli'jk! :K'unnên -denkeri,: ' 
: <"D'l;l a:"1_g'èinl;l,nè' vergap'ering is ach- ·. 
. ·. te_t dè: _ri:J.g1 ·.d'ë• déür ·vàh ·111et · afge-· -
'.' · lopen'· ~erënigin:gs:Ja'ár is, defini,- ·' 
. , t':i,ef gèsl"óten, de ·:koriipetitiè èri· 

de voorberEliding :aaa!"op 'bègint · 
pas oveir e.~n-wee~•·o:r ~es 1 ;·dus de -
bestuursleden en korrim:I.ssieleden 

·kunnen het voorlÓpig rustig aan 
doen. 0 • 

Nou, dat klopt .niet :helema,al. En 
om eerlijk te zijn de rompslomp 
is nu eigenlijk pas goed begonnen. 
Vooral voor de-·àdministratieve 
medéwerkers. • 
De penningrneesters·moeten nog zien, 
dat zij de "1-µie betalers"·wakker 
schudden en no'g voor het begin van 
de kompetitie- de achterstallige 
beta+ingen binnen-krijgen, Dé al-

. gemene vergadering he·eft natuurlijk 
mà~elijk praten: "Geen geld, dan 
ook. niet opgeven aan de KNVD en dus. 
niet·, spelen," Maar de penningrnéës" 
ters: moetêil het toch maar uitzoe
ken. U merkt het wel, deredaktie 
leeft behoorlijk mee met de·proble
men van and eren. · · 
Ii~aär göéd,' we zijn er nog niet . 
Dë ·sekretaris moet - eveneens voor 
het begin van de kompetitie,, de 
ledenlijst kuisen. Hij moet de 
KNVD opgave doen van de leden, dié 
wél spel~n,~n van de lèden, die 

. niet sp_elê.~·; Een en ande:r-"in- nauwe 
samenwerking met de penningrnee-stèrs, Dan zijn er nog- al:..-. 
lerlei loperrle zaken, die moeten worden afgehandeld. 
Zoals bijvoorbeEl;Lçl de bespreking_en aangaande de nieuwe 
verlichting van:-· ons 'klubgeboüw:' De technischè plannen· 
moeten'worden bekeken etc. Ook moet het speelmateriaal 
worden aangevuld en eventueel vervangen, 
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,·,. Het· toto-sekretariaat we.rj{t ook. op vciÏle to.eren - tus
sen de vakanties door - , want de- nieuwe registratie
kaarten stromen binnen. En die moeten dan weer worden 
doorgestuurd naar het buro van de· Spo"fttoto. ,,r[e(,lft U o
verigens Uw kaart al inge.vuld ? . In Uw··: omgeving is vast ,l; 
wel ëei'l·· adres~· waar U 'het komende seizoen Uw toto-'for
mulier kunt inleveren. Deze .adressen staan vermeld op 

<;, 
•n 
!f: .y, 

de brief, die U inmiddels van onze totosekretaris hebt 
Óntvangen~ De juniören en pupillen, cl:ie zelf nie1t mee mo-{ 
gen doen met cle toto ( je moet, 1_3 · jaar~'zijn) hebben nun t 
oud:er.s'.,natuurlijk:--allang. verte.J;d, dat', het erg belangr.ijk ·e 
is· -voor. µun: v-eren;i.ging als· vad'er ( of moeder) ook bij hun.·:~ 
vereniging deelneemt aan de "voetbal poel". f~ochten jullie': 
geen ·registratïekaart toegezonden gekregen hebben, dan is. 
een briefje :ra.aar onze toto-sekretaris, de heer J.Jager, 
Weimarstraat 67, voldoende om daar verandering in te 
brengen, 

"•:1 

Over junioren·.en pupillen gesproken, de juniorenkommissiè' 
is het we·rlten ·ook nog niet moe. Dinnenkoort beginnen de 
sportkampen en wat dat betreft valt er ook nog het een 
en ander te .regelen. En teaslotte de Lensrevue, die ver
schijnt ook nog steeds. En ·zal dat ook wel blijven doen. 

, Het geèft af en toe wel eens problemen, want ook de re-
··daktie, de typiste en ,de :;,tencilmensen gaan met. vakantie. 
Maar--er wordt zoveel geregeld; dus dit ook, Er word½. op 
hei:-t· ogenblik ook druk getelefoneerd met mogelijke adver
teerders, We hebben nog ruimte voor advertenties en heeft 
U een tip, dan houden wij ons van harte aanbevolen. 

IN. DitLLQ7'itGÈ • 

i/1 C,P.Th.G,Heêger 
2/.1 ?,van Treuren 
3/1 G.M,Tan Reenen 
4/1 R,M. Mickçt 
NIE:UW.' J.,IJ:i· . 

1. J.C.Linders 
-'--· '· 

0 · :F< F I C I E E ·"-J:i' 

17- 2-51 
20- 6-55 
21-11-54 

. ,.9..,·U-:-5.8-

. 
14-11-:-56 

r ~-• •· ... 

' Derenrade 1a · 
Eekhoorrirade- '.1,78. 
Paµl Krugerplein 8 
P..andveen 47 

De Rade 114 

.. ..:..;., .. • ;. 

l • < 
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- ·1v;aar liefi,t ·wee Lensgezinne11 .. _'lfi?rden _vorige week.,V\lI;'" 
blijd met de geboorte. van een zoon .. _,Ç;p._2 juli we:i:cr:· '.i 
Maurice:Durghouwt geboren. H:\,j is ·de eersteling. van·,:. 
Frans en .Loes Durghouwt. _· · . . . . · . • . · . 
Op 5 juli werd hij gevolgd dq.or_.TJ..90 .Leendert.s. D..eJQ.~ 
gezinnen ontvangen onze hartèlijke_gelukwensen •.... · .... :.'. 

- Han Kuyper:z en ,:,ns van Dissel hebbe_n het vaste voor-:. 
nemen om op dinsdag 18 juli in het huwelijk te treden. 
De voltrekking vindt plaat;.s. .om .half ..... e.;J .. f.. . .ten gemeen- ... 
tehuize te Leidschendam. eri.,.d:e ke:ckeli.;ike_inzegenirig 
volgt om 11.00 uur in de $t.Josepb·~pifex-kef'k aan 
de Durgemeester Sweens:J.a~:.5 te_Ls;idschendam. 
Receptie van half 4 tot . .5 uur in Caf~-restaurant 
Westbrbekpark, Kape},weg 3.5, .. Scheveningen. Dij .. deze ... 
alvast cmze· hartelijke ge:i:,~rensen · · · · .· :·.: .... •-

JUNICREN-PUPILLEN-JUNICREN-i'UPILLEN-JUNICREN-PUPILLEN , · 

KAMP N IE UW S., . 1 

De D-klassèrs bijten k:irrstäànde zo'i-iciag cÏe 'spits a"f·ên""~ 
vertrekken.·naar kamp Weert. Jongens; veel plezier en ·. 
vooral goed weer! .. . . . . . . 

Even ter _herinnering: Donder~agavond a.s. om half acnt 
samenkomst· voor alle deèlneinërs aan· kamp Weert op: het.,:-:·• 
Veluweplein (tegenover Hoofdingang Zuîderpark), waar~• 
vandaan we· naar het station Staat sspo,or gaan Ql11 de .:f.:J.,et;.-
sen op de ... trein te zetten; . . . -
Kamp Uden .. ( C-klassers) • Wegens vakilnt,ie waren enkele · · 
jongens -niet" op de kampbij.e_enkomst.· V,oor hen vermelden 
wij nog,. dat de fietsen niet op zondag 23 juli, zoals· 
in de kampcirculaire stond vermeld·, w,orden vervoerd, · 
maar op de .. 'zaterdag ervoor, De fietsen moet er, dus op " 
vri .jdagavond 21 .juli om T uur op ons terrein aan de 
Hengel Öl-aan-. wor-den . gebr,acht... . .. ... . ... . . . .. . .. .. , • 
,llle jongens, die hun zwemverklaripg niet op de kamp
bijeenko111st;):1ebben ingëleverél; moft'e,n eraan denken .· 
die verkl.aring alsnog m'eë te nemeri -op_"de vertrekdatum ! 
De redakt.ïe .van de Lerisrevue ·verwacht - evenals vorig , 
jaar - weër ·,grootse" verhalen van dë· kampgangers. ·. :,: ·· - . 

•. ·• ', • _.. •• .",; ~• ; • ~- .- • •k,r 

KEIIRING . •. •. 
- -- .. ·• ----, , .... -• ,, ..... ":, , .. -., .. ~_-•'"' ·.·. ----~ .... '; ..,~--- , ... ~~~-~-~,.•-•-·-' "'\:...':·:·;-s..,. 

Op de k'êuringsà_vo.ri,dep, yorige, week_ ontbraken enkele. jon
gens. DeZfl ·jongens zûllen __ ·_nu- ,zelf moeten zorgên, dat 

. - • .. •. - . -~ ,·· ! ····:, . ,; 1_; 



-.538-
z"(j tijgig_ óver een keuringsbewijs beschikkëri en verder 
zullen zij;'de kosten vs1n ·c1e besproken keuring vorige week 
alsnog hèbb·ên•·te voldoen. De jéhgens, die ·hieraan· niet 
VClldoen,. "ltf.Ofd.~_ri,_au~_oyu,.tisch niei:;_,11)eer opgesteld.,_ ''.'··• • 
U I T. . S · .L: ·-.:A"'. 0G ~,:E· N ·._., \ 1 

JUNIC'REN: lener kçimb c - westerkwartier 
, : le_ns' k;omb ]:)-. - west_<,rkwartier 

.. 
E I .N·.D. S . T· . ï~ N D E N 

odb 2 -· 1 8-28 bmt 3 ,18-28 
ado .5 18-23 den hoorn 2 18-24 
tonegido 2 18-23 quick 7 18-22 
voorburg 2 18-23 ooievaars 3 18-21 · 
hbs .5 1s.:.10 dhl .5 18-19 
graaf willémi' 2 f8:,;.17 dvc z· · 13-18 
hmsh··3 ..... · 1 e:..14 · ce1e•rît•as 6 18-17 
LEN3 2 18-13 ado 7. 1 8-;-j .2 ..... 
lakwa·6 1 U-13 flamingo's 3 1 G-t1 

- wilhelmus 3 18-8 LENS 4 Hl- 8 

mrnmrrummr111llllmm:nnmmrruîillllrmmmmnnmmrrnmmr111llllJilllllll1Illn1mn1l1lilUl1Illll1 
•tedo· 3 ·· 
nivo 3 
LENS, 5 

. ooievaars 4 
gona 3 
gds 3 
vios 6. 
w1kwartier 9 
vredenburch .5 
vvp .5 

1 8-3.5 
18-29 
18-23 
1 Ü-22 
18-18 
18-17 
1 8-1 7 
18-1 O 
1 8- 7 
18- 2 

... '~ 
hmsh .5 18-32 
odb .5 18-2.5 
cwp 2 16-23 
lalcwa 8 1 8-20 
hdv 4 18-19 
LENS. 6 .. 1 8-14 .- · 
:;;d=u:;:.:i,n=a_ ct""o"-r-p-. --,4,---. -=1;..;8;-_-;1..;-4 . . . , ;. 
gda 6 , .. tü" 1.1..' ' ' •... ' 
bec .5 . 18-1, . 
delft 6 18- 9 

--·· ," . -.~·· -
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 

gda 7 
odb 6 
hdv 5 . 
lakwa 9 .. 
cromvlièt '/ 
LENS 7 
ado•·10 
pdk.6 
duindorp 5 

16-27 
16-21 
.16-18 
16..:.1 8 

· 16-17 
16-14 

maasstraat· 5 19-33 
bl. zwart 11 17,,. 31 
wit blauw 5 -13-19 
schevening.9 -19-18 
vue 12 19-16 
LENS 8 . i9;_;_16 .. 
dhb. }·, 13-13 osc 6 ;:1_;5-12 
dhbrk .5 1.5-11 ,.marathon 8 
16-11 felicitas 3 13-4 .. 



DE LENSrtEVUE 

klubblad . 
van de rkvv 
lenig. en snel 

. 

RE'nAKTIE 

g.halleen 
amandelstr.103 
telefoon 361160 

a.verbarendse 

'. '• 

40ste J :;ARG,',NG 

nunnner 47 

19 juli 1967 
,, ' 

LENS ZAICiGENDA 

vr 21 ,juli .. · 
fietsen deelr_i 

' 
kamp uden op 
hengelolaan . 

23 "ul. zo ,] 1 •' 

start kamp uden 

ma 24 ,juli' ··~-----
klubavond ·. 

'KJ\MPNIE 

i 

,. 
KCr0'ETITIE-INDEL ING LENS 1 en'

02 
'LENS .. ·¾.''::tsfr,ingedeeld ·in de ,4e ·klási. 
se' D' samen··· met D ergambacht · .. ··•·· · · · ' ,. . 
Duindozp sv ESTO, Flamingo I s; .- . . . · 
Groenewe~,}lqerkà.pelle, 01?-v~o,.,, 
Texas, Wippöltler, Wit Dl?,m-r en .:-
Zwart DlaUW'. · · · 

.. ~., r -~ '. 

LENS 2 is ingedeeld in de: res': 3e • 
klasse C samen met .Archipel 2, 
DMT 2, Celeri tas 2, ·Cromvliet 2; 
Delft 2, ID•iSH 2,· HV:V:.2,-.Quick-.-,.~
Steps 2, IUVA 2·, West-er.kwartier -2: 
en Wilhelmus 2. :")''-, 

De indel~ng van ons eerste is wat 
je noemt _onduidelijk. Er·•zijn nog
al wat kl_ubs, die we niet of nau-

. welij15'.s kennen. Esto, Flamingo's · 
en Zwart Dlauw komen uit ·-'de 'onder:.. 

.. afdeling. Verder .. zien we Duindorp, 
· Cliveo en Wippolder, ,klubs die, . :'._ 

.ook vorig jaar ~n.de afdeling van 
ons eerste waren ingedeeld. 
Dergambacht ligt·achter Rotterd~ 
ongeveer op het midden -van de denk
beeldige lijn getrokken van Gouda 
n?,ar Dordrecht. Moerkà.ppelle 
ligt t=sen Zoetermeer'en Waddinx
veen. Van ··oroeneweg hebben we nog 
nooit gehoord en ·waar Esto vandaan 
komt; weten we ook nog ·niet. 
Het tweede heeft··-- volgens ons al
thans - een leuke. indeling op .... 
Delft na allemaal Haagse Jd.ubs.· ·· 
Ze hoeven dus niet zoveel te rei

·zen en te trekken als ons eerste 
elftal. Of het een gemakkelijk 
seizoen voor ons tweede elftal 
zal worden, is zeer de vr~ag. 

U ~W S 
Afgelopen zondag zijn de D-klassers na wat passen en me
ten en veel gezeul met de kampkist naar Weert verbrokken, 
waar iédereen volgens de laatste berichten goed is aan-
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gekomen. Het. ziet er naar uit,. dat onze· jongens daar te. 

beter _weer zullefr' hebben dap vor'ig j.aar, toen het. vrij t• 
vocL?:ti•~ -~~~~'._'·.~--: .. · :· ~,':'-.~·. ~;~-:~:-_~'.,}-~_,-_ ~'.< .-··:.;·-~:-:· •~~r?,~.--' t 
1\.apstaande ·zondag-::vertr,èkt'de-•tweedé:kamp~roep · (C-.klas- ;; , 
sers) .naar Uden.,Ilenk erom1,_,rlat de f:i.ets!?n vr;i:jdagayond '.\om 
7 uur op ons veld moe:ten:.zi jni.. Zönda:gocl:'itïariél wordt"'·'om ·t.:t"en 
uur vapaf on.s klubgebouw vertro);:)<:en;_ · Degenen, die nog h. 
geen zwemver.'.)<:lanrig hebben ingel'ever'ri, moeten er,aan den-:;· 
ken· d_ez·~ zoh'dag alsnog mee te -riemen ~: · , 1 • ··r, ·< 

0 F·F r.·c I.E EL _ _.\r~.: 
" . . . 

• ~ _, '. . !. • 
i. 

•:, 

NIEUWE LEDEW . .. -•- ·-~. ·•---· ~: 
,. ,.'!, 

no. 2 C~I'.'I'h.G.Heeger 
no 3 ::P. van Treurem . 
no· 4 G .M. van Reenen. 

. no· .5 R.I,1,:Micka 

,, 
17.:c.2..,·51 • Dere,nrade 1a 
20- 6.-5.5 'Eekh,oörtrradè 178 
21-11~.54 Paul'Krugerplein 8 
·9-11-.58 Randveeri'47 

. TCTAALDALlNS SEilICREN SEIZCEN 1966-67 
•• -:.. • ~ 1 0 .. L , 1 . , ,, .. ,::1 ·•: : ; ,-;_; 

gesp pnt ·r, voor· • ·· tegen :}.-·gemiddelde elftal 
lens 1" • 20 -~ 14 ,,, 27 · 38 0;700 
iens 2 'l20 ·:. 19: 24"' ,: 26 0;9.50 

· ·':
1
Ieennss_·. 

4
3 . ·' 1 ~ ·. 1 ~ ,36 : · ; ~1

8 
ti: 0; 702 __ ,_ . _ 

1 \J • o 34 · · , .1 ir o; 444 · ·· 
lens.5 --·1s· .23 -~4-' .'4'3 •,;· 1;277 
lens 6 · 1 8 ' 14 41 :.. . 5"5 ~ 0; 778 

~ ... 

lens. 7 1 6" 14 ·, 48 · 5 ü 0; 87.5 . 
1.:éns B .. · ·19 ·•'" 1i:> · •''38 .58 _0,842 .. ------······ i .t,: .,-

. . ~--:. ' ' . ~- .... 

totaal> 147 
• • .,.. - . -~-- .,-. . ... !::' 

. -. - ... ' 

. . 
. ' 

. 
121; '·· 312 

.. -~ ,;:,: '-• - ;_". 

~; .· -

. ~-- .: 
. ., .. 

... ~ 

·1 .... 

) 0 
n~- ..... ~ ___ ,., __ . 

> Uc..,,i; . ; ·, 
,. 
·-t:.i:.;. 

., 
-· ·.• ~ . 

-~ .. 

' ·, 

' ...... -...... --·::-:·_·-_-:-:..:;;__ ______ ~ ' .. ' -- -- ., , .. ___..;.:. 

_,. . 

'. 
·. ~:: ·:}:;,,.-~:i.~·: ·,.· 

,. ·,,, • • .'-)-~ j 

.... -~ ,. 
: ,.:-,.~( .. ·. ..:- ··;,_:._ - f ·--~·.: 
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K O N,a,·T R . ,.r _: D- , .. U T I "E - . Tl · E,·. 'T · ;·, ·L .I. N · G 
. ~'c, • : ,·'. ... ,. . . j ,... ____ !; •, . 

In :verband met: .. de ... gew;L,:jzigde . .kontri butieFbial_c;lr~gen 
vindt·u hieronder een staatje, waarop u p~ecies ki,int 

·z-i-en lioe\reel· -kontrrib'utie- .•u,moet ueiái.en, 
-'l'e'V"en_s_ :i!s er ruimte opengelaten om in te vi.ill"eri"'wanrieer 

· u ·korrt"r<ibut1.-e· '·hetrti ge stort. Het is genoegzaam· bekë_nct, 
' ' . . 

-d-a,i>bm,.áling per giro (gironr. 33 67 11 tnv Penning-: 
.. ·-•-· ·-•-----,. ,· .. -,.,. ···-· - --·-·· . . ·•· ..... 

mee ster Lenig en Snel) verreweg de voorkêur heeft.. .. :. 
{.'p liJb 'st.aat-j9· ktih<t' ii zi-en·,- -d,a-t er.,drie mogelijkneden 

-om t~ ,be'talen zijn: per jaar, per half jaar en/per· kwar-
-taal', , ·" ...... -· ·, 

.. nêw?àr: het staatje goed! 
··-~ .,r"- .--·-. - --- ' -"••· ·-- - .... -----··- .. . . ~--.- ... 

~ .. ..... .., • .... ·~ .. ' ... •: •.; 

. .. . . ~ ~ . 

. . 
"~-.. .~.: .... , ·, ..... ' 

- ·.1 
., -_ : .. -:.. __,;:-__ '-. _ . ..,. ··--· .. ··--- __ .., ' .• 

:, •',; .. : .. ( 

' ,,, ·'.; ... t ' 

' . .. •· .: ., 

....... 

. ..: . --·· .. · .. -

-·- - - .. -- . ·• 

.. : "": --· . ., .. ---- . -.. 

,.. .-. :, 

::-·; . 

• . - .. - - - •• p .............. ,_,...._, ..... ·--··-· _._ .. ,...,. . -· . -- - ....... .,_ -·- . ···----- --------... ... 

•.:, 
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· ·naar· ·keuze·-.te···--- -··· -per----,-.·,"lelàaan- ... p~r . 
·voldoeh-··a:ls volgt- -ja-ar,:· ... op: - •·-·•·•-half'., 

.- .. jaar 

PUï'ILLEN •' ~ . :~· . .. 

PER 1 augustus .;f 2·4',":..- • • • • • • • J 12, ,,.-

:1 september 

1 tiecember · "·12 --, 
1 maart .. -. 

Jüiiiië'REN •· 

1 aug •. J 3'0,""-- • ••• Il:.-. J 15,--
) sept. 

~ dec. J 15,--
1 maart 

SENICREN -
1 aug,. J 48,-- • • • • • • • • f 24,-
j sept, 

1 dec, J 24,-
1 maart 

v.ol ...... per. ... VOL
daan kwar- . D \ '·N 
op: taal 'i. 

··•·· •• J 6,-- ••••• 
r.-. 6,-- • • • • . ..... ; .. 6 ·--' • ••• 

6,-- • • • • 

•••• -• .!-?,50 • •• 
·? ,50 • •• 

••••• ?,5C/.•··· 
?,9t· ••• 

••••• ;f· 12,- . ... 
12,- ., .. ..... , 12,- ••• 
12~- ••• 

Senior.en ( niet ;r.25,-- • • • • • • f 12,50 •••• f 6,25 ... 
spelend lid) 1 sept. 6,25, .. 

1 dec. f 12,50 •••• 6,25 ••• 
1 maart 6,25 ••• 

DEZE DLI,DZIJDE GCED DEWAREN ! 
g============================ 
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DE LENSREVUE. 
l 

klubblad 
van de rkvv . 

1:eriils en snel 
. .. 

. 

RED~X'l'IE ,. 

g.halleen 
amandelstr.103 
telefoon 36M 60 .. 

a.verbarendse - .. ,. 
. .. ,. ' . . 111 .......... i ....... u..u,..1 ......... 

J -~ --... 
40ste Jlu\RG;U:-ÎC}. 

nummer-48 .. 
·,. ;,.~ 'i -. 

26 juli 1967 
1 ___ rf.:mn.1!UL1JiJ.1l 

l 

• LENS Zf,KAGENDA , 

-1 
zo ~o, juli 
deeln.kamp Uden 
teriàg'• · 

ffl . vertrek pup kamp 
. ;,r,er'sfoort : " ·:. 

fuf 31 Ju11 .. . •.J l 

• klubavond . • 
.. 

T E L E - L E N S 
"· PDK,. DLCK. Ju\N ADQ 1S TOTODEEN ., .•. 

. . :, • . ; ,.-.' : •. -~ . . :1 ~ . ' . 

De totO'-business! sta'<l.:t· plotse·- . ·. ·· 
·· ling weer in het .miçl_delpunt, van • · 

de· belangstelling dé(or. eeri klacht 
- van onze zus:t ervJ~reniging '?DK; tê:'-. · 
.:'Fgeh de·wijze, waarop 1\IJ_C,'Zij!'l "•'•/' 
-· totO"-omzet tracht .te, verlfogep; ... s.'. 

Door ,het· toe,doen- van ADC is PDK: .. :: 
name;Li jk · een of. meer.deré.'.,.t,_oto.-in-. 
lever-ingsadv~.ê.~~h _!<wijf. ge'raa_!ct ' •. : 
Daar. kah op :zi:ch ge,en' kwaad-WoCiftL 

· over 'worden gezegd:, ... maar als nien · 
weet hóe een én ar\d'er ge s_ch:i,~~:Y;;: ,: 
dan wordt dat·wel anders.· · 1 .. , ::. · ' . 

. . ... ·.' .·.1. ,· ~ :-~~. _: ·: :,,,.·:,-t.:•., 
Het zou namel'i'jk zo zijn, i,d?-'v•· ·eE?p.: 
vertegenwoord_iger ( of z.ij_n .lw1;,- " 
er -meer?} van ADG een, sigarèh'..:' .. : 
zaa:k, dï'e re:~ds als toto..:inl·e-· · 

· ver:i,~g~l3.d:t;éf:vqi;lr.. eer} ,9f,.,meer 
.andere "ve~en;ï,g~_pgen ·fungeertL•• ' . 

· '-heeft aangE?1!ödën jfo9I;-y;~;r:koopadr!'Js 
van .',DC te ·w6rdéh. Als 'tegenpres
tatie moet de s-:i:gafènz~äk-:dàp.: . ...uit:
slui tend tot ofo.rî)ï-ül:i'eren:'i.:o.o:ç.. .. ·.:· '."' 

. ADC accepteren· en-'-d~ . .and.ere "'ver..;_. 
' enigingen. a.fstoten~·'· ·--~··:;-· ; . ; ·, · 

: .', < · • ~- . .- •l ~-r ::·•r, :; 
Im. t'otokringen is,.cl,eze; onspo:r:tie

,,. ve·werkwijze van I1DC réeds láI)g:•_:. 
,- "\t·----- ...... --~ 

. .·-::zè 6 aug f 

1 rbekend. · Cok onze toto.sekretaris , 
·:,< . he èft vän éèt'l ;iran: z:i;]~;i?Ï~vi:.;~, :, 

ringsadressen gep.oq:rd·r fgat,1è;lez!') .:., 
een sigl;l,ren?i.~.ak. - do.or ADC îs .:bè:C. 

., . naderd-~ ··I)ef·hètrokken·,:_3iga~ënwin-P, 

! • JUil D naar HDC 

. •... ' .' 

,•.-:: ·' '• ··.: . kèlier . is m:e.r,· echter nfët ·•o,p":ë.ll"îË-
. . . ·. , . :, gegàari;" ilDS·1"'sch:Î.jnt "in, ëfft":ver;:.· : 

band- :ook al' naré:·• ervaringen t·e-- hebben opgédas1-n.','.l{~t:,: b.lEpek. 
tot. nu}•tóe ec)1.t$r.· ·;;1.ej:lr )!löeilji.jk mE)t ".ta:stliäré"fl"oï~wi.j.z.ett:.-..::.
te komen.· Maar• ï'DK. ts- daar· ItU;· gelukkig., ih, ge.sl.aagp.:; :,:•; .. • :., 
Deze vereniging hee;ft _een;·schrijven'in handen gekregen,-.,· 
waarin Il.DO de bewuste "oneerbare voorstellen 11 "doet·, · ,.·. · 

,Dit ._schrijven ligt nu vergezeld van een klat:ht op he:t:: .. :c.'. 
·· ''·bûl:-eau· van de <sékrètaria/pennipgmeester v:a.n dë--KNVJJ;"-· ·. 

_ ....... 
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Zoals bekend, mogen betaalde verenigingen ge~ri'inkontsten 
uit'"de sporttoto hebben. Het wordt natuurlijk mi:::i1:1îl:i!jker 
bij verenigingen, die zowel een betaa];de als een amateur-:; 
sektor hebben. De amateur-afdeling van l\.DC maakt gebruik 
van ·de betaalde afdeling om de toto-i~komsten tlël _yerho
gen, Ir,1r2ers de voorverkoop van kaartjes van de betaaldè 
vereniging l\.DC wordt verbondën aan de toto-inkomsten 
:::~i:i_d e amateurvereniging i\.DC. 

VCC'RLC'PIG. C'EFENPil.C'GRi'J,TI\JI,\ SENIC'JEN 

C'p 10 september begint de kompetitie voor alle (voorlo
piglnegen) elftallen. Voor. die tijd wordt er flink,ge;- . 
oefenden er zijn hiertoe reeds enkele bindënde afsprake~. 
gemaakt, Het programma wordt nog uitgebreid, maar we kun.::i: 
nen nu reeds een voorlopig programma geven: 

13 aug: ESTC 2 (Dodegraven) - Lens 3 
20 aug: Lens 1 naar het HeR:senwaagtoemooi van Unio 

· · · (Oudewater). • : 
'. · Lens,komo:6 <::ln 8 thuis tegen DTC. 

27 aug:· Lens 2 - Q;ûiclè "4. · · 
3 sé'pt: Lens,komb.3,4,.5 en 6. naar DHDRK. 

KflMi'NIEUWS · . , 
. • r 

Wat .·in kamp 1•Teert niet èe gewoonte· is, is dit jaar toch ge-
beurd: een hele week prachtig weer. . . 
Dehalve het weer was ook·de stemming prima en iedereen heeft 
dus een fijne week gehad. Hoewel de sportresultaten wat te-
leurstelden, kon dit dé pret niet drukken. · 
Intusl,eri:·zi_'jn: de C-klasser-s alweer enige dagen in Uden, 
terwi'jl •v'oor· het'pupillenkàmp in· Amersfoort alles in gereed-
heid is gebracht, . . . 

Deelnemers kamp Ar.,ersfoort. . . . 
zondag io~.:. uur vertrek vanaf klubgebouw 
ingeleverd, denk om 2iwemve:klaring) , 

·,· .... , ... 
. . . 

(indien nog niet 

JUCC-SEKRET·ARL\l\.T, Het Juco-sekretariaat zal· t/m .5 au-.... 
gustus worden ·waárgénoiiien. door dhr,G,v .d. Velde, Herten-.·· . · 
rade 161, tel. 36, 14, 3.3. C'ok voor è:vt ,inlichtingen over 
kampen kan men.zich tot de heer v .• d,Velde· wenden, 

KAMPWEEK WEERT, . . ·, ·•. 

Zond·ag or,, kwart voor•el1' vertrokken wLJ .. ;rich-
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tirtgWee:,;t. Na een ,korte pauze.in. 1 s-H'ert6genboséll'kwa::.'.·· 
men· we om· half twee 'in Weert aan waar eerst dé. fiét- · 
sen' van het · station 'eferd<?n gehatld-. ,,Tot zeven ti,ur kre- i, 
gen we vrij, in welke tijd een j'ongèn,~?-n een psycho- i.f;;. 
logische test werd onderworpen .. :CJ:1 zeven uur werden w~j ._';Ç· 
vergast op e-en machtige gitaarsól.o ,,van Cees. Na de grö:-, ;'' 
te afgangsspeech van de k~pleider .gingen wij naar·de 
stad. Cm kwart voor elf lag .iedereen in bed. Toen de·:.-· 
leiders naar de, kampbespreJçj.ng :w,aren,. begon d_e,. keet. pas . 
goed, er werden de nodige moppen .. y_erteld en dê paa1° in·~ :,1f• 
het midden van de tent werd op zi_j!l stevigheid getest"'>."''::';,- .. 
door enkele enthousiaste paa;J.,klimmèrs: Cm één uur illie- ... 
pen we pas, 

. 1 s-Maand?,gs begonnen we allemaa·l aan dé Vijf-. 
kamp, · die snel en met behoorlijke. resultàtén .werd 'afge-'- ·· 
werkt, 1 s-middags werd bij een. teµiperatuur· van- 30 gra-
den 3 voetbalwedstrijden ge'speëlct·, waar wij drie punten '. 
uit haalden. Verder werd er·· natuurlijk nog gezwommen ,: · '. · . 
en werd er een onderling partijtje voll~yl:ïàT" gësifäeJ:et;0

• --':_ '. 

Cm elf uur lag iedereen in een diepe nacntrust: · 
· .Dinsdagochtend werd·en er enkele vo_et- en -vol-

leybalwed :citri jden ge spé el'd ;: •·s-.::.Mièèag s gingen we n_aar, · 
De IJzeren Man, waar in dé rb'éiqoten een ontzagli,jk , 
watergevec;ht werd gehouden;·:wáarbij de leiders door een 
ont~ktische r#r,ltieme manoeuvre het onderspit moestèn 
del ven en ·een· h_alf uur bezig waren verzoop de, br:i,1 van 
Temptation, . . . • 
Late.:r: kwamen wij enige -vFouwelijke kennissen van i',l Ca
pone· t,egerr, die ons meenamen naar ._hun camping;. wai:,i.r 

· êrrtge glazen pils ·werden ingenomén voor WE;J aan onze te- · 
r-µ,gtocht begonnen. T9t ~lf tien lagén ,we .- 1 s-ayorids in 
het zwembad.· · " . .! · · · .: :: • • · , 

. 1 s-Nachts werden a.e le:j.ders :kn het oot je ge-
nomen door een zeer taktisch· optrêdende·'..slaapwandelaar 
(Den Turpin},Woensdag stonden we een_ half uur later op 
omdat het voor een ontzaglijke•onwe,ersbüi•onmogelijk was 
.zich buiten dé t!;l\1t te begevep.;, verder was het dé. hele 
dag goed weer •.. ' s.:Avond;, ~~i;'d ·,er"· e·en ~are veldloop ge-
houden tussen Al Capone;.;Dëfi.. tp,ir,p'.:i,p eri_ d1' marinier,j,'o/!J-ar-

. bij enige glaasjes ]:lier werde1'-'e.verd:i.enc).. · . · .. · · ;'.: ..•. 
· 'Donderdag gingen 7 enthousiastelingen -handballen· ·en,.(.,_ · 
•·moest de rest-·eie bui'khuilgelegenheden schoonmaken~-" . .'· 
•• 1 s-Middags ·gingen, w:e weer naar de IJzeren,_r,'.an, :waar· we 
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twee Herlense schonen tegenkw~fn; yoo:ral Daby Face · · ·· 
had hierbij veel sukse;3.s•·~{1ymids gingèn '6 ;fongefis naar: , 

een b.eata-v;pJ:!d•. in de riabijge'.l;:egen camping~ waar zij van- .. 

daan kwamen met· allerlei ffe':i.g~ ver~'ten_, die_ al of niet · ·· 

waar--toch -wel il').sloegen. Vrij<fá.g_o_çht-e.rfcrwerd ·een revanthe"'

wedstrj.jd.':i t.egep..,Dlauw. _Zwart _g~_spê~:i:à. îlf~')l'-'aj!.s -inzet e·en:_.: .. 
flesje, --deZ\:l :~-rerd natuurJ.ijk··grapdioo·s' door èhS gewonnen •. 

's-JV'.d.ddag~,,wàr:en er zwemwep.·st:rijden, waar wiJ' sle_cht voor 

de ·dag kw!:\llle.lJ.• Na de leide-rm-i'eél.s:t:,_:rijd., die gel.'eid wer-d •. . 

door:,Le:c,;,]Jor-n- (Hendrik C'tto .dul;i))e'.l.. :Frederik) e;inr;en ·9 ; .I 
·•-,,.-.... . • · · (wordt vervolgd)., .,c---

TCE.i.'1.NGCI .AGEN,D,\ J-UNICl.EN . .. ; • (, t·~ :: -, 

6 a\lg:_Le~s D naar Jan wa'rmerdàm toerno~i, georgahi'seërd 
· · --·· door H .D. C. ( Heemst1:lde ),,,. . · . . . . : 

13"aug,Lens A naar JÇempha~t·Ó~rnÓoi, georgani'~éerd door 
· '·1 H.D ,C; (Heemstede)·· · •· , . · . 

19 ·a:ug1:'Lens C naar Ge:Leritas.:toernoo:L.. .. . 
20 aug:Lens-P_1·naar Donk,~qèrnooi (Go.1,ldii.);, 

: 

JAN W1\.RNiERp,'i_~-.T~ERNOC'I (~:kiassers) · .. !.' - . ,, "!. D, 

• ': • • • < '" ' 
• __ ,.:''. 

• , /- • 

Zond_:;i.g 6 aÜg~!'\eei)it e~ elftaf van D-klassers deel aan het 

door H.D,.G.georga.n:\.seérde Jän Warmerdam: toernooi. . _ 
Het, li;f.t-:in' çle' bedoeling,, dat:· voor dit• toernooi,.dai;, om 12 

uur b.egint, de volgende spelers· worden uitgenqp.ij;d_: . ; .. 
. P~de Haan,G~D.ruinsmá,F .• Raàff;C;Schr,0:v:e.r,L·,j-lui:s,, . 

W;Kóuwenhóven;G.v.d.Velde·; L~-v.d.Velde-,H.de Jongh, · 

... . L.Egbert s, P .de Vri~s.,,R.Hoèfnagel .Leider :_dh_r:;•E,.~}'.lp,-chl:1an. 

De spelers, di):l door váká.ntie• é;d. · zijn verhinde.rd,\w·Ö;r,d;en 

verzocht dit vrijdag a.s.· tussen 7.30 uur-en 8.,30 .m.ir'.'têi'.:
lefonisch .. ( ~~~- 36. '1 ~;33/kenbaar ·te maken ,;bij· dhr.G. v .d: Velde 

. De reis zal per trein geschiedeh.Säïnenk;omst 9,45 uur in

gang Station H.S., (Stat_ionsplein). Lunchpakket -medebrengen. 

KEM'PHA;\N TCERNCC'I (:l.:klassë'rsf . . .· . Zondag. 

'f3 augustus a.s. wordt: in Haax:l~ .het ·H.D.BJKemphaan toer

nooi · voor. /,-junioren· gel),ouqë)i ,'Dë volg(,lna~r,spelers.;-w;orden 

,., --~ie:i;-it9dr :verw$cl).t: W .Ko1Jwenl).ovén · ,M~:y ;ve,~l)~- · ·;H. Velf-:héugd 

--.-.P~ de •Jongh ,2 R • .:fortrnan ,:DiHo.lt I A.f!ótl~ i C., v¼'Ve-+sE:ln;;_;::.E·.Bak-
}<:e::s, N. Jans~en, 1! .Keet~an, u .gpl~a .. ·.· ..•. Spe_Lér&j'dJ..e: _(,1.9(}J-',. ya

kant1e e.d. n:i,et.- besch;i:kbaa.r_ ~1.'Jn :·;,\'!'o:r,d:1,n,,v.érzoclr1<.,d/iP ·zo 

spoedig. rilqge;J..i jk aan het · ti jdel'iij\{e ; Jl,lco~Sekr.ètari'a!l,t· ,('l'el. 

36.14.; 3;) .. op te g~vèp. N~dère.r·nijzönderhëden ove:.r deze 

t.oemooier'l worden in 'de volgende Lensrévue gepubliC\,lerd. 
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T E L E - L E N S 

DE VOCRDEREIDING;,: 

,~ .,,. 

Cver enkele weken, àm precies te 
.. ,zi Jn 10 sep"lteml:Jer, begint de kom,- . 

petitie voor !,.et seizoen 1967-1968, 
En ook wij w:l;llE;m, aan de hand 
van de op de àlgemene vergadering 
gegeven richtlijnen, proberen goed 
van start te gaan. . . _ . . . 
Daartoe zullen nog veel voorbë-<" 
reidende werkzaamheden moeten-wor~ 
den verricht. Cp CÎé eerste plaats 
denk ik daarbij -aan· onze akkomo-

' da tie. De drie speel vêiEJ.e_n liggen 
er, dankzij de goede z_orgeri. van de 
heer Appeldöorn··c.·.s.-:/ op é:lit mo
ment voortreffelijk b_ij. Eeri ·zà
terdag j • 1. gehöuder(·Jnspektie 
heeft ons gele~rd,' tl'àt· _na· enkele. 
keren ko"rt maaien, .we·'·de kompetitie 
op goede velden kuri,ffen :b~ginnen! -
Daarom verdient het ook àanbeve'... 
ling de entourage .in•overeenstem:s 
ming te _b:rengEln, De betonnen paal
tjes oin de speelvelden verdienen· 
een nieuw verflaagje. Cor Nieuwen
huizen is afgelopen zaterdag al 
aan dit karwei begoruien. Als U 
deze week ·even '.hJimt' kijken, zult 
U zien, dat zijn werk duidelij~ 
zichtbaar is. Maar nu moet het· 

· karwei ook worden afgemaàkt. Voor 
één persoc;m een onmogelijke taak. 
wë· ·verwachten· zaterdag a.s. e_en 
flink aantal ledeni gew;i.pendmet 
"kwast" op onze ve den. U kunt 
reeds om 10 uur terecht. Voor verf 
wordt gezorgd. Ook de. zitbanken· 
zou een nieuw verflaagje· niet mis-
staan, . 
Dóvendien moetert.de lichtmasten 
in het "zilver", Daarom zijn äok 
-enkele leden "zonder hoogtevrees11 
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hartelijk welkom~ .... Mór-en we op u-·rekenen. Denkt U wel om. 

"werk-kleding". · · · · · 

Inniddels hebben de heren v.d. Steen het materiaal-hok. 

opni_etiw,irig~ricqt. Er is nu.meer ruimte gewppnen en·à.1-

les kan overzichtelijker .en ·peter worden opgeborgen. · 

ijet s;l;rainingsmateriaal. werd ·van een "vetlaag" voorzien,. 

en ·zal in de komende week worden aangevuld • 
. ,. 

··rn ·overleg met Eco-.Jucci en _:t;rainer werd het trainings;. 

schema voor de komende maanden-~astgesteld. 

De navolgende indeling werd gemaakt: 

Maftndag 19.:20 uur Junioren Groep C II 
20.1.5-21.1.5 uur Junioren Groep D II 

Din'sdo.g 19.:·20 uur Juni'oren Groep D I 
20;1,5--22 .• -- uur ·Sénioren Groep A 

Woensdag 19-20 uur Junioren Groep C I 
. . 20.1.5-22 • ..,.- uur S'i;mioren Groep D 

Woeriädág 14-17 uur Pupillen, 
Donderdag 19::.20 uur Junioren Groep AI 
· 20.1,5-22.-- uur 0 Senioren (Selectie) 

Vrijdag 19;.20 uur Junioren Groep C III 
-20.1,5-22.-- uur Seniorén 

~a;têrdag~10-12·uur-Veteranen en eventuele keeperstraining. 

Z_oals U ~unt zien; is er geen vrij uurtje oyergebleven • 

. Dê'-~"j'.;r~ining op dinsdag-woensdag-· en donderdagavond wordt 

verzorgd door de heer J. Will'ems. ~ 

Zoals bekend, wordt de deelname voor spelers, wëlke uit

komen in het eerste en tweede elftal, verplicht gesteld. 

Dove11t,1.i·en is het de opzet, dat op donderdagavond een ·· 

selèétiegroep van· 1.5 spelers" nogmaals;1bijeenkomt. Deze 

grpep· zal dan bestaan uit de 5pelers van het eerste . 

el'i't'àl aangevuld met enkele spelers, die eventuêel vrij

korriènde plaatsen in het eerste elftal zullen bezetten. •tl 

Vanzelfsprekend· zijn de te formeren groepen seni.oren A erî 

D voorlopig· en is .wijziging të••allen "tijde mogell'jk/· 

Dit zal o:.a. afhangen van de prestat~l;!s, welke door de 

uitgenodigde spelers worden geleverd,!;. •\ · 
,,. li' 

De training zal voor_'de · groep Senior' A aanvange,U..:Op:::· 

dinsdag 8 augustus·a~s., terwijl"dè Senioren D groep" 

begint op woensdag·;,--9- augustus a.s. , _ . ~ 

De uitgenodig'èl:e spèler'é worden op die data om ACHT UUR 
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in het .klubgebouw verwacht. I)e groep:;;inde1,ing .v·:i;nqt ;U. 
mede: in .deze Lensrevue, · · 

De indeling en aanvangstijden: voor ·de juniorën ''èn pupil
len worden· door de Juniqren~komroissiE) nadE)r b.~kenq ge- . 
maakt, . . . - . . . . 
Eveneens in deze Lepsrev:ue kunt· ·U ·lezen;. dat ·het c,èfen- · 
programma op 13 augustus ·a.s •. äanvangt met twee _wed
strijden tegen Tonègië:I-o •. ·We hopen tot de aanvang van de 
kompetitie elke zonëlag te ktinnën spelen. · ·· · 

Van de spelers verwac:hten wij dat zij zich bi-j tTai~ 
ning en.we-dstrijden.geheel zuilen in~ettel"), om het ·de 
traine~:r· èn de elftàl-kommissi;; mogelijk te ma.ten; op .zo . 
kort mogelijke termijn tot de juiste samenstelling van 
de forrnaties,te komen, 

In dit verband las ik in "~portparade": . 
" Een speler kan nog zo goed in zijn; spel zijn: .hoewel 

hij wellicht voor een _deel de resultaten van zJjn_ team 
kan bepalen, hij· is ·nooit in staa:t ·éle w~dstr.ijd .t:Qt.l;l.!U. 
àf te maken of te breken; Speelt·· hij egoïstisch, dan 
zal hij zich om de haverklap vastlópen. Is hij de me
ning toegedaan, dat het stlle!;ln-Nan he1:1 ,afhangt, dan zal 

. hij niet verder_ kol)len dan kai:tk;ei;-en ·ei, ;v,ervelende ·· op"'·-- · 
rnerkingen maken. Weet hij echter zijn capaciteiten 
zo uit te buiten, dat hij góede kansei:i. schept voor 
zijn medespelers, qan zal hij een waardevol teamlid 
blijken te zijn; 11 ' · · • · 

Ik dacht wel, dat we het'hièrmede wel eens kunnen zijn, 
Laten we daarom trachten het bovenstaande óp de juiste 
wijze in de praktijk te. ·brengsln, 
Graag wens ik spelers, tràiner," elftal- e~ junioferi
kommissie heel veel sukses bij de voorbereiding, . . . . . ' . ~ . . . 

.H.Houkes (voorzitter) 

VCCRLCPIG (GEWIJZGD):CEFENPRèGRAMMA SENIOREN 

1 3 aug. 12 uur Tonegido 2.:.Lens. komb. ( 2) - Voorburg 1 ' • • • '· 

" " 14,30 " Ton!;lgid.Ó 1~Lens.komb(1) - idêm ,-- .. · 

20 aug. Heksenwaagtoernooi·,-:v~orronde, in Oudewater.. : 
13,- u,M.S.V.19 -(Montfoort)-Lens 1 (v:oorlo:pige_. 

. · · · :zamenstel:ling) ; . . 
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20 aug. 12.- u.Lens.komb,,8 (geen veteranen)-.D •. T,C, 

; ,,:Hengelolaari 
idem· "· ··" -12,-,,-u.Lens.komb,6 - D,T.C. . ~ ., . . - ~ 

27-àûg. 12.- u,Lens.komb.(2)-"Quick 4. Hengelolaan. 

3 sept. 12;- u;D.H.D,R,K,- Lens;komb.;5 
11 11 :. 12;- u; idem Lens;komb;.6 

14;--u; idem . Lens;komb.;3. 
14.- u, tdgm Lens.komb.4 . 

De navol~ende spelers.worden verzoéht tot uiterlijk 
maandag' 7 ·aug, ä~ s~;:9 uur.bij Dhr,G, Coomans, Weimar
straat ~18, telefoon 30.27~20 op te·geven, of zijwe1·. 
of niet beschikbaar zijn op 13 resp,20 en 27 augustus, 
Dus °oö1< m.elclen, ?-1 s U. wel beschikbaar bent ! · · . 

- - . 1 .... 

De opstellin.?en voor de wedstrijden op 13 augustus a, s. 
t~gen Tonè~ido zi~n: 

--Km-DIN7,TIE I: c,v,d.beek, j.;.v.dijk, w,hansen,. a.rooduyn, 
------------ • 1 • -h. smitskam; j. v .a.knaap ,. J. englebert, ·r. 

wachman, f,de zwart, cl.brandenburg,. J •. :z:oet • 

. Ké'I'.'.iDIN:,TIE II: a,de leeuw; ch. j.verhoef, a.roodbol,. r. 
---~--------- róodbol, g,kemperman, h,dietz, l.riemen, 

w;venderbos, h.rcoduyn, d.groenendijk, 
g,verhaar. 

RES: v.beide Komb,: h,brandenburg, a.v,limbeek, p. 
schouten, a,verbarendse, j.verhaar. 

' De TR,'\INING vangt 13-an voor. de . SENICREN: 

Dinsdagavond, Q augustus- a.":f, 8 uur. 
De nav9lgend·e spelers worden uitgenodigc;l: 

Op dinsdagavond 
R,Dlök 
Th.J.Drandenburg 
H.Dietz · 
J;v.Dijk-, , 
J .Englebert 
H;Haket 
W.Hansen 
G.W,Kènperman 
J.J.v,d.Knáap 

Cp Woensdagavond ( 8 uur) 

F·. v. Bohemen 
. , .Th.Drochard, 

............ D,Oroenendijk 
J,P,I.Groenendijk 
J,F.Doerhof 

· R.Dr"àndenburg 
R.Drur;gemans 
R ,1: .Eykelhof . 
,1.J .M.Kortekaas 
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R.S .M.Roodbol 
A,.J. Roodbol . -~·-
,\. J .• Rooduyn 
!{; J. Rooduyn 
H.Ph, Snitskam 
W. Vende_:rbos . • .• , 
G.K. Verhaar 
R.Wachman 
TJ:;v,Zilfhout 
F,de Zwart 
H, rrandenburg 

Cp Don·d~rdaga.'vond·, 8 uur 

C,à.M.v,d.Deek 
Th.J ,Drandenburg- · .:--,·;, . 
H,Dietz 
J.v.Dijk 
J.; Eng-,lebert 
H,Haket 
W.Hansen 
G,W. Kemperman 

,'... ,H. v.Limbeek 
... J~_Mey_er •••• 

. . __ L'.P ~ .. Riemen 
P .ll..J·. Schouten 
Th.J.· Suykerbuyk· · 
k,M. Verbarendse 
W,i\. Verbarendse 
J.M. Verhaar 
Ch. J, Verhoef 
N. v. Domburg 

· G ,J. Crama 

J.J,v.d,Knaap 
!1..de Leeuw .... . ;·· 1 

A,J. Rooduyn 
H. î'h, S,:1it skam 
W. Venderbos 
c.M, Ve:rhaar 
R.Vla'chman 
F~de Zwart 

-:: . ' --

.-, ·, ·•. ·'r. ; 

F ; : ~•. 

. : L' ~'~. 

Vri.jdagavond vri:je. training voor senioren, onder leiding 
van Dhr.- If. Janssen, 8.15 ·uur. 

Zaterdagmorgen 16' uur o.l',v", Dhr,WilJ.eiri~: 

V A R I ,, 
H 

C ;A.M.. V:.-cf.'.. :beek . _ 
A. dr= Leeuw· .en J,D. ·z-oet, ---· --· -

Veteranen kunnen op zaterdagmorgen zelf-
standig hun kondî'éîë op peil _hçmqen ---·---· 
(brenc·en),,. .. ., . 

b ·:. . -_,_.'} 

- Kersverse Utopist Hans Deijersbergetn 'r,n z:i,'jn 'vrouw· -~=:;_::-: 
J-oke"geven met vr.uegde kennis van de geboorte van hun . 
zoon Frank (25 juli). Daar de verwachtingen van de_ U,t,o
pisten hoog gespannen zijn t,a.v, het optreden vani,p:ûn 
nieuwe m:i;dvoor :i.1;i.de komen,de kompetitie, hopen zij, ·aat 
vader Deijersbergen_zijn jeugdig elan niet heeft verlor,en, 

- Op de zonàageif'20 en 27 ··augu·stus n~emt ,ons eerste ~lf
tal deel 1i,an 'het'·Heksenwaagtoernooi, dat georganiseerd 
wordt _doot-_UWl;~'.Y-'Cudewater·. Wint Lehs op 20 augustus de · 
wedstrijd t'ègein'-,M ·S V1 19' uit Montfoort ( aanvang 13 uur), 
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dan moet het de zondag daarop wederom spelen. 

p·R O GRAM MA JUNIOREN 

JAN WARl'IIERDAM 'TêÉffi.lCCI -----------~~---------.,_ __ .· .., : :: ~~ 
Zoals reeds in de vorige Lensrevue gepubliceerd,· gaat · 
ons Il 1 elftal aanstaande" zondag 6 augustus "deelnemen • 
aan het Jan Warmerdam toernooi in Heemstede. · · 
Er worden· 3 wedstr;ijdèn ·van 2x 1.5 min. gespeeld in 
een poule, waarin'~H~D,C, ,- J .C'.S. en Wilskracht de te-
genstanders zijn.· · 
In de andere poule spelen Stormvogels, V.D.C., Haarlem 
en Tongerle tegen elkaar. De beide.poulewinnaars zul- . 
len in een wedstrijcl van 2x 20 min. uitr.iaken, wi!" uit
eindelijk toernooiwinnaar, wordt. De nummers 2 van ]Jeid:e_ 
poules strijden om de 3e en 4e prijs. : .. .: .. ,.' 

Programma: 12 ~":._ uur 
13;_1 0 'uur 
14.20 uur 

· H.D"C. - ·tèns 
Lens - J.C.S. 
Lens - Wilskracht. 

De volgende spelers worden hiervoor uitgenodigd: 

G; Druinsma; ~;Egberts, ·P.de Haan-- L.Huis, P. Hop, 
R;Hoefnagel,.·H.c1e · J_ongh, W;Kóuwenh_oven, F. Raeff, 
C.Schrover, G_.v,d.Velde, L.v.d; Velde •.. 

Leider.: Dhr.R. Wacbman. ------

.. 

Samenkomst: 9.4.5 uur ingang Stati·on H.S. (Stationsplein). 
--------- · Lunchpakket meebrengen. 

AFSCHRIJVINGEN: Vrijdagavond tussen 7 .30. en 8. 30 uur 
bij de hèer·G.v.d.Velde, Hertenraè.e 161 
(tel, 36.14.33.) ." 

. K A M ·l';, Nf I E U W S • "J.°:.· 

Af.geiopén'. \,Ondag is de Iaat 's't'é kampgroèp naar Amèr:sfOÓrt 
vertrokken., 2~ _:pupillen· gingen onder het genot väh een· 
mals bu;iJ;jip r:e,isen om 10.1-.5 uur bp weg~ · 
2~ Op)?,1,it~oge~., ·jprrgens; die naar wij hopen een fi_jne week 
tegèfüoet· gá:än ·en "die,. zoals gebrûikelijk. is ·na een week 
kan\p~,,zater.dag.;a.s. om ca. 4 uur, moe maar voldaan weer .. 
oij het· là:-µbg~bouw z_ullen aankomen. Cnze C-junioren ' 
kwamen afgelopen zondag van- kamp Uden terµg. Dankzij.J'ïet 
prachtige _weer is deze week zeer suksesvol .geweest,. '.:~~ 
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Veel tijd werd in het water doorgebracht, Twee èer,ste 
prijzen met het zwennnen werden door Rob ·van·Nunspeet 
·en Ferry Guit behäaJ:d, Overige sportprijzen' warèn, , . 

.:· ';: ' 

· _-. 1e prijs·Volleybal; 2e prijs voetballen 
en 3e prijs handballen. 'Kampioen broodeter Gerard · 

-v.d. Velde. Een uitgebreider kampverslag volgt nog. 

yerv~!!Ltar.112verslag Weert: ·: , 

Na de. leiderswedstrijd, die geleid werd d99r Leo Horn 
(Hendrik Ct'to dubbel Frederik) gingen 9 jongens van ons 
met kleren en al het water in. Cm half acht was er een,. 

mis, waarna er de prijsuitreiking en een filr,1.waren. Cm .... 
12 uur lag iedereen in bed. . 
Zaterdag mochten we uitslapen, omdat we toch nog niet 
weggingen, Verder zijn we de hele c~ag in Eindhoven ge
weest, waar enkele jon:,_ens op de trap· van het politie
bureau gingen zitten kaarten en anderen het P .s. V.'. sta-.: -· ·''" · 
dion binnendrongen; om 2 uur gingen we naar de biosCOOIJ, 

- Toen we om half zeven in Weert weer uit de trein stap
ten, barstte er. een. ontzettend onweer_ los, zodat we nood
gedwongen 'n: uur in een patattent moe sten blijven hangen, 
C:o acht uur· gingen we eten, waarna er eeJ1 klaverjasdrive·_ 
werd gehouden,. waarbij vooral het voortreffelijke spel __ 

van Turpin opviel. Na een ontzettende- puinhoop, georga.
niseerd door Hulst ging iedereen tevreden ·slapen, • 
Zondagmorgen -na de Mis werd er van het laatste geld kof-
fie gedronken, Nadat de fietsen(.?) op de trein waren gezet, 
wenien we om half twee gehaald me,t\3 auto 1 s, waar a.lles 
r.iaar nauwelijks inging. Cm half ze,s',l{Wamen we als bruin 
wordende rooie kolen in ons stadje terug, 
Tot slot willen wij onze 2 leiders, i:1:4x Heerschap en 
Cees van Egn:ond, heel hartelijk bedanken voor hun prach
tige leiding en verder natuurlijk de juco en de auto
rijders, die ons gebracht en gehaald hebben, 

1 ,. • 

Uw verslaggevers: 
Temptation 
Lefty 
Tullie 
Al Caponè 
Fosco Jack 
Den Turpin 

Das.v,d.Lans 
1,acl Westhof 
Daby face 
Hans van Hulst 
I,ad Tinnebroek 
Ali Den Hassan 
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SPELREGELWIJZIGINGEN 
- Dlessure: -------- Dij verw9nding màg cl~ doelverdediger ged~

rende de' gehele wedstri ··d worden vervangen; 
twee veldspelers; na de rust slechts één 
indien voordi_en nog geen twee spelers zijn . ~-,. '. . 

tot de rust 
veldspeler, 
vèrvangen. 
-_;~~:e~r: De doelverdediger mag niet meer dan vier 

passen doen met de bal in handen of de bal 
op de gronlll: stuitend of de bal omhoog werpend en weer 
opvangend. Na de vierde pas moet de'bal worden wegge
trapt 9f weggeworpen en wel zodanig, dat een.,13:ndere · 
speler in de mogelijkheid verkeert de bal te $pelen, 
Voorts mag de· doelverdediger het spel niet ophouden · 
of tijdrekken. Een overtreding wordt in beide gevallen 
bestraft met een indicrekte vrije schop. • 
- Penalty: a) Dij misleiding door de verdedigende par-

------ tij moet de strafschop worden overgenomen, 

. 

• 

• 

indien- uit de trap· géén doelpunt is ontstaan, 
b) Dij misleiding door de aanvallende partij 

(behalve door de nemer van de strafschop} 
moet de strafschop worden overgenomén, 
indien wél een doélpunt is ontstaan. 

c) In:'.ien de nemer van de strafschop zich 
tijdens het nemen van de strafschop schuldig 
maakt aan onsportief gedrag (b.v. eerst over de 
·bal heentrappen, zodat de keeper uit balans 

·. is en dan inschietén), moet hij een waar
schuwing ontvangen. Is uit .deze trap een 
doelpunt ontstaan, dan moet de strafschop 
worden_ overgenomen • 
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EEN TIEN !<IET EEN GRIFFEL 

Het wordt- tijd, dat wij een 11kijk
dagllaorga.niseren. Wat er de laat
st.e .weken op ons terrein is ver
r:Î:pJ!t, is zeker.,l;l.e:t,.~ekijken waard. 
Eif:è1an·begoel~n-we niet eens het 
meest in _het oàg_Jpp_èii._de, n.l. 
de witte paaltjes'en'de'nieuw 
geschilderdei'-baBken. Cok niet de 
keurig verzorgde -grasmatten. Neen, 
waar wij wel op cloelen is wat 
achter de tweede deur in'het eer
ste kleedgebouw is ontstaan. Van 
ro,mnelhok is dit een materiaal-: 
paleis -geworden. Met recht een pa
leis.· U kunt - en Jlloet - -het zelf 
maar eens zien. Het lijkt qv~r..'. 
bodig de .hiervoor verantwoorde~ 
lijke man te noemen, want wie kent 
zijn naam niet? Maar ach, er ge
bem:en .zoveel overbodige dingen 
in de vrereld, dus laten wij maar 
meedoen. Het is natuurlijk de·' -
heer H .• l'iÏ'.d. Steen, die wekenlang 
iedere zaterdag met dit karwei 
is bezig geweest. Het is ·zonder 
meër··groot_s ·1 > 

Dé v;frri,' wá~rin de r~dakt:i.J 'de heer 
v.d. Steen bedankt is de Tien-met 
een Griffel, waarbij wij opmer-. 

· ken, dat dit reeds de derde .keer 
· is, dat hij deze "onderscheiding" 
ontvangt. · 

DLAUW EN WIT •••••• 

Afgelopen zaterdag zijn er weer 
· cie riodige päaltjes ·van ëen" laag·· 
w;i.tte verf v·oorzien, terwijl on-ze 
"tribune" een blauwebeurt heeft 

"' gekr·egèn. Leo v.d. Velde heeft 
pij' deze·werkzaamheden de eer van 

.·' \ de junioren verdedigd. Voor.ts i~ 
vandaag (maandag) een kabouter 
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' 

·"d411 ~}iet -wèrk ge~eest_, .dié het tweede :ield heeft beschil- ::· 
dê;rër;. d.w.z._ qe __ paaltjes. Het derde veld volgt.::Dári . .r.ès- :J 

~ ten ons nog_.cle ·),iéhtmasten, Deze week~wordt t·eirslotte,:·. ·,: 
"de nieuwe yèrlièhtirtg in"het klubgebouw aangebracht~., ,f. 
Het •ziet ·er dus naar··1.11t·; _dat wij de.nieuwe kompetitie 
in een keurig jasje_ kunnen aan'vàrigen. ;. 

·..:..,.' ...... 

·o F.F IC IE EL 

NIEU-l//E L:RDEN_ 
H,P,Speicher 
H.A.G.Deyersbergen v. 

· Hene·gouwen 
J.C.v.Schaik 
L .H. J ,Dleeker 
A .J. Roodbol 

IN .DALLCT1\GE 
Th,J.A,Droers 
G~L,v.d.Akker 

22-.9,-48 

5- 8.:. 39 
10- 1-42 
28- i-38 
20-12-45 

.25- 3-46 
24- 6-45 

Het Zicht 30 . 

v,Dlankenburgstr.116. 
Vlasakkerstr;10B ··· 
Ckkernootstr.232 
Apeldoornselaan 196 

De la Reyweg 146 
Reaumurstraat 42 

DESTUU,RSI/ERGADERING 
De be.stuursleden. worden erop attent gemaakt, dat."·-eP~---·:;;_ 
vrijdag over een week ( 1 3 augustus) een bestuur:;,v:er
gadering zal worden gehouden. 

VA RIA ·.,. 
-.Uit het klubblad van G,D-~A.:.Door de bil'jart-kom

missie- wordt voorgestel°d eeh ander biljart te kopèn, 
omdat het biljart van Tante •Mina bijna net zo hob'- . 
be lig is als het veld ·• • • • • • ;,; · : . ··· · -. .- · 

- Als U mét de. :t·otö: ·meespeelt, verrijkt U totomatis_cl) 
uw klub. Wacnt·nîet··-tot"-· het ·te laat is. · 

·--s .· 
~ ... 

P'îG'ëGR ,~ MM I"; ··s, E N I C' R E N 

voor_zondag 13 augustus 

Ton'ègic1o 2-Lens;komb'. ( 2) - Roclelaan, Voorburg 
idem · 

" · .. : 

.,, 

12 uur 
half 3. 
12 uur . 

Tonegido 1-Lehs .komb. (.1 ) -
Lens ,komb ~'G-Len,S.korrib. ( 7 /8) - Ve,cl2,Geb,1,Lok,6/4 

. ., ...... , . . . ,;, . . . 
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DE CI'STELLINGEN: 
K0MDINJ\TIK'1 _, :. ; . . . . . - .... : 

.• i"' . • ·- .• •,. \ . . . . . ' . "~ 

c. v .d, bêëk'.:.J.v';ä:i'.jk-w .hansen-a. rooduyn-h, sriiit skam-j:v, d: 
knaap-j. englebert-r ,wachman-f ,de zwart~d, brandenburg-j, zoet c 

KGr-'lDIN[ITJ~ ;I:j:,1 ,1 . . 
-·- ····- _,·, .... , ......... ·,. -~------...; .. . 

a ,de lèeûw:lr,:']jil:ok~a.roodbol-r; ro·odbol-g,ke!hpe~n=-- .. - . -
h;di'étz.:.lTriemet'i-w. vernderbos-h,rooduyn-,m.-v. zilfhout.,. · .: .. 
g,vëfhaär, · .. ,: · · ; ·' 

Reserves voor beide elftallen: '.:: . . . . . . _: . . . . . . :·. . . 

h, brà_ndenburg-a;v, limbeekC::·pc; sch9uten-j'. verha1;,r-,.n, v,domburg, 
LENs;i 1ëtr:ïrn:t1;\ Trt 6 • ·.. _ •. . ·· 

• . . i 

r .bruggemans-c ,nieuwenhuizen-m·.meerschop-g, jehee,,-f, ,i-;;·~;'. 
dÎjk-j, veldink-a,nowee."'.:p, scri-1,lten-j. beyersbergeii,;.g,hal.-,. 
leen-m;v,eysbergen. .·. - · '· · (. 
Res: j-.kuypers-j,wittihg-j.cle boer,· · = 

LE_~s-:KCMDINATIE 7 /0· . 
, .• r 
, ·J 

m; suykerbuyk,;.c; veldink-h;kemper-c.pëet ers-h.i .cle groot-' 
r,de wáart.;.a. v .çl ,meyàén-1'. jartssen-j ,de hilster-p, burg-: 
houwt-chr,l.m.peéters,; ·r,; · '· 
Res: h,de sterke-1't,ubbèn-h.v,wel:ten, ' :, · · ;- ,'.. .:: : 

• '. . ·- . . i : . . . . ; : : ~i . . .-_;; :-- ,. ' .• 

f,FSGHRIJVINGEN :· tot uiterlijk vrijdagavond 8 uur:b:i,.j-'_,'_··. 
_,. · dhr~G~Coomans, Wéimarstraat 21 8- tele::C'·' 

';;-:- foo_n,)•,';2?/,20, · · i'.'.::: 

vcc,U,c·î;ro · i'RCGR,\MJ\'I,\ sENrhim-r- · -
~~!:!s§!g.:,gQ_~::g::~!!:!:!?: 
1 f ûur~MSVt 19 (Möntfoor't ).;.LENS .KC!VJD .1 

14-.- uur' LENS komb. 2 ·:.. Verbu:sch 2 
12 uur LENS kcimb, 6 - D ,T,. C, 

. 12 ilur µ;f;rs _kçllµp,J/8 - D,.T.G. 
~~!}~§!g_g7_~~B::§!::~: 
12 uur I,ji:NS komb. 2 - Quick 4 

Cp,terrë:i,.n Unio-
Cudewater 

He.-;igelolaàn . · . 
Hengeloiaan.: . 

. Henge:)..çilaan 
~ . ~ ' . . . 

... ·:.. 
- ... 

Hengelolaan 

~~!}i~g~}~~~J?i~~:!2.ft=~ _;' ,,~-~~:-~r;:::~~, ·:.;;/Ct7:7'. :; : .. : . .. - . -
, 1.2 .. µµ_r DHDHK -· LENS komb. ,5. . . Ç:ckenbupgh, 
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12 uur DHDRK - LENS korab;6 
14 uur bHDRK - LENS komb;3 
14 uur DHDRK - LENS komb,4 . .. "' .. , 
~ . 1 . • ' ·-. • . • 

Cckenburgh· 
Cckenburgh 

, Cckenburgh 

K n·M·P N.I E u w·s . 
KAMP UDEN, Ook in het kamp in Uden werd weer een mooi-

,-,weer-rekord gebroken: steeds warm tot zéer 
warm., ~hetgeen noodzaakte-. tot dagelAjkse tochtt;ln-naar:- · 
het dorp om middels allerlei soorten frisdrank'de·watér
stand van onze jongens (en leiders) op peil te houden·. 
Ook de ijsomzet bleef stijgen. Hiertussendoor werd ·het 

• sportprogramma afgewerkt, waarbij tot onze grote spijt 
Ne eerste plaats in het voetbaltoernooi àan G.D.n.werd· 
verspeeld, maar bij vólleybal en zwemmen stonden onze 
C-klassers _aan de top. . -- . 
De pupillen besloten in ;",MEftSFOC'nT de kampweken van. 
dit jaar. Ook hier, vooral de eerste dagen, goed weer, 

·ook hier veel zwemmen ip het naJ;iijgelegen_ zwembad. 
Woensdagavond echter een enorine hoosbui, die de l'èi- · 
ders noopte tot een geweldige operatie "Delta"-werken, 
Na enige urep. dobberde er geen koffer me er rond! en 
kon de hele meute droo'g gaan slapen. De r·esultaten op · 
het sportveld vielen mede door de vele minispelers aah 
onze zijde wat tegen,- allee!'l bij het zwemmen eh de vijf
kamp wisten we enkele prijzen in de wacht te slepen. 
Ook in "bo_:5-vechten" wisten de -meesten zich gg~çl. :t.El.~'::1'~.r.en 
getuige de blauwe plekken van somma.ge· leiders. Zaterdag
middag was iedereen echter weer ,heelhuids terug aan de 
Hengelolaan en waren de kamp-,-perikelsn._xooi::.dit __ jaar _weer 

ht à T t 1 d . f f . . .. , ac er . e rug. o vo gen Jaar • . . . . c _ : ___ •. : •. __ ...... _ • 

P,S, De jongens, die hun kampkalender nog niet hebben ont-
vangen, kunnen deze zaterdagmiddag oî:i' ·hèt_ v_élêf äfhalen 

Nu de kampen weer achter de rug zijn, willen wij al degenen 
die hun medewerking tot het welslagen ervan hebben verleend 
i hierbij denken we vooral aan .. de- le:id.ers" en degenen, die 
~an het vervoer van en naar de -kampen ·hebben meegewerkt -
rlogmaals hartelijk danken. Wij hopen op hen en anderen.vol-
gend jaar weer een beroep te mogen d cien.- · c .. · 

· · ·Juco. 

,J:UNI OREN-JUNI C'REN -JUNI CHEN -JUNI CREN-J.UNI OREN-JUNI CREN . 

~u de vakantie naar het eind gaat lopen, komt langzamerhand 
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de nie1Me kompetitie in zicht: over een maand, d.w.z. 9 -
en 1 O september start __ offi,,cieEll het seizoElri ·1967 /68~ · ·· 
Ter voorbereiding h'.ièrop'. zul;li?ti zo_V,:fel:·m9gelijk oefenw-.ed
strijden worden gespe'eli:!',: t-erwijl·bök. de trà.inihg spoedig 
zal starten. Aangezien de·elfta~lep uiteraard geheel op
nieuw worden samepge steld, is hèt zaak de ·opstellingen 
steeds goed door· te lezen, ·of je naam erbij :z;taat. Opstel
ling in eên bepaalde kombinat.ie is slecht-s voorlopig en . 
betekent dus·niet, dat-dit_ reeds het vast.e .. elftal is•;··--' 
waarin je in· de kompetitie .. gaat spe],en. Doe juist ook bij 
deze oefenwedstr.i jden ze goed :mogelijk je be sti aangezien 
aan de hand van de prestaties .hierin, de elfta len worden 
samengesteld. Nog eyen een punt, waar we ·op_ willen wijzen: 
zorg _steeds dat je ·voetbalspullèn goed :i:n orde !.zijn .. (bia .. el 
en schoon, zorg voqr ·goede veters èn elastiek om je kousen 
op te ·houden)~. ' : · ·· . · ·. · 

• '.I • ~ : • • " ·- •'• • '... • 

PRCGRAMI8', JUNICREN :woör zondag 13 augustus .. 
LENS 1: H.D.C~-toernooi: . -- -· ___ :.:· ... ______ ,__ 1 :·. 

Als vorige week reeds vermeld, neemt 
deel aan het H.D.C;-toernooi. · 
De volgénde spelers wórd:ên verwà:cht:. 

. -~ . 

Lens 1 
•·· 

zondag a.s. 1 •. ·- , .... ,- . . '. 

w~kouwenhoyen-m.v.veen-h.verheugc1-t.heerschop~r.fortman
d :holt-à .hop-c. v. velzen-e. bakkers-n. j(J.nss"i:m·-w .keetman
j. col pa. Leider.: dhr. i" ,Huis •. 
Sar.1enkomst:. 9,45 uur Sta~ión:H.S. - ... : ·-- -· ' .. 

!!~~-2!.'.9S!.'~~~ : __ _ .. 
12 ·uur w·éer1andia - Lens 
12:50 uur Lens_-flillegom 
13.40 uur Lens~-~.W4'lskracht 

14;30 .' u:Haarlem - Lens 
15.20 u.B.n.Q. - Lens. . ' . -

De wedstrijden, -duren 2x to minutén, de finales 2x 1'5 min. 
Denk erom.êeti. lunchpakket mee··te nemen. 

. > . 

PRCGRANiMA JUNIC'REN voor zaterdag 

14.30 u:.Lens'5- c.s.c.D 1 . _ 
15,45 u. Lens Komb.J\-Don Dosco A 
13;45 u. O.D.D.6 - Len.s Komb.D'. .. · 
15:45 u. Lens Komb:C-Don Doscó 'D · 
14.30 u. Lens Komb.D-C.D.D.7 

12 augustus 

V.1,G~1,L,6/4 
/ü.bardastraat 
V .2,G.1,L.5/3 
V.1,G;1,L.6/4 
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DE· 0l'S'.I'EJ;,LitfG,EN: . . . 
LENS :5: ·'p')le~ ha:án.:i,egberts-;f.ráeff.:t~•sèhro~er~p.de 
, ... :-c-,.,-::-. 'vfle's:..e ,v, bróî1ékhorst·-g~ v·.d. velde-1. huis.:.· . ··1 -
. • . , ,, .. ~ , ' .. ..._ -c:.,..,. T . ~ ~ -. • . 

· ' · h. da··:jj'i_\1.~h:-1:~v·. tl·, v~lc\e:-a. hoek. _ · 
· Res: w~ er:rgl'ëbéi::·t-p. kl•ë1n breteler'.·· 
' Leidër: Dhr';·R.WacJ;Jman. ·,,,.,.,' 

,·. '. • . ' .. .., ;J ~;'·::,.' . . 
LENS •,KCMff.A: .b :v .d.lans.:.a. tinnenbroek-r.hoefnagel 
----------.,. · h. eggers-p.manders.:.f. hif\,v~nstèijn-h.v. 

LEN-S:'KCMtl.D: ·-------,-~""'::---

_ hulst.-f. v. baggum.:.h; dè ,zwàrt.:.f. guit- · 
r.peters. Rès: h.v.berlo, g.bruinsma. 
Leider:. dhr:ïî.de Groot. . . .· 
r; v.d. steet'l-,1. v .d •. ineer.:.c ;lustenhciuwer
f. veeren-g. trörninelm -p·:v .d. steen-j. hel-
vénStein-th;'v;·d ,aardweg-r. v ;d :l:].orst-k. 
v.d. voort-j; v;rijn. Res: · th. v;;ri-jn. 
:Gëiëfèr:"ë:Ihr:.:;r;cre Hilste r. .,, :·",c- ·:;·, .. ··- ,- · •· 
Samen1<om'ï:it":·TJ~·r.5 ·uur Hengéîo.ta:an·huelc ·--~ · · · 

. . Leyweg (Euro cinema).. : . . .. :. 

LENS KOMD .C :· i;t'éuriiss'êriip.heynen-h.v .dàm-m. v. ba~gum
----------- j. janma~1;_.:.,b_ .__rave stein.:.r ;•më er;shoek-c .ab

spoel-r ;l'i. straatman-j. v .d :ende-h.pechler • 
. ... :.Res:· .. g,."1{.,ardenne;, q.de haé!-'9i Leider: .. 

, ,,;,. ;•;,-<lbr. G!.;K(àmpermarl'.T . . · .. •·.'r... .. ,, 

LENS KOMD.D: a;castenmillër,p,berkelàar-ê::l!r~ardweg-: 
----------- e. speicher-"J ;boin-r. woutérs--g;leli.e:v:eld-JL. . 

de hilstèr-b.hoefnagel-j.mèyers. 
Res: g. v ,deelën-r.asselman. Leider.::•~:~.: ... : __ 

- . êTiir .·W •• Stapel i , .. . 
r . 

PllCGRfiMMJI" PUPILLEN vöor ~aterdag 12 augustus ,- ., ,,; 
.,.,;.:;, l . . 

2; 30 ,uur.Lens P ;Komb .A-Lens P ,KQr,1.b .D V .2, G; 2 ,:i;,; 6/4 · 
1 ;45 uuf<•Lens P~Konip;c..:(::;'IJ;E·,1"P·2 . v:1,.G;1,Lt51/,3" 
1 .45 uur Lens P .Kómb .D-Lens P;·lforab .E V. 3, G. 2 ,L. 61/ 4 
DE 0PSTELLINGEij,:. ' .. · ·-· .. 

1!~~~)~Q~!.!!.: ~: verschoor-p. v .wijk.:.a.hilderink-r,!Jlicka-;: .· : 
.. : ,g~Wi,llêmse-g,èolpa-p.perreyn-j,de hi;t.ste:r7 : 

. ' ·-e~:hoéfnagel-g.oloks-q.v.noórt •. : .: ,. : · ... ', 
.. • -. , ,Res; ,j,rademan;Leider: .dl}r .• G.v.d.St~en,. ·. ·, 
' '-.--, ·. - . 

LENS KC'MD ~il(· g'~ v~ gessel-j. janrtlaàt ::.a ';"l'cx:1 dêr-à. • s-gravel'l-' '. ----------- -
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. : dijk-a,kleywegt-h.:y_;;rossum-m,heynen-b. rui
. té'rnari.:.r·,g·oedhuys-p'',Jt )lrun-f. snoeyérs/. :· 
· Res.: f,de vries·. Leider: dhr.Th,S·uykerbuyk; 

LENS K01'fil,C: 

LENS KOMD,D: 
--------------

LENS KCMD .E: 

j.v,hoek-r,v,d,meer-r;bom-a,v,d,aar-j.val
kenburg-j,v,d.burgt-j.oosterveer-j.schaare
man-m. v. wassem-j. wüstefeld-j .post. 
Res: a.v.kleef-r,yperlaan, Leider:èhr,N.Koot. 

b.v.veen-f,overbeek-th,tijssen-r.v.let
r.verbaren:lse-w,gomes-m.v.rijn-g.kerkhof
c.schenkels-r.koster-g.v,osch. 
Res: j,linders-e,de wit, Leider:dhr,Th,Gro
chard, 

j;koomen-j,èoomans-f.willeyns-a,burcksen-
j ;dessing-j .hollink-f ,hendriks-f, jonker
r.nottet-p,koper-j ,koper. 
ilés: w,carabain- j.mulder. Leider: dhr. 
Î!, Drancl enbur g. 

ATTENTIE, JUNIC.i.EN EN ?U?ILLEN! 

;,FSCHRIJVINGEN: vóór vrijdagavond 7, 30 uur aan dhr,J ;M.' 
vandér Kleij, Frambozenstraat 4.5, tel, 
33,88,42 (telefonisch alleen vrijdag
avond tuszen 6.30 en 7,30 uur), 

1"'1\ TERL\ALUITGIFTE: dhr. G. v.d. Steen. 

VAN DCEL TCT DOEL (junioren) 

Zondag 6 augustus werd door een D.Junioren-kombinatie 
deelgenome;1 aan het traditionele. "Jan Warmerdam-toer
nooi11 te Heemstede. 
De eerste wedstrijd werd van de latere finalist H,D,C, 
met 3-0 ve:rloren. Vervolgens werd van J .• c.s. met 4-0 
gewonnen en de laatste wedstrijd van de poule tegen 
Wilskracht werd een 2-0 nederlaag, Door een beter doel
gemiddelde kwamen wij onverwacht toch nog in aanmer
kingvooz•de strijd om de 3e en 4e prijs tegen Tongelre 
uit Eindho·ren, 
Na 2x 20 minuten zware strijd trok Tongelre met 2-0 
aan het langste eind en moesten wij met de 4e plaats 
genoegen nemen • 



-563-

Het toernooi, werd. gewonrieri döor 'V-,D ,('., die in de fi

nale H .B .C. r;iet. ,:.-2 versloe~~ .·. · · 

. :.. l.: 

-- -·- .. ·- .. ~ ....... ··••··-····,-· 

· .. _ l. 

:r . 

. ••. l :_ . 
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Hl 

. DE LENSREVUE 

klubblád 
van de rkvv· 
lenig en snel 

REIJ;U(TIE . . 
g. hii:1leeh . 
amanc}el -str 1 O 3 .· ·:' 
telefoon 361160 

a. verba:reml:se 

4óste J.'..:,RG,lNG · 

nummer .51 
16 augustus t 67 

T E L E L E N S 

ffi .Crts eerste elftal deed het 't vo
:r.ig sé:i.zoen nie't zö best en dat 

. had _fc'ennelijk_ pok zijn weerslag. 
op· de·· samenstellers van dit elftal. 
In totaal_ werden (uitsluitend voor 
de .konip,ftitiewedstrijclen) 21 spe-

. '\ers ·gebruikt. SlGcht s twe.e speler.s: 
1ni.st;en geen enkele kom!)etitiéwed
_.st'r~jd, dat \.mren Herman Sr.1:i:tskaL1 
en Wil, V:ende'rbos. ,Er werden drie 
keepers gebruikt. I.Jisschien is clat 

··wel e'en ·rekord in de Lèn.shistorie, 
Cpmerkelijk feit hierbij was oqk, 
dat ?P e_en gegeven moment terug werd 
geg:r:epen op l1e keeper van het zes
de elftal. Hoe zat-dat dàn (zo 
vraag je je•dan af) met de .keepers 
van het derde, vierde en vijfdè 
elftal????? . 
Je eerste twee -i,ieclstri jclen bleef 
het elftal ongewijzigd, maar· voor 

mmmmmmmmmnummnnnmr.mm. · de derde we~~strijd werd t1ët elf-
LENS Zi.!Cl,GEND;, ffi tal op maar liefst drie plaat sen 

B fü · ge'wijzigè.. Voc'r cl'e · derti..ende· wed-
vr 1 aug lÎl strijd zag men het kennelijk ook 
be st • ve~gadering !Il erg somber in, want toen volgden 

.. za 19 a11g _ . ffi wi jz;j.gingen op een vijftal plaat-
jun:4-7-10-12-,.1.5 ffi. sen. Dat hakte er·Clus nogal in! 
pup: 1-2_-3 IR Voor het tweede elftal,' élàt het 

lil overigem, beter deeä,. zag· de_ zaak 
zo 20 aug 6 m er nog triester uit. De elftalsa
sen:1-~-3-.5- -a- ttt menstellers hadden voor de kompeti-

tiewèdstri jden va·n dit ·elftal maar J·un: 3· . b · ffl' · · · · 
pup:· 1 · .. • · · · . liefst _28 spelers nodig, En dit 
ma 21 aug j. zoutlen dan gerust ·een .•twanyoèstand" 
klubavond w:iJJen noemen .• Dit elftal· ver:sleet 

zelf.s vier keepers. . 
mmmnïrnirllT,l!T,m.llll.intnmnnr.m.'lltm Wat is nu cle moraal van dit verve-

, . ' lende verhaal?· :zéii,rel uit. het aan-
tal spelers~ dat. voor hèt eerste elfta-1 ·1s gebruikt, 
als uit· het aantal· voor het tweede, blijkt'; dat i:fe kwa
liteit van de spelers weinig of niet uiteenloopt;• 
De samenstellers van dè elftallen hebben zo-

.... . . ')'~, •. ~ .. ~- ' - . 
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•·.. ... -· -.--..-..:.: . --· - -·-- -..... 
. ,. 

r1oende. de z~rare taak de speler:s te kiezen, die op een 
bepaa.J.'cl moment over èe me·e·ste · konclitie en c:e best.e 
r)el'.).t,aliteit beschikken. Wil' men in aanrnerking,komèn 
veer-een. plaats in een hoger elfta.l, clan zal nien be
·slist over deze .twee eigenschappen moeten beschikken. 
!Jit r:e hierboven 'genoemde cijfers is ciok gebleken, 
rlat c1 e elftalsaCTenstellers er vorig seizoen niet he
lemaal uite;ek01,1en zijn. De juistê formaties werden 
niet gevon:1.en. Jit is r:ede te wijten aan het feit, 
c:at d~ s•)elers er te we,inip van doordrongen -W9-ren, 
cl11t konclit.ie en t!lental_iteit de "doorslag noesten r:e
ven ~ij de keuze, 
Hu·t ,,erin;:,e. verschil in kwalitei:t wil ook zeg(:en, · 
cl.at het weinig of geen voordeel oplevert een speler 
te vervangcm, orn·::at. zijn plaatsvèrvanè;er niet veel 
het.er (slechter) is. Een nadeel is in ieèer geval, 
dat ':e elftallen te weinir; kon$tant zijn feweest 
on tot behccrlijke re·sultaten tE! komen. 
Een homogeen elftal met r.ünc'er kl-ialiteit is al
tijd nog te verkiezen boven een zogenaand ""beter:" 
elftal, jat als los zaml aan elkaar hangt. 

G.H. 

Do.er .c}e in_stellinp: van c'.e hoofdklasse: was het vorig 
seizoEÏn .e'ên sterk ['ewijzigde promotie-regeling: nood- .... 
zakelijk. Hiorr2oor was het·ria afloop van--,::e-korápéti- -.· 
tie niet heler.mal duidelijk, waar rle elftallen, .,:ici 
uitkomen in ;'é af(teling, terecht zouden komen .. lJj_t 

·-<?.~n publikatie · _in r2e Sportkroniek is nu 1:ebleken,. .c:at .. 
ons. c1errle elftàl - zoals verwächt - eerste klasser: • 
is gebleven en inge,leeld is in de reserve eerste 

. kl;~sse E. fI.et viercle elftal, clat vorig seizoen bijzon
der laag. werd geklasseerd, is t9ch ge::,romoveerd, want 
het is ine-edeeld in c:e res~rve .t;,;,eede klasse ::i.· -~-- ·· 
Hr,,t;,elfde geldt yoor ons· vïjfde::elftal; dat vorig 
s.ei_zoen zo uitstekênd voor de dag kwam, ook dit elf-· 
ta1 speelt. dit seizoen iri' cle twéede klasse (M). De 
incleJ,inp: van ·c!e andere elftallen' woielftt pas ov.er. twee 
weken békenél. ' · · 

LENS 3: 

cel eri tas 4 - cle postduiven 3 - verburch 3- duinclor;:i 
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U -I ,T. S •. L -A G 

SENICREN:' · :-, .· , . · ·:y;.· 

to:n'~~i:di°F"'- lèhs 1 
tonegido 2 - lens 2 
lens komb. - utopia 

JlITJIGiEN 

E N 

6-2 
2-0 
2-0 

sv 2 - hmsh 3 
gds 2 -:. vcs 4 

:2 ·en velo ·4., 
~ -~ ', •' ~- J 

LENS 4: 

- tedo 2 . ..:: 
- gi:lC; 2 .. :-,,.btc .. 

,._ .. : ., ,- .~ ,, .• . 

rij swi jk 5 -i:t~-vái, 4, _::::.: yç_~_::5.~ -
h. v. hol land 3 ,- 11aaljlwi jk_, 3,- . 
westlandia 4 - vèrburch '4 - · 
de . postdiriv.ën.. 4 - .quiè.k .7 · ,.:_. 

·Ió'n.s· 5 •:.: o.sc ·--:f'l ,r::·: 5...:·1- ·· .. • oranj'e- 'blauw: 3, ·:en.' rksvm ·2 •• ' 

;~gs 6~~:~s akg~g -~~~c_°. .. ~=r ·, : LENS 5: . ; . . .. . ; . ; ' .. 
lens kor.fü d- odb 7 7-0 ,·:, quïëk e - :cte·,p·ost:duiven ·6, -

vios 6 - hmsh 5 - westerkwar-
.. tier 9 - soa 3 ·- rijswijk 6 -

·len:s ,C - .. ndb0 .. '2·.• • · .. :· 2..,,0,.;, .. nivo 3, .,..· spoorwj_jk·'4 en vc.s 7. 
lens d - lens·e '-•: · ·-·::,~2-.:·, .. --··--..:..,...--..:.:··-"-··---.,:....;.""'-..:_-'-''-<-..,__ 

!fEI:,i"Hf,;,N TCEEN CC I • · ' ' : 1 -' .BEHSTE K( i-ii"ETI!I'IEWEDSTRJ;J;)EN ....... , 
(lens:, 1) , .LENS .1 en. 2 ,·., 
lens 1- neerlandia ., 3~cr'., . . ···· .. 

·· lens-'1': ,-,-hillegor,,· .. ·.·~ o.:.t•::· ... _DG l~ompet~ti_e v9or ~e ama-•• 
lens ·1-wî'.1.,skra.cht· ., . 0-0· .·, .. _teurs be_gi_nt <?P zot1aag __ j_O .. 

1- 0 s_ e_ptem~e. r. ·
1

Çn_s_ eerste. e_ J_.f_t,al lens 1 - haarlem , h 
·1 1 hb A~_io· ; . J-il _

1
op ~':-.e __ aa,g ec ter ._vri_.J., , 

· .ens · :; '' - 1 t 1ft 1 lens -1 •. ado 1 20 r ... 2:, ., .zo~a,., c,J. e a 1Jas een ,·reeK 
· later begint; pan staat e:::n 

uitweclstrijd tegen ··. 
. . . : f • :- .•. .Zwart IJlauw op het .progr•a•-· 

_· : . , , . ·. ·: ·: ·. · · .. · - ma. C) ·2_4 september; vo].gt· de 
ee1·st.è ·thui::.i'(rndstrljd .'tGgen: l'fio'.è_rk~·pç:lle ,, ., · .,.·'., • ·: \, , ', . 
Hot tvwede ,':;,~gj.nt z'i.,Jn. on-;'e-J:ii{i.ti.fè;Ld_:z.wárr;,_ ;k°0fop0.tit;:i,e : . · 
op 10 septe,1bèr lse't èeri'. th\.ii:si'1ÖC:(}trijd, tcr;c1 }rvv: f'";;:'. Cp . 
·17 september volgt eBn weci'strijd tegen buur,.1ari IJJ'!IT 2 en 
cp 2-", septe,.·1ter de r.;rote è.erby tegen Quick nteps 2., · 



·.,,:r . -- " 
.. 

12uur 
2 uur 

·. Lerts.JèottibJf -·-D.'.L'.C. .. -•·Veld 2,Geb.2,Lok,-5/:3 · 
Lens 3 (\ióorló\:iig)-N.I.V.C' .. 2 Irenesportpark, ·' 

. S h R' . "k · c aapweg, WJ.J. 
--DE C1'STELLINGEN :

L~NS 1 . (E:ornb.) . . . : ~ 

. [ , 

c; v.d .• beek - j. v.di jk'-w ;hansen-j. v. d .knaap.:.g;kemperrnan-
j; englebert-g. verhaar-r.wachrnan-f ,c:e zwart.,.d. brandenburg.c. 
j. zoet; · · . · · 
Rcs: g.j.crama-j.meijer. LBicl.èr: Ilhr.ï'.IJiecrshoek. 
Verzamelen: Klubgehouw 11,uur. 

"LENS .. 2 (Komb.) 
> ' 

a :de leeuw-h.haket-a. roodbbl-r. roódbol-h. smit skam-r. blok
a. rocduyn-w. venderbos-h,rooduyn-h~dietz-1.riernm •. 
Re s: · th. suykerbuyk ( 2x) - m. v. zilfhout. 
Lei~~ er:--· Dhr. L. te 1,foy. -

ver HLC'PIG LENS 3 (uit tegen N. I. v_. C. 2) . 

r; bruggernans~ch; ver hoe f-w. verbárencl se- j. verhaar-a, lirnbeek
f; c. v ;bohemen::-p. a. j. schouten-r. eykelhof-th. brocharcl
a,kortekaas-h. brat'Jdénburg. 
:::es: w.eyk~lhof-j.p.i.groenenclijk. (Deze reserves 
spelen in elk geval zondag 3/9). • . 
Kn:rnn:,TIE J\ 

th.suykerbuyk·(2x)-r.j;de groot-a.j.klein breteler-c. 
méere-g.l.v.d.akker-th.j.v,kleef-a.a.ril.nieuwenhuizen
j.f.boèrhof-r.brandenburg-j.witting,n.de boer. . 
Il.es: a.n.v.niel, c.vervaart-~.v;d.zalm. (Deze reserves 
spelen in elk geval zondag 3/9). 
KCMDINJ, TIE D 

c, vaasset'J-f. straathof-p,m. a.davis-j. a,riernen-a, n. v. eg
mönd-h. p. speicher-f; veel]Jehr-j. c. v. schaik-f. wubben- · 
w.veelbehr-n.clrabbe. '· · · · 
!i'.es: h.r.crama-c.knippenberg. (Deze reserves spelen 
in elk gev;al zondag 3 /9). · · ·. · . 
XFSCHRIJVINGEN: tot {iit~rlijk vrijdagavond, 0 uur bij 

·cthr.G;Coomans, Weimarstraat 210, tel. 
39.27.20. 

Cp zondag .2. september. reeds starten Lens 3, 4 en 5. 
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Lens, 3 ~1e. klas E) -thµ;i.s tegen H.M,S.Hr. 3 •... 
Lens. 4 ge kla,s D) uit tegen··. v.c.s:.5; · -_. . 
Lens_ .5 ge kla.s M). tJ:iuis. tegen Westerkwartier 9 o 

L-ens · 6, 1, 8 en< 9 ~eikinri.en 1 o ~eptémber·.- Hiervoor is 
·het. programma ·nog h½..et bekend·. · . · . 

. w··s.,: ... _.~, •.•• :·;-··r1 .. •·-·· ~ 

,'rogramma. zondag 27· augustus. 

TJCSR' •·;i. Lená ·1 · (Roelofsariin:lsveen). 
·- ,· . . r~l 

·- ,, 

,12 ·uur Lens. komb. 2 .:.: Quick 4 
kwart over é6n C.S.C.2-Lens 4/.5 

3 UJ+I'. . C .S .C.1-Lens 3 

Vl,N DC EL T(T DCEL ( senioren 

, Henc,:elolaan 
(VlamenbÜrg (klèine 
( i'fariahoeve 

·-,.~ ... 

Loo) 

UTCI'If,: speelde haar eerste Óef_enwedstrijd tegen .een kom-
; binatie. Door de vakanties kwamen. beide teams · 

onvolledig in het vele! ( Utopia 9 man, k;omb .1 O raan) ; waar
èoor nogal veel vari de fysieke kracht _Vàl) de spelers werd 
gevergd. Vooral Utopia l:iad het in de eerste helft erg 
zwaar met haar 9 man. De kombinatie ·had voortdurend. een 
veldoverwicht·, .dat· döèr oribäuwkéufig-pla:V:ts§p ..e_ch:1?er ... :· .: 
slechts in één ·doelpunt wérc'. 'üitgedrukt. Na de rust kreeg 
Utopia er èen .tiemle. man bij eri ging in het offensief. 
)e kor.1binatie-ver.:.lediging gaf ech;ter geen .. kr_imp, daar· 
kwam nog bij, dàt keeP:e.r. Jlinus Suykerbuyk uit stekend· op 
dreef was en toen èe nood aan c: e raan kwai'.1 ( drierilaal ( werd 
hij f:;eknuffel.c~ door Vrou'we Fortuna, die cfo l:i'a'.( op het 
houtwerk deed belanclèn, Teem c:e Ut·opia-kracht.eli waren 
uitgeblust, ging de kombinatie wee1· in c:e _aan'va~. Het .... 
werd 2--0 1 toen een pass van Lou Janssen precie:s; o;J tij~1 . 
Jos Wi.tting bereikte, die de zaak verder doeltreffend 
afrondde. Al r:.ët · al een aardige wedstri je! met vlagen -van 
goeél voetbal ·-ën een g·elukkige overwinning van _c\e kombina
tie. Je ove-ry;inning zal echter niet ïn de anàlen worden 
vermeld, di3.'.l.:t' enkele,· daartoe uitgezochte spelers, wei
gerden een ",:oping-test" te ondergaan. . .. _ ·•-· 
Hierdoor bl-aef het vermoeden van gebruik· var-1 stimul<1r-1ti?, 
bestáan, waardoor de overwinning nièt"offièieel werd e.r-
kend; · · · 

VAN DCEL TCT JCEL . ( junioren ') ·. 

LENS ·t: De eer_ste we~lstrijd werd gemakkelijk gewonnen 
met 3..:0, doch de tweede wedstrijd ging wat onge-



-569-
lukkig metï-0 verloren,-·zodat onz-e känsen·danig·waren' 
verminderd, De c:erd'e wedstrijd kondèn ·we_ niet· verder 
komen clan" 0-0, cloch·ln 'de vierde e-ên goeë\e ·1--'-0 o.ver- _.,>., 
winni9g,._.geyQ].gd çloor de beste wedstrijd, een 4-0 9ver
winning op het goede H.D.C. Lens_en Wilskracht, eincltgd!cln 
beide met 7 punten in poule~ bovenaan, doch ons cloel
gemic1,lelcle was veel beter. Toen . .moasten.we ... hB.el .lang .. wach
ten o;, de finale, want poule D moest· è13 laatste serie wed
strijr'.en nog spelen, toen nog rusten, c:e eerste helft 
om de 3e en 4e plaats; kortom A 1 pad· te· lang rust gehad 
en kon in c' e eerste helft niet op·· gang komen. 
:-. • D "'. 1 20 had iets meer fut en toen· onze achterhoede 
voor ·vermeend buitenspel bleef staan, viel. de. eerste 
r;oal, direkt gevolgd door een 2e, Na rust .. perate A .. 1. .. 
er nog de laatste .energie uit en bracht de achterstand 
nog térug tot 2-1, _maar verder_ konden we niet meer 
kon:en. _ De fraaie 2e ;:ilaats was de welverdiende beloning 
vo0r hét harde werken van onze 1-2 Lens-ers. Doelpunten
E!akers waren Nol Janssen ,~, Carel ·van Velzen 3, Wir., 

Keetr.1an en ~'aul v.d. ;,.ar ieder 1_, 
p H C n·R· ' M Ifi· I1. J u N I 0 ll E ])T E N ·.o u P' I L L E N 

" 
i 

-, -v-oor zonf.ar: 20 augustus , 
2 uur Lens 3. Don T~osco V.2,G.2,L.6/,t 
11 uur 'Lens p 1 (oud) : DC'NK-toerncioi Gouda . 

/,.-klassers attentie! Sommige, jongens, die vorig 
jaar op zondag spe élcle:1, sti?,an nu_ op zaterdag 
opgesteld )Lens 4). - .- _ . _ ---~----DE C'FSTELLINGEN: 

"!:121::!§_}: a~vervaart-'-k,schoüw-f. jehee--g; duyvestein;a~ v. 
essen-i?, ;westhof-]J; hoogeveen-h, egbert s--f. v ,cl. 
berg-th, van r:ijJ.--c .gri:.nbergen,, · 
Res: a,bilderpeek-j.verbarendse, Leider: dhr. 
F .Herremans, ' 

DOJK-PUi'·ILLEN -,-1'( EHNCfil -, 
Het eerste :;'upiilenelftal van c:ë vorige kompetitié zal, 
zondag de·eer hebben het laatste toernooi .van dit jaar 
te spelen: n.l. het DC'NK-PUï'ILLEN-TCERNCC'I,. w.aarvan ..... _ 
d~ '4sselbeker in ons bez,lt is en-,_dus zal moeten w0r-- _ 
c'.ep verclediql1, We willen_ 1m -g:r-aag nog_ e<:'p. jaar in onze 
P:ni izenka st houcleri •••••• ! Doe cl us je be ~t. · 

/ C 
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Lens is ingedeeld in êên poulE!_met G.D.lt., Gouda, Dc;·1JK;,:-·~ 
RK.AVV_ en. Haastrec]1t. Middels wedstrijden van 2x •7'fi _tiirl,UUt 
wordt uitgeooakt, yde in de fir:ià.}.e_,speelt met de ,;riririaàr 
van de andere pol!lE:i óm cle wisselbeker. 
:,anvang van het toernoó;j. :. 11 uur • ." 
,)enk erom een lunchpakket mee te nema 
T)e volgende spelers worden verwacht: ·· ' 

h;jochems (2x)-p,v.wijk (2x) - c,lustenhouwer-· -·· ....... . 
g;colpa (2x)-g,trommele:i-r.micls:a. (?x) - a,baven -, · .. 
e~hoefnagel (2x) - m.v.,J •. horst 1 .q,v.nçiort.(2x) ·:- :.::: 
f .. • ], L . 1 • 1 h G ·1 S . ,veeren. lies. m.v,..,agp:11,11. oic.er. :C, r •• v.u, teen •. 
Samenkomst: 9. 45 .uur ingang Lens-terr,ein,. 

1',tc Gllilr-'I<è'. JUNICREN• VC:'( R z:,TER;J,~G 19 f,UGUSTUS 

15.45 uur Lens 4-- c.w.:-o. v.1;G.1,L.6/4 
15.45 UU:r:' Lens 7- c.w.r. . V.2,G.2,L.5/3 

Lens 10: Celeritas-toernooi. 
1,~;30 uur Lens 12-Qvick .steps. fi · V.1,G,1,L,5/3 
1 ,~. 30 uur Lens 15-Vr ... denburch· 15 V. 2, G. 2 ,L. G/ 4 

ZIE :)( i'!K-TCEHNCCI zcr•;;J,\G. 

IlE !'~STELLINGEN : 

~~~ê_±: a. feitz-h. c:ankers.:.p,f•.cle haan-b. epskamp_-b .lusten
houvrer-j .. castenmiller-r. v .wassem-c.blok-
p. bremmer-j ,hol t.:.g. ravestein. . 
Hes: h.martens-r.bogisch. Leider: dhr,H.Leenc:erts. 

!:Ç_~ê_7: r;bos-h,v.berlo-p.klein breteler-w.englebert
p.mänders-p,miltenburg-f.de vroege-cl.de vries
b. v .• d. sprong-th. wilshaus-p. v. doeveren. 
Ros: j.keetman-c,hoenderkamp, Loü'.er: dhr,C,Kras. 

LENS 10: zie Celeritas-toernooi, ·-------
~\'!:~_1g: h~ jochems-1. v; d;me er-h. v .• clam-c.abspoel-p .heynen

p. v.d. steen-r. v.meershoek-r. h. straatman-th. v.d. 
aarc1weg-j. v.d. enc~e-g. v. ardenne. . 
Res: w.de hilster-j.janmaat. Leic:er: dhr.G,Ker.1-
perman. · · · 

. " ' ' . 
f, v. os-c. bakker-a. borst-h. straver.:.p. booms-1. win-
kélrnan-j. al berse-e. booms-p. wilmer-r. feenstra
r.de vroege; Res: p.steffen-c.v.hulst. 
Lei•~er: dhr.Th.Drcers. 
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. -· .. , .... 

·celerit/;ls. org~b.i;é1;itf;za~erdag_enS:zohcfag eert jeugd7 ·: :·i· 
toernooi in ,;,-érbá.ncl ~1èt li!',t: zestigjarig be sta?D. én• dè .. 
heropeninp; van haar' terret.nen. :.v.oor 2;<;1terda,. zij11 wij 
uitgenodigd met een ,Ç,-selektie-:-e+:ttal •..... , 
Het progrEjl11>:ia: · · , , .

1 
_ - · · , 

I:9],Q:~_I}: . 
1 3; 2.5-· uur 
1,,;1.5 uur 
1 .5 • 3 0 -uur-

, Lens- - R. V. C; • . , .. 
li..D.r.. -·Lens· 
JJ'reclenburth - . Lens . 

.. , 

waarna om 16.25. v,ti~. ·aë no•s 2 · v~n noul~ ;\ eii i> (poule 
r be staat uit V:{f :s_::-, ·:-çr_~'j'f :f~·;·· éJ'~leri_t-ás'.ii:i., .. _ifi.b.~r:g~ji·~::-.:~.:=.:~ 
I'r;ys) spelen o::1·c1e 3e en- 4e plaats en c1 e no' s 1 om de 
1e en 2e ulaats. · :·• ' ·' · ·. · --.: , .. 
Gespeeld wor:len wedstrïjden yal'..l ~'x: '.10 m;înuten, bij 
gelijk eindigen worë.en strafschoppen. f'ehcmen. 
:'Je volgende ;îcng·en·s worden verwacht: . " . 

'i ~ 1 • .. . • ' . , ... 

m. bloks-th. boor.1s-:Cr,disseldorp-a. jung- · · 
schläger-tr. resodihard jo-h. rimmélzwä~ri::ih,_y_; .:r:t jp-_______ _ 
j. v, ri jn-c. stapel--r. v.d. S'':; een-p, verhe§,êeIJ.::.t .• v;<l.i: ........ __ 
voort;, .Lai:~_er: ·c1.hroGgv"do Velde. 
9/mcnk.ot1st : .~t2·. i~5 uur Ec_h,:s'elÖ],aan hoek'· I,cywe/{ ~ -- · - - --

. . .. . ' . . . -~ . 

- •• 1 Z.u~ CC K DC I,I.K-TCERNC'CI ZC'ND.',G. 
~ • ·- • - > • -

1 • 45 ·uur' Le,1c i' 1 -Quick St-eps P 1 
·f ;--·· uur c,,r\,H· .. <"' 1-LGns-r.. 2 · 
~ , 4!; um.- · Lo1~:,, i' ) .... Q:ui.ck ··ste·.:is r. ·2·· 

ll .:i ,t}.1,Lof,/4. 
·· ~\J.~_ .. ,"J. r:~-2 straat 
. V ,2 ,G. 2,L • .5/3 

LENS ï' =i : · •..• 
w,_ •• - •• • 

p
0

:versch'öd, -- p,:;,.vri'jk··-~2:iè) ·-.:g,blbks-,- .rimiCk;?.' (2x)
g;wi1~ ~roe ..... , g. ?Clpa_ (,?:i.C)' ~-: ?·P~rr'eyh "C •• j, c' e, ],Jj,:)_ ster
e. hoeinae·eJ. •, 2x) - q.v. noort ( 2x) - f. snoey~'!;;,-.: 
Hes: j ~r·eder:~an. Leider: dhr .G. v. d" Steen .. . , ·- · · ' 

' . . ... : ~- . . : . . . ':. .'-• . ~ . ' 
• f, '. •• • ,. ,_ .-. 1:. .. ... -,. · '< ,.._ " ' 

g"v"eessel•·- 'J;janma:s:t'-'- a:14'Jdd:er · ... ae :z,.:grav'enclijk-
0~l:leyw-cg1~ - h;v "rossum-- a~h:i.lè-cerink.···t'·. r.'1,;he.yn.<~n;:
rcgcedhuy3 -~ b~r·uiterrnan - p.lc brunf' 

. ' 
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Hes: f.de vries-g.v,osch. Leider: dhr,Th.Suyker
buyk, Samenkomst: 12. 30 u. Hengeloln. hk, Loevestein

(laan 

j.v,hoek- r,v,d,meer - f,overbeek - a.v.d.aar - j.pcst
j.oosterveer-j.vàlkenburg-j.schaareman- m.v.wassem
j.wüstèfëld - j.v.d,burgt. 
ïfos: a,v,kleef-r,y-9erlaan. Leic'.er: dhr,Th.Drccharcl • 
. T;•' 7::'1JTI" JUWTó ;:; ,'J·J î-.'''! ·1'U"ILLEt' 1 J.1 ... ,,,;.; " LJ, ~J '- ... ~~ \ _JJ. .l \1 • 

;,FSCEl'tIJVH:GEN: vóé,r vri jê'.agavoncl 7. 30 uur aan dhr. 
H. van c'.er Kleij, Frambozenstraat 45, 
tel.33.38.~2 (telefonisch alleen 
vrijdae;avond tussen 6.30 en 7.30 uur). 

r;,.:.TE~;L\,~LUITGIFTE: dhr .H. van cler Kleij. 

;.fgelcpen week bleken nog veel jongens op vakantie, 
terwijJ. waarschijnlijk ook sonEJif:en nog niet de Lens
fevue goi,d hadden gele zen. 
:)eze week is er nog een klein progranm1a, volgende week 
echter starten we allemaal. Lees steeds goed, vooral 
nu de elftallen opnieuw worc:en sar:.engesteld, of• je 
naa:,1 staat vermeld. Zoals je zelf wel zult beg]'.'ijpen, 
zijn cle oefenwedstrij,len zeer belangrijk om tot de 
juiste samenstelling van c'.e elftallen te komen. 
Zorg ~lus, (.'.at je aanwezig bent en zo e;oed mogelijk je 
best ~:oet. 
Cok voor deze wedstrijc~en gëihclt natuurlijk, c:at je, als 
je onverhoopt niet kunt spelen, normaal op vrijc1ag
avond tussen 6.30 en 7,30 uur afschrijft. 
Zorg ook, dat je voetbalspullen goed in orde zijn, er 
mag allen worden ges;Jeelc! in het juiste tenue ! 
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DE LEN SREVUE ·· 

we.ekblad · ·., 
van de·· rkvv 
lenig en snel 

, ~ .. 111TilltrilÎ~:mmrgui.r.nr.1Tu··àm .. 

RED:,KTiE 
g. halleèn ... , ,N, . 

amanè. el str: . 1 03,s · 
., tèlefoön:3ê116'.ó\. . ~-· . ·.-· .. , '·• ' 

. ' 
1.,~ '~ 

' 
a. verbarend se )t k 

:·: . mn~bmnminim 
' .. 40~'\;e J,',iÜl.G:,NG' 

" NUJ'8,IBR 5 2 

,, 23 augustus 1 67 

:i 
LENS Z;',KJ,GEND,'. 

Lt._· l ' 

· za 26 aug 
jun:5-6-7-8-10- · 
11-12-13-14..:.15-

C . 16 
pup:1-2-3..:4-5-6 
zo. ,27 aug · r -.· . 
sen:1-2-3-4-5-6-

. 1'-8-9 - . . î 

· jun ~1--2 + kamp 11 

:_;- . 

N I E U W E R E D l K T E U Il 
Na maandenlange eenzaamheid werd 
Uw red~il:teur .. tegen het eipd:e van 
de vorige, kompeti tie verblijd· met 
de komst van een mede-redakteur 
( And V erbareng se) • . 
De redaktiewà.s echter desondanks 
niet kompleet, Een "volledige"re
daktie beboert_ immers uit. raini;;tens 
drie man te bestaan! Cndergete
kende is dan ock bijzonder ver

'he-ugd Ut~, kunnen mededei'èn, dat, 
hij"er- na kortstondig (maar ,ken-.· 
nelijk vruchtbaar) 'cndei;:handelen 
in is geslaagd beslag te leggen· 
op het jeugdige talent van Fabian 
van Doheemen. Ik wens m.:i,jn nieuwe 
kollega veel sukses toe en hoop, 
dat. U van zijn boeketten stijl-

.,. ·bloempjj:)S zu];t smullen. 
. ' . 

Guido Ealleen 

FLITSEN .'UIT 'DK 1·, ;,TSTE f:ESTUI.JRS

VERG ;,DEïtING 

Vrijdag 18 augustus j .1. "werd door 
het bestuur vergaderd .ten huize 
van onze sekretaris, de: heer F. 
I!Iesker. Tevoren verklaarde de 
vocrzitter, dat er niet veel op 
de agenda stond vanwege het 
"voetballoze tijdperk", dat ach-

. ter ons ligt.- Niettemin was het 
half twee (half twee!), toen het 

_.laatste woord gevallen was: arme 
gast:vrouw ., ..... :.· 

. Wat voor onderwerpen er zo werden 
aan ge sneden ·?? · · 
- De· g'eîneente h,eeft ons bericht, 

dat ons sportkomplex over enige 
. maanden op het aärd€:P, snet zal 
· worden ·aangèsl:oten.- ·Centrale ver

warming van oris klûogebouw gaat 
dan tot de mogelijkheden behoren" 

1 : .:,• :• .. 1 • ' . ,: 
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G·een eri."kef"e dar!.'e béh~eft dan_ 1 s.:winters '_nog over kouè.è. 
voete_n te klagen , , ;\.. .. 

Cpnieuw werd.de wenselijkheid."be;:,prok~p., · onze velden 
iri eigen beheer te_-\ gaan ne1:1ep., Met de r'gemeente zal nog~ 
naals kohtakt word~n opp-et·omi,n. · .- '!t 

Er circuleren geruGhten; dat de verhut~ing van de kin
dercrè:che nogal wa'l;; ·voeten. in de a·arcle-:zou hebben. 
We nemen. het· niet, ·'~o sekretaris zal het bestuur van het 
]c_inc!erdagvórbli jf ~r nopp,aal s op attenderen, ,:at ze zo 
spoedig moge:\.ijk cns klubgebouw vaarwel moeten zeggen, 

; ·: ·,·;:. Nu het oefGndoel wqer verpläatst is, verdwijnen er 
· · weer veel te veel t·allen · in de sloot. Getracht zal wor-

:--' .•. 

,. -.·:· 

. dqn, OP k~rte term:j;.jn een afx:aster~ng te "versieren". 
- 3eer J.<!.ngdurig werd.;en c:e notulen van de: laatste i.J.ge-

. néne: ,Lèdenvér[iaderi,p-g be-sproken·;: Ierlereen is het er 
mee .eens, r:at t'.iegenen, die kontributieschulden "hebben, 
.systé1;atisch uit cle-; opstellineen worclen geweerd, · 

:lI_et.'voorste;i V;-!.n c:è',heer·J.v,,lussel or.r telaatkomers, 
· rlie: _piet mo,0·en nee spelen, niet. ook .-nog 'eens met een 

ext1:a reservebeurt op te knapp·cn, vindt geen p:enarle 
in de ogeri vän dé mE)este J-,estuurslèden,.,We moeten 
hard~worden ........ :,-.: ~ 

. - -Enkcel-~ .. -~-stu1,1r·sler:en, die het weten kunnen, zijn nog 
· ... :-'niet- zo "enthousiast over de verlichting 'van het trai
., 'hîn"iisveld. En ::at oriclanks-c\e gemaakte kosten! Er zal 

·· - : ·ïioë;·--aan gedokt.ere: me.eten .wordèn. Tussen, haakjes, welke 
-· akrobaat r:eeft' èie lichtmast.en nu eens einé'elijk een 

vri_en;'.elijker. kleur~•je ? · , 
· . ..;. Zondag 1 O "se_Ptember\zal onze geestelijk ·adviseur, Ka

., pelaan Kómpór, .om 10 .• 00 uur .e~n··:R;J,f:l:s opdragen in het 
klube;ebou.;,r, ter open;i.ng ·van het _pïeuwe seizoen, 

· Docr het yer1lwaarde ,trainingsprogramma voor de hoogste 
!ëllftallen drei,7en enkele spelers geen tijd over te houden 
voor· het juniorenwerk. Wie VO!=l.t. er. .. ~mt voor, de JUK( bij 
haar zware taak bij te staan? , . 
Wat we w:i,.llen hebben: een elektrische pomp voor de ballen 
(wel· ja!),· een klubvlag (c~e oû.d:è:i-:s· à'.lleèn nog te gebruike 
al's zakdoek!.) en ••... : een heleböêl bailen ( telefoon 66. 13. . . . .. ·, -· . ' 

.,~;_,_, · Luistervink, 

NIET :.::crKrr,'.iG,{,$_; f.TTENTIE ! ! 
t ,.· --·· 

We willen er, nog even aan herinnerén, dat degenen, die van 
plan zijn op: .. :een gegeven moment hun elftal-"'.enoten in de ste 
te.-ia:t;en, me:t .inran[; van 3 september (cle eerste kompetitie-. _ ...... 
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UITSLAGEN 

SENICREN 

msv' 19-lens 1 
lens 2 - 11'erbü:t>ch 2. 
nivo 2 - lens 3 

JUNICREN 

·;,, 

. ·, . · .: zondag) voor het. on-ontkoomba
re feit gesteld zullen worden, 
dat zij vijf gulden böeté; 
dienen te betalen, Dovendien · 
worden zij voor twee wedstrij

,den geschorst en krijgen zij 
1-4 

-- 2-2 
·,.~.5 .een extrá-reservebeurt. ~ege;_ 

nen, die te laat (men is ver
plicht.minstens tien minuten 

lens 12-quick steps 11 14-0 v6ér aanvang aam':i-ezïg te zijn) 
lens 1.5-vreclenburch 1.5 10-2 komen, krijgen een extra reser- · 

PUPILLEN 
lens 1-quick steps 1 
odb 1 -lens 2 
lens 3-quick steps 2 

DCNIC ï'Ui'-TC'ERl~CCI 

lens 
lens 
lens 
lens 
lens 
lens 

- . 

- <lonk 
gda 
gouda 
rkavv 

- haastrecht 
- vvp 

4-1 
0-3 
1-2 

vebeµrt, e.ve.nals zij, die niet 
··in het. v.:corgeschrE1yen Lens
tenue spelen, or' hun legitima-, 
t,iebewijs verg1"ten. . · 
In het vervolg zulien spelers; 
die met de strafkor:iraissie van 
d_e · !CNV;::; 1;n -.aanraking _komen, .. 

2~1 hun eventueel ~pgeJ;_egd_e boete · 
0-1 zelf moete.n betalen. Wna.rvan- · · 
1 -0 akt €1 ! ! , • .- . _, , .. 

.5-0 TRAINING 
0-0 ~"'--'"-='--'-'--=-..:..:.......:::. ~ 

0-1 We zullen het geringe deel
., i. ·. ner:1ersaantal aan de eerste 

. ·· -:- ·.: --train:\.ng~àvonden maar wi'jten" 
aan t'.e vakanties.· l-!Gt is daar
om misschien y,'?l nui::,_t;ig om. neg' 

even te memoreren 1 
dat de woensdagavond gereserveerd is 

voor cle jonge seniorengroep. 
Vrijdagavond is speciaal bestemd voo:r (Cl.e niet-ge Flecteerden. 
Echt, heren ,voetballers, zonder tril,in:j.ng komt men er niet;· 

P R C G R A M M A S E N I C ~ E N • · 
,.. ) M •, .. 

voor zondag 27 augustus 

. half drie DCSR 1-Lens Komb. 1 . Roelofsarendsveen,vertrek 
<., ~ -- •· ~ • , 

· p,bus Hengelolaan 1 uur 
12 uur .. Lens 2-Quick 4"'. · .. ·Veld 1,Geb,1,Lok,6/4 
12 uur Lans 7-0.S,C,5 ,,·,:-·., · Veld 2,Geb~2,L1Jk,6/.4 
twee uur Lans 5-0.S.C,3 Veld 1,Geb~1,Lok,.5/3 
twee ·uur Lens 6-C.S_:G,4 ... ·· Veld 2,Geb~2,Lok • .5/3 

drie uur C.S~C.î:.'..Leh$'3' · . rfl.ariahoève •" .· 

,. 

1:1.5 uur ... Ç,S.C 12:-!,. e1;1s.'.4 :··_ .. ·1 · --·v1amenburg_ · (kleine Loo) 

12 uur C.S.C,(Vet, )-Lens Vet;) idein 1 •• · · ·, ·, • 
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'.;dr,iéi uur r/s'.c.6 ; Lens 8 

. . .. ·... , ... idem 

,':,DE ' C:'S TELLINGEN : 
'. -::-·~-.. - --~ ....... 

. ·---- -··---~----

: - : · '·LENS -1 " 
' . ' 

1:~".' 

,·,, c,v.á.beek~j;v.cl:i.jk-w.hansen-j,v/cl knaap-g.}cèm~rman
, ·,·: j. enq,lèbert-g·. verhaar-r. wachl'mn-f ,de zwart-cl. branden
.. ,::.burg-j.zóet. Res:.n·.v.dómburg- a,roodboi, 

. · .' 1 

Leider: !ll:r. r ,l\Ieershoek. 
.. . .. . . ,:,· . .. . 

LENS 2 
a,i!e leêü~Ï-ch. verhcef-r. blok-r .roodbol-h. s11Ïit ~kar.,-h, 
cliètz-a,rooduyn-h.rooduyn-w.venderbos-cl,groenendijk-j,c, 
V. se;haik. ' . ' ., . ' 
Il.es: th,suykerbuyk - l.hen'.:richs. 

' ' . 
LE!',S 3 · 

r :bruc-;gemans-a. linbeék-w. verbarenc:se- j. verháar- j ,meyer
·P ,a. j, :,chouten-f. c. v. boheemen-r. eykelhof-th. brochard-a • 

. kortekàás-h. b:r-ançlènburg. ·· · '. 
Res: r,!..:,__~ __ f:r:oot-r, branclenburg. Saï:::!enkèmst: 1, 30 uur bij 

i1öb i'rugäên!_án~si :liru::enthorst 351. .-
LENS t;. 

-· .: J. . ' . .- . ' --

'. :_-·: g. j. crama-f. straat)1of-a ,m.nieuwenhu;i:zen-a. v. egmonc:-h.p. 
· .. speicner-g,l; v /cl ,'.kl~er-w. eykelhof-j ,witting-n.koot-f. wub

ben-n ,drabbe .. · 
. , he·s: c· ,:me ere ..;. e.a. v / cl akker. 

LENS 5 
m; Sltykerbuyk-c. veldink-r.c:e waard-h,kemper,-h.s:'e groot-
c. peeters-h.t1e ·sterke-j.de hilster-g,looyestein~a.v/d mey-
den-1. janssen. · · · ... -- · • • ---.-... 
nes: chr,P.~t.ërif.:."ff,ja:6-obs~- · ·· -- . - • . ··--·•- ... 

--~------------------- •· . . r LENS 6 ...... - ··-- --:·' . 
. ',. ' ' . 

a; vérbarenclse-cf nieuwenhÛizen~nr.heerschop.;.•fr. v ,di jk-h. veldïr 
'- g:; jèhee-m~y. eysbergen-g.halleel'_l-P. burghouwt-p. schult en-
·. ;d:;d~, boer., il.es: g,hogentoren-r.j:schólten·; ·. · · 

-, ~: ilii·s' 1· · · • · · · · · · 
--·~ \' ~ .- ., :. ; . . , .• ~'' . : . ,' . .. . . . 

' · •·é·~ vá•àssen-j ·.p •. i;_.m. groenendïj'\(-·c :_-y .we-lzen-'n,èe gruyter-1.h. j. 
bleeker'-th" J.·)Jrçier s-r. h. pet ersfä_~-c; .-v ;-schie~.chr• •. jehee-n. cle 
boer-r.ravensteYI1.- Re's: w .• veelöehr-'W.-eggers', . ;:,, · 

• . . ' -· • . • .~ 1·: ''. 
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LE~S 8 
1 •· , . ·• 

. . 
,. 

d. v •. lieshout~j .g. v .dissel-j. p. v ,dissel-r. gelauff-a, j. 
klein breteler:..f. w ,,goseling-a, g.vJ.eeuwen-'j ~hoepermans..: 
w.th.v/ct·1aan-c,·knippenberg-c,th,v/cl laan, . · 
Res: l.p.v.beuze_kom-a.duy:m.• · • 

LENS 9 

j. jager-j. v .westing-h. helmich.:.a .,4oppenbrouwers~a,.·,Y,lV-X'en
burg-r.; wüstefeld-:j,brochar:i-1. brandenb.urg~.c. kra·é-ri. j. ,· • 
ooms-h,leèndert.à,,• R_es,: f .• j .n. bierhof-a·. c. poels, 

Ll.?SCrli:lIJVI}:GEN: Vóór 'vrijè.agavö!]d. 2,5 r?'ligustus 1967 half 
8 bij Dhr.G.Coomans,Weirr.arstraat 21 G ·11, 
tel, 39. 27. 20. 

Voorlopig programma Senioren voor zondar:r 3 septe:;1ber 1967 
Unio· ( Cuc:è'water). Ll:nS 1 12. 15 uur lleksenwaagtoernoo;i 

Kompetitie: . · 
Î~-ÜÜr-tëiï.s 3 - H.E.;3.H,3 .. 
12 uur v.c.s.5.:.•tens 4 

Vrienc!schappëlijk· · < ' 
12 uur Lens 5-Westerkwartier 9 

1 2 uur JH .D .H .K. Kor.:tb-:D
Lcns 7 

2 uur DH.l~ .. H.K. Komb.A
Lens 6 

Spei.ers,--d·i'é ni~t: . .in het bezit zijn van 'n geldig legï.ti
matieb~wijs, kunnen niet .worden opgesteld.· 
Dus heren haast U ! ! ! ! 

PRC'Gl:U,r.;i,:;, JUNIC-REN VCCR ZCNDI',G 27 ,\UGUSTUS • 
.. 

12 uur: Westerkwartier. 1-Lena 1 ·. Duinlaan 
1 2 UUI', Lens 2 - ,'co'.). S •. 1 V. 3, G. 2, L. 6 / 4 
14 uur Lens .k.è.J?.p lk'en Elftal"-~.D.i,.V ·3 G 2 L 6/4 

• a • ., . ~ iclem . ' -~- , • ~-~· 

DE (I'S-TELLINGEN : 

LENS 1 

worqt ·.na• de training samengesteld. •. 
Leiqer. .: ·dhr .• ~' .Huis. Samenkomst: 11 • 30 uur ingang··wester- -

,. •, .. . • kwartier-terrein.· 
LENS 2 

De betrokken spelers ontvangen een aanschrijving. 
Leider: .dhr"H.Ïran der Kleij, 
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r;bos ( 2x)-w .duyvestein-e. bor-r.bogisch-f.de kleyn-

. j .keetman-t. schblten--f .de vroegë.,.h.r.iëntje·s-r.k. straat
',man-j .asselmlll"!. ,les-:. c .hoenclërkamp-h.martens-
Leider: clhr,;:,.Dlok.Samenkomst: 13.45 uur Hengelolaan 

hoek Loevesteinlaan. 
.... =.:µ;;~:f)9/ ... 

r. v .è .• steen-h.rirn.Ti!elzwaan-fr. disselçl_orp ., ( 2x )-m.bloks 
{ 2x)-th. v_. rijn-th. b.9pms-c. stapel-p; verheesen( 2x)-tr. re
s.odihardjo( 2x),. k. v;d. voort ( 2x)-j ;v;rijn:. · 
F,cs: a. jungschläger ;- '.l;,eidcr: dhr. G ;v.d. Vel Je. Samen
•komst :· 13-;45 •UUP Hengel0laall.--heek• beyweg. 

··:-·LEl'fS ·n ·· ........... :··- . .... --· ..... -~---'.: .. .. ~"·· .. '·---· 
. . 

. ::]J.; jo.ch~ms-m.v. bagfl,llllf.C .• l ustenhouwer-p. v. cl. steen-g. trom
mèlen-f, veeren-r .meershoels:-a. de winter-j .hel vensteyn- -
r. h. straatman-f. !:Javen. . . . , 
Res: f .wouters. Leider: c~hr. J. v ,'1,:Knaap •. 

LENS 12 ; .. · v.· . : : ' . 
f; teunissen...:l. v .~l .i-,,e (';r-h. v .é~ar;i-:-c•.al,•spwl-h,.-janmaat.:_ 
p-.heynen-b .ravesteyn-th. v .d .aardweg-r. v .d .horst-j. v •. d, 
em1e-g.v.ardenne .. il\'ls:, p.,'.,;, wolf-p.treurer:i. Leider: 
dhr. G .Kemperman. Sai-nefikomst ; 1 3 .4 5 "uur· llenf,elolaan hoek 

--- .: .. ·· :·· ··. - :.< ; 0 • ;·:-:·;c:·,_--·: ._, .. Löevest·eiriiaan:· .. ······---.·· ·:·~:·,·· 

LENS 13 ' . 

a; castermiller-p l berkeia.ár-c .v;d. aar•:'vrng-t·. c)emeyer
j. boin-r. wout ers~r. v. d .lely-g .lelieveld-w. de hilster-
e. spei cher-g. v. deelen ~ : · · ·. · · · · 

. · .. .il.es: 1;h.v/d kleij..,h.niggebrugge. Leider: dhr.G.Jehee. 
·,· .Samenkomst: 1,3.45.uur_Hengelo:).aan hk;Loevest-einlaan. -

. LENS 14 

:.b;,}e haas-g;nieuwbU\.lr.t.-b. r'e bruin-f'.feenttra-p, booms
.· ·l ;·winkelmar-i-b ,hçe fnagel-e, vç,rschoor-,-p·.wilmer-h.meyers
: ·r.d\'l ,:vroegth Ites: g. v. reenen..:a._. brouwer;, ·ieider: c:hr. 

· • ·tf ,·;Sta,el ,. '. · . 0 
• • .; , , •• , - .t • • ' • '.r · : .. --~· .. ,, · ·: ,..,:· · 

LENS 15 . 

_ . ,f :.v. os-c, bakker-a. borst-é. booms-m.p. janssen-c. ernst
p,alberse-r. asselman-r, v .nunspeet-c. v .hulst-g. gomes. 

· Ee3: a.v.maris-p.steffen. Leider: dhr,C.Kras. 
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LEN~r-KllMr' ELFTAL 

• • • • • ., ·- • •• • ,· • ' ~ ~- ,; ,;- • • ···; • . • •· ·1 •' 

r ;bos (2:>c}-'-h; v. qerló / 2x)-m, •. qÏoks -( 2:x:)-r":a.is~èl'dorp ( 2x)-
c; schrover · ( 2x.},j-g-.v ;d. velde (2x}~f1; verheesen; ( 2x )- j,d_issel
·r,orp (2x)-f.guyt (2x)-tr.resodihardjo (2x)-lc.v.d.voort(2x). 
· Res: w. englebert ( 2x). Leider: dhr. Th.Suykerbuyk. 

~ - . ' • - . • . . ~ '.. , ~ . . -·. , l - • . . .. •"~ . , 
InfórGe±:-i;in. naq.r eventuele ;äfkeü;:ï·ingèh···voor deze elftallen: 
clon:}è:rc1a.goçfi1;.ei).d tussén ·11 ;'"- ·uur-_en 11 -. 30 uur ·tel. · · · 
U;,13.14'(Klubgeboûw); .. ' . ,. , ... 

P-T:tGHi,i'iTI''.1~ JUNICJ.EN VCC'R Zi,TEfüJi\.G 26 AUGUSTUS 

15,1,5 \l,:CGns 5-'We~terkwartierl 4:' C ':' ·v.1,GA ;1;6/4 
15;2;,5 u.Lens.6-WesterlaJa.rtî·er .5 ._:··.. . V.2,G,2;-L.6/4 
1".5·;t,5 u, Westerkwa.rtiër 6-Lens ·7 · · ·· : .Juirilaàn . · 
14,30 u.Vre(~enburch 8-Lens [l v.Vredenburchweg 
11}; 30 u.ivesterkwartier 8-Lens 1 O DUinläa.n 
1Li~·30 û.Lens 11,.t'\lfesterKWartier? , . · · · • V.1,G.1,L,5/3 
1,;; 30 u, Vrec1.ènburch 12-Lens · 12 · v .Vredenburchweg 
1 +. 30 ·u.Vfedenb1,1rch· 1 3-:-Lens 13 v. Vredenburchweg ·· · 
1 i,; 30 u,Lehs 14 - ;, .D .S .5 . ··- .• V; 2,G;1 ,L; 6/4 
15:45 u;Lens 15- A,D.S.6 V.3,G.2,L.6/4 
.:\-5,45-"u>;y,,,or.burg 3- Lens 16 ?r,r.ernharc1laan, V1burg 

... . ... .,_ -,~"; 1 Z I E T R '' I N I N G ' t 1 1 
••••, ~L •••• 

'lE C:C-STEIJ.,:tNGEN: 

I,EUS 5 •· 
p>,e h~,an-e.v.bronkhorst:.c,schrover (2x)-fr.faáff-p.dè. 
v:rie s-J?~ hop-g. v; d "veld·e _· ( 2:ic-)-h, de. jongh-1, huis-:-f; guyt 
(2x)-j;disselc1oro·(2x};'"' · · · · · ·· 
Eés: j:v.rLheidetr; Leider:'ldhr.R..Wachman. 
- . - ···•··; -·-··••- -- -- . - ' . ··•-· . - . ____ ,_ _____ ---·-· ··-"'·· ,. ... '· --- ·- ... 

LENS . 6. .. . .. . ., . ·. ·,. . "· .~-.,. :,:,c ···-· . . .... . , . . .. 
b. v:·d ;lans-a. tinf.J.enproek-r,hçiefnagel-1, eg]:,!é)rt1,.:.g, bruins,- ., 
ma-1, v.d. ve],çle-,-1'1. v. hulst-h. egg$li'f3,-h,de . zwart-a.hoëk-r. pe
ters. lies: • ç. schalbFQek ,_./Leider: çlpr, H_.de Groqt •. ,. .. , .. 
LÉNs 7 :\ . --. :- · .. -_. •· i·. ,_. \-~ ~ ;.._~ ·: ·t-~~ ,,-- -- -: -: . · ,, - · · .. , 

p.niilténburg-h, v;be'rlo( 2x)- · p.klein b:reteler-w .er'lglebert 
t2x)-p,manèers-b.de vries-r.dé wolf-f,v.bägf,um-f.helven
steyn-d.de vries-p.v.doeveren. R.és: b.v.d.sprong,Leider: 
dhr. C. de Heer, Samenkomst : 1 5. - u, Hengel olaa.n hk, Leyweg. 

LENS () 
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LENS 16 
.,.J_. 

_· J., : 

w ,hendriks..:.e, reesink-g, schneidèr-th.heemskerk-g; engle
bert.-w; v.çl .lindèn-j. v ,d_;wijk-h. strav.er;-r, beck-h. veer
karil]'.>:-r .• d~ vries,_ties: p.:(eitz_:j,reuver. Leider·:· 
:lhr .F. v .Doheemen. Sa1;1en'köriist: 1·4;30· u. ingang L'ensterrein. 

• ~ •• • ·•:• •• •' • S • ; .' ••: • ... I • 

P!KGH,U-'.1,h ~'UI'ILLEN veen ZilTE:FJ;',G 26 l,UGUSTUS 

u.Westerk\'mrt:ï;er P .1 i-Lens· ï' 1 
u;Lens î' 2"'°Vreè..enburch F 2 
u.Lrms i' 3-1:fosterkwartier l' ? 
u.Lens- i' 4-Vr-e} .. enb1:1I,ch'.. :ï' ff : 

Duinlaan 
V;1,G.î ,1;6/4 

.... ; V;2,G,1,L;5/3 
. . v;3;G;2·,L.5/3 

·L -,,,-,c, .,1 u. ens L. _.,,-~~ •. '.,.~),. J.. 

u.S,Joorwijk - Lens P 6 
V,3,G,2,L.6/4 

Hengelolaan 

. ZIE C.CK: T F, ;, I 1". I N G 

JlE <!'STELLINGEN: 
' . .. 

LENS I' 1 
.. 

; 

p; verschoor..:.p:.y ,wijk-!". bloks-g. col pa-/':, willemsé ... r,mickà..:.. 
p.perrèyn-j .rec:leman-e .hoefnagèl-j ,de· hilster-q. ,r.noort. 
Il.ès: a.hilc1erink. Loir:ér: r'.hr.G,v.d.Steen. ·samenkomst: 
1.:... uur Hengelolaan hk,Le.yweg (Eurocinema). · ;, \ .·· 

LENS i" / 
..•. ,,. :, 

: .... 

g. v. gessél-j. janmaat-'a,lodder-a. 's-gravendijk-a. kleij
wègt-h, v .rossum-f. snoeyers-h. guyt-r.goedhuys-p.le brun
cl.limbeêk. ,les: j,wüste.f€lc1. Leider: dhr.Th.Su.yk~rbuyk.\ 
LENS 1° 3 ...... : ; 

···- .. , .. - . -·~---. . . .. _____ . ~----:. ~ .. 
b; 'v. veen-r, y •.. <hme er-th. tijssen-a. v ;cl.aar-f. overbeek-
j. v ,cl. öurgt.:.b .ruiterinan-m., h€ynen-m; v. wassem-·j. ooster
veer-j ,post, Ros;·. j .-schaareman-r. v .let .• Le.ic1er::1hr.N,Koot. · 

LENS P 4 

j; koomen•----e ,de"wit-r. ·v-'eÎ'ba.rencl se-·f.ç1e vries.:.j ~ valkenbûrg
g; v. osch-in, v. rijn-a. v_.Rleéf ;'-j .dessing::..o. lJChenkels-
w .gor.1c s. ·Hos: g. kerkhof:..j. v .hoek. Lèi,-'.er: dhr. Th •. 
Drocharcl. · 

LENS· P 5 

a;hoefnagel-j. coomans-f ~willeyns-j .linders-f. hendriks
a. burcksen-w, carabain-r. yperlaan-r ,koster-j ,mulder-

, r 
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f,jonker. Hes: j.hollink-r_.nottet. Leider: dhr.H.=:ran-
··ç1enburg. •,: . ' . -- : .. 'L:rEt,Js j_., · ,.6 ~ · ~ •. · 

· · ;;0;~11t'·~;menges,telll uit: h.ruy'ter-tl:i.v.d.voort·-r.wijsman
: a ;(!E\ ,hoo9,c;-r.,1,e .hoogd-h.nouwèl;apcl'-p. osch-r,peek-v .pouw
,.,a."reesink-r,wüstefelcl-e. yperlàan-a. valketihof-c. v. bijs-
. tervel,i-f ,kras •. Lei::er: 'hr,::. Timbeek. 

Sai7!enkomst: 1. 2°0 uur _K:Cubr;ebouw 1ens •. · 

i,TTENTIE: Voor. ... (.è_p_l,!P.illen begint. op wóensd~·zmiclclag 
. ~O, a1;13ustu~ -~ê-träinin1.1.'.'eer. ·Zie -Ook. oncler: 
·-1cl"INir·G. · · .·• 

;~FSCHlÜJVINGEN: 
. j-. 

vóór vrijè.agavoni.l 7,30 uur aan dhr .• J.E,van •'.er Kleij, 
Frambcz-enstraat. 4.5, tel. 33. 88_. -'.-2 ( telefcnisch al 1 een 

·vrijdagavond tussen 6,30 en 7,30 uur).· .. . 
I-'.'.,TI!;HI:,;,1 UIT,GIFTE: c:hr .• Th. Suykerbu-y;k. 

t F KEURING: 

Informeren na'ar afkeurim, 
,\tussen 12.30 en 13.-- uur 

··· (Klubpebouw). 

van cle w~::~~trijden .alle'en 
telefonisch, no.66.13.14 

' . . . 

Vonaf- rleze week vrórc:t r.'.ê ree:el weer toegepat.t, dat 
wie niet opkomt, twee reservebeurten krijgt (bij herhaald 
niet-opkomen· word je niet C1b er opgesteld). · · 
Jullie ziet, c:at er µeze week ee.n,_yQ1~.~jig prop,ramma 
wordt afgewerkt. ,'..angezien c'.e ko~,)l.:i"ititiè niet •pas 9 
september; maar r.eec'ls _op 2 -septe,aber., c'. u·s: · zàter\:!ag · over 
_een 1~e~k ·start,. zijn dit c'.e enie;e oefenwedstrijden, die 
k;1:.mnen vförden g_espe,eld. 

·,;_;,T:: 1-l_ ·1~ I· N I .Jl G: 
. ,• ,._r~ - • '- ; 

· y12naf maan;-'.ag a.s •. beginnen c:e trainin,:en voor ,'.e overi-
2:e. groepen·. De· betrokken spelers krijgen hiervoor een 
·oproep, ·d.r;i,v,· eeri circulaire, die deze week wordt ver-

, 
1·,zo.nclen,'_De tweede r:,.: en lle-tweeJe, -Ç-klasse 0roe!J gaan 

. '"Qp maa.ndagavoncl trainen;· de tweeC:e !.-klasse groep op 
vrijt':agav-onè. Alle -. erclere gegevens staan in de circu-
laire. · · · 

1'Ui0ILLEN-T,l.:,INING-WCENSJ;iGi,,lEl;1:\G 

. ·1 .. 
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Woens:1a~ictciag "

1
3~ · à~gu§tus · ei\ s. begfnt ·d({ woensdagm±á- . 

c1.ag-t:eaining weer. Deze training is voor alle pupil-· ·:J ·• 

len toegankelijk, terwijl zij voor de P 1-groep ver-
plicht is. ;~;.J,1,e.:spel7rs van ___ P 1 moeten dus aanwe~i,g . 
zijn •. Dij ['.e- .. 9pst<fl,l1ng in_de overige elftallen vi:or'dt 
wel rekening _gehouden met _dè opkomst "bij de trairl:j:ng/. 
;,anvang training: 14. ~o uur, dus mn 14.15 uur aanwë-
zig zijn bij het hek. 
Informeren naar eventuele afkeuring:· 

r. 

alléén;tus~en.Léén uur en haif twee.tel:66.0?.14 bif ·--··-··· 
Mevrouw r.lo).:. Mevrouw· Dlok kan alleen inlichtingen 
geven of het veld is goedgekeurd, verder niet, ··dus al-
le overige inlichtingen kan je vrijdagavond krijgen, öf 
zaterc~ags op het veld. . . . ·----::--, 
Voor r~e volp;erir'.e pupillen (de P 1-groep) is cle trai-
ning op woensáägmidclag verplicl;lt: p;vèrschoor.:j.redeman
e,hoefnapel-j.cte hilster-r,v.noort-a.lbclder-r.goed-
huys-g. v. gessel-d .limbeek. · _ ..... 
;\fsohrijven: bij het Juco-Sekretariaat op vrijdagavond ··---~- · 
-------.--- of bij de leider op zaterdagmiddag . 
. ~angezi'en de-zaal no1f niet beschikbaar is (hierover . , ,·,~
vol:-en zo s,)oedig mogelijk mededelingen) -moeten ook. · 
jullie ~~woon naar afkeuring informeren. 
Is het veld·· afgekeut"d, dan gaat de training voor jul-
lie ook niet door (totr'at we in de zaal terecht_ kunnen). 

v:,N TlCEL TCT Dr'EL (Senioren) 
,. \ 

LENS _2: heeft_ het tegen Verburéh 2 ni:et tbt .een over
-----':"- ;,:inning· kunnen _brengen. Wat de oorzaak ook mag 
zijn, lat·en vte in het midden, maar zeker is, dat· er 
zeer veel reële scoringskansen niet werden benut. 
In c:e 1 e helft was Lens veel sterker, maar doelpunten 

• :'J :. 

konden er niet worden gem_aakt. In het eerste kwartier-- - ..... . 
van ·de ~-e helft w_ist Len_s•·t,tél openingen ·te maken, hetgeen : 
leic'.cle tot doelpunten van L.;l.iemen en H.Rooduyn. Ver-
burch kwam hierna terug en pla:atste eveneens 2 treffe.rs, "I 
zoc1.at het weer gelijk wa·s. In het laatste kwartier . 
was er !}_iet ve·e1 aard·igheid meer aan, zodat deze weel-·· 
strijd. aJ:'s de'bekenc!e•'kaars· uitging. 
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, LE.NS·. 3 :, 

. V~~~l~;igOJ:..°~ns- 3· speelde eeri goede we;:l'strijd tegen 
N'.i.Vo 2. . • 
Vooral in de eerste helft kwam goed tot uiting, c'.at 
mits dit elftal in deze samen:citelling wordt gehand
haafd, het wel eens de verrassing van het seizoen 
kan gaan worden. 
:)e tweede helft was van minder gehalte vocrnamelijk 
door een tekort aan konditie, die enkele spelers 
c'.emonstreer,'.en. ,,an het begin van het seizoen zo vlak 
na de vakanties kan men hen dit echter niet kwalijk 
nenmn. De Lens-doelDunten kwamen tot stand door fris 
open spel, terwijl ?.e tegenpartij twee zeer dubieuze 
strafschoppen nodig had om bij te blijven. De uitslag 
5-4 in het voordeel van Lens gaf dan ook een geflat
teerd•beeld van de kracht der tegenpartij. 
Volgende week moet de zware wedstrijd tegen C.s.c. 1 uit
maken, of dit een uitschieter is geweest. Vooraf om 
2 uur verplicht koffie bij Rob I:run?emans, Diamanthorst 
351. 

v:,i': :JC EL Tt T ,)!EL (i'upillen) 

LEKS 1: 

'. 

Het laatste toernooi dit seizoen, waaraan ? 1 deelnam, 
is voor Lens niet zo suksesvol verlonen ondanks de be-
haalde tweede plaats. • 
~e eerste vier wedstrijden beloofden heel wat: achter
eenvolgens werden DCNK ( 2-1 ) • G .IJ.! •• ( 1-0), GC'Uvl, ( 1-0) 
en het zwakke it.IC.!,.V.V. (5-0) aan de zegekar gebonden. 
Alleen Haastrecht slaagde erin ons een :· 
0-0 af te dwingen. Cnze eerste plaats in A was echter 
al zeker. In poule i2 werd V.V.?. eerste, zodat de fi
nale een Ikw.r:se aangelegenheid werd. 
Pech en slecht schieten waren er de oorzaak van, clat er 
door Lens geen voorsprong werd genomen. In de tweede 
helft ging de wedstrijd wat gelijker op, Vermeldenswaard 
is in dit gedeelte van cie strijd een schct van ;-:·arcel, 
die buit en bereik van de V. V ,;, .-doelverdediger tegen de 
paal spatte. 
Cp een wat gelukkige manier besliste vlak voor het einde 
V.V.P. de strijd in haar voordeel. De doelpunten 
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) in het toernooi aan Lenszijde werden gemaakt_ .. ·. 

door: Eric,Jloefnagel (.5x), Rini v .tl.Horst .( 2xl-1 
Fred Daven en Raymond Ivûcka ( ieder 1 x). · , ~--. . . ' . 

f,. 

; • J . 

I 

. ~· . 

. ,. ; 
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