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Publicación_ ~emanal de la 'unïón deporti va "Lenig en Snel~.• 
Edici6n espëc_ial en ocasión de la . FIESTA ESP,\~0LA · 
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do: 1 sep: Senioren- en Juniorentraining. 
za: 3 sep: Jun;:1-2-6-7;;8-9-11 t/m 16; Pup: 1 t/m 5, 

FIESTil. ESP;1NOLA 
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di: 6 sep: Senioren- en Juniorentraining. 
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Declaración 
- ..... . 

Con ésta les oresentamos à Vds una edi
ción especial· de "la "Lensrevue·11 • Es con 
mucho gusto què solicitamos su-atención 
para la Fiesta Espafiola que se será rea
lizada al dîa 3 de septiembre. Esperamos 
que esta revista contribuya à poner sus 
pi en sas en una esfera Espaficla. N·o ·oostàri" 
te la fecha de que esta revista senale 
"geen woord Hollands" opiniamos de que 
Vds comprendan ·su èontenida. 
Con llamar la. esfera Espafiola no queremo~ 
dar fruta l la idea de que nuestros juga
dores tienen carta blanca para demostrar 
en nuestros terrenos àcciones en la que 
se va "er S;1aans. toe". Les desamos rnucha 
alegriá en ieyendo la "Lensrevue en Es
pafiol". 
!Hasta la vista en la. FIEST;\ ESP;,NOL.\! ! ! 

: 'Ifodacción. 
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TELE - CRISTALINO 

Zoals U vermoedelijk inmiddels wel 
zult hebben begrepen, staat deze 
Lensrevue in het kader van de door 
het bestuur ten behoeve van de pu-
bliciteit voor het Fiesta Espa,fiola 
beschikbaar gestelde ruimte. 

Het zal dàn 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 cl e stemming komen •. Het. belooft een grandioos fes
tijn te worden, maar daarover zal de comición festiva U 
elders in d,eze revue beslist uitvoerig inlichten. 

De resultaten van de oefenwedstrijden - vooral van de ho
gere senio_ren - ZJ.Jn nog niet om over naar S'panje te · 
schrijven. ;,,ls dat zo doorgaat, moeten we hét ergste vre
zen als straks in december sinterklaas ons land bezoekt. 
Maar zover is het gelukkig nog niet 
en misschien heeft het Fiesta 
Espafiola wel een heilzame,wer
king, Ja, misschien,·houden onze 
spelers er wel eeri Spaanse tic 
van over, zodat zè zich als Spaan
se furies in dê'strijd zullen wer
pen en zelfs, de "stieren" tot wan- • 
hoop brengen. ( Maar denk, erom: , ' · , 
géén bloed aan de paa~y) • 

De supporters ikunnen,/e/ nu ook 
niet meer onder.c uit. Ze zullen 
eraan moeten wennen de strijd
kreet "o],,é,, olé, LenS~ b:J,,é" in 
plaats vàn.:llet afgeiaagdè_'"hup 
LenS" te geJ:rr.uiken; De buren mo-' 
gen het best ':aioren. \:-' 

.u .. 
~\~'-: :-.:.:; -



F!ESI'A 

"Met {"enoegen heeft ondergetekende in de vorige Lens
revue kennisgenomen van het plan de kompetitié 1 66-•~J 
zaterdagavond aanstaande alvast op feestelijke wijze~ 
in te luiden. Mijn vrouw en ik zijn deze vakantie wel 
niet in Spanje geweest, maar we vertrouwen erop, dat 
het Spaanse vuur 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 afgel9pen 
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! ;\lle Lensers, die op zaterdagavond 27 mei 
jongstleden op zo'n enthousiaste .wij ze afsche.:i.d van · 
het voetbalsei:.oen 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 lieve vrienden 
dat ligt toch geheel aan U! 
De K.K. , die overigens nog .· 
st~eds een vijfêle rian(netje) 
mist, kan s1é,qhts zorgen · 
voor de entourage":.''.de mu
ziek, de (zwoele) y~rlichting, 
de warme worst, ."el;\. de Spaanse 
wijn! Er waren èeri'paar be
zorgde briefschrijvers, die 
zich afvroegen of wij, in ver~ 
band met die nadruk op Spáán
se avond, soms ook een hekel . 
hadden gekregen aan John Len
non c,s,·:Niets is minder waar: 
natuurlijk zul,len ook•de Beat
les op deze a'vond· present zijr 
De muzikale ;leiding is natuur
lijk weer iri hànden van "ge-



neralissimo11 , van der Beek,. een ma1J,: y9_ri __ wi~, wij ons ar- .... 
vragen, waaro\il hj); dat vet~e kontrakt, bij ra~:i.o· V.èro!}fêa 
heeft laten lopen .• ,.,,.. .· .. _.· . · : .. •• . . . _ 
Op het ogenblik, _d-pct, we:_dit ar:tikel schrijven; vernemen 
wij, dat de. re_d11kti~.:ter er~ va.n liet. "heer]_,:i.jk 1l.vondje 11 

zelfs voornemens is,· de Lensrevue·•.in• een specia)e ·Spaan
se jurk te steken. We zijn benieuwd •. In -ieder. gev:a.1· on
derstreept dit plannetje nog eens, in welk een staat.van 
opwinding veel<'· Lènsers ,mi ·a1 · zi·jn ··geraa.kt •. K~j,jenagaaq. 
Tussen Den Haag···en· Madr-id bëstàat·.dgn .ook mqmenteel • een 
bedrijvig diplomatiek::v-erkeer.: zo maakt .Lens-goed, wat 
Feyenoord heeft verprutst! De aanvang· van .h~t Fiesta 
schatten we op ·20.30 -uur-;· dver het :sluitingsuur vált nog 
niets te zergen. . .. · ... -··-.,.:·:··"··.·,· .. ·.···· · .·: 

We hebben vr~e;er ~l ~ens getracÏit
0

, 09k oudere tensers .. 
te bewegen, een kontaktavond te bezoeken. Daar kwam nooit 
veel van. ,Vanwege·-'de·tevee? Er is. zaterdag niets bijzon-
ders op .bêide--·netten. Vanwege de. l;lerrie? .Vlat ,dor;id~rs, ··---~~ --· · 
gij bent toch·öbk jong geweest, en.ge kunt toçh ook nog 
wel .herrie._ ma!(en. De_ K ,K ~ rekent op a~len ! . 

Comici6~Festiva. 
' o o o o o_o p Q c c;o 9 o.o o o o o o·o o o o o o·ö o o o 

. PROGRAM,\ PARA SENIORES -

4·de SEPTIEJViBRE de 1966. 
==============---------= 

·-1'4-;-30- u;ff~·M.S·.1- - Lens 1 Utrecht 
14.30 u,H.M.S.2 -·Lens 2 _idem 

12.-- u.Lens Komb-.2-Spoorwijk Komb~ 

14. -- u,Lehs Komb, 1- idem 

.========-==------------------------
•' 
" 



0 PST-EL L·I,N G E:N: 

LENS 1 : Cornelia van ,-cl er Beek,· Wilhelmo Verbarendse, 
. .Ronaldo Jlpogbol, Wilhelmo Han sen, Enrico 
Dietz, .Ped±:9 Schouten; Ger!J.rdo VerJ:iaar, · 
Juan Englebert; Guillermo Yènderbos", · Francis-
co rr:esker, Rudolfo Wachman. · · ·· ., -. · · · 
Leider: D.on José Willems.· ·· • .. 

LENS 2: R,de Waart,.H.Smitskam,·J,v.Dijk, J,.Rooduyn, 
G,Kemperman; R,Blok,M.v.Zilfhout, G,Looye
stein, J .Botter, .H.Róoduyn, L.Riemen. 
Leider: Dhr.L.te Mey, · 
Réserves v'oor·1·e11 2: J,Verhaar, H.Mesker, 
W,Eykelhof, J.v.d.Knaap. 
VERVCER: Per bus, vertrek 12. -- uur vanaf 

klubgebouw. 

LENS KOMB.1: G,J;Crama, F,Straáthof, R.c1e Groot,N.Koot, 
J,v.Dissel, A.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,NietWehhuizen, 
Chr.Jehee, ·F.v.Dijk,J.Brochard, 1\.G.v, 
Leeuwen, J.Jehee, L.Brandenburg, J.de Beer, 
J,Groeneveldt. 
R0serves voor Komb.1 en 2: R.Gelauff,A,No-· 
wee, H.v .Welzen, G.Jehee, It,Klein ,Breteler, 

1\FSCHRIJVINGEN: Indien strikt noodzs1kelijk, UITERLIJK 
vrijdag tot 9 uur bij Dhr;G.Coontans, 
Weimarstraat 21 8, tel. 39. 27. 20. 

PROGRJ\Mt, PROVISIONAL P,\R,\ SENIORES, DOMINGO, 

11 de SEPTIEl-'IBRE de 19 66, 

14;30 u; Vredenburch 1 
12,~~ ·u. P.D,K.2 . 
12-:-- u. Lens 3 
2:-- u; Lens 4 
2;--

12 .--
12:--
12;--

u; Lens 5 
u; Duinc'lorp 4 
u. Lens 7 
u; Scheveningen 9 
u, Verburch 7 

-
- Lens 1 

Lens 2 
!,DO 5 .. 
Celeritas.6 
GONA 3. · 

- Lens 6 
o.n.:s;6 
Lens 8 

- Lens 9 2.--
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 



Z0NDf\G 4 SEPTEMBER. 1966 •... 
=======·====···=-~r-=.=== . . 

2.---'. u;-:Lens'.3i.-· DJf;B.R.K.(il.19), y~:3;G;2,L.6/4 
12,-- u •. Lens 5 p ,v.c.s~ __ ,_JB 1 ) v.?,9;2,L;6/~ 

. < •· . . ~ -

.o r·s-T f t L r N t.E N: 

. . ' 

• ! ;' ,-. ~ • ' . I' 

. ' ' • 

LENS: 3; -~~-C: Ve;va:art, ·J,,j•~i:i .•. za;1m,.~.!,:.:v efväa:rt;, !{;Egbert s, 
... -,.: W,file)..lreq;3·, J,Holt, f.Herremans, F".v:.N.t.,él, 

. !}.v.d.Togt,'. B.Epskamp, Il'.Blok. •Re-s;:·R-.Wilmo~, ..... . 
· G.Stev_el)s. I:.e:i:der: ·D_hr.Herr.er,ia.ns.• , , 

LENS 5·: 
. . . . 

· W. Kouwe11J.:iove~;' ~ ._Qverbeelç; R .'Fortmari,' IJ. Holt, 
J.Colpa, P.de .Jongh, J.F;r:etz; L;Hop:,·'E.Bakkers, 

'W.Ke.etman, ·R.v.,d.Mull. ,Res.: ,G._de Hoogd (2:J<i),. 
· Ln:i,d 0 r• Dhr G v ·ct Velde -· · . . .: -. ··-· -

=~==--"'"=- . . .. 4': • •. . •. • • 
. .. . 'Ji'" . · . .;, ' .. ... :'.. - . ; . ' •• ; : . • : 

" o 9: 'u q C> __ o o _o :o :-o· ó _o _o o ·o o o o __ o o o· o o· o o o o o 

Z/, TERDAG 3 SEf'TEMBE Il 1 9 6 6 • · . . . 

.. \·Lm:is ;1 +·Lens. 2: zie :S:;:,oorwijk-toernooi • 
. :~'.tens 5: ziè · zóndag - . . · ··. -...... 

15;45 u. Lens 6-H.B.S, · V.1,G.1-,L.6/4 .. : --~-
15,45 1:1, Lens 7-WiJ.helmus V.2,G.1,L •. 5/3· .·· 
15;45 u; Wilhelmus..:r..ens 8 Terr;Oosteind~,Voorburg 
15.45 u. Wilhelmus-Lens 9 Terr.0osteindé,Voorburg 
15:45.u •. Lens'11PQuick Step~ V.3,G:2,I...6/4 .·' 
14,30 u; Wilh·elmu-s.a'Lens 12·.,··Terr.Oost.eiinde,Voorburg 
15.45.u. D,H.B.R.K.-Léns 13· Terrein Ockenburgh·· 
14;30 v.; Lens.14-H.B.s.- · v.1,s.1,L.6/4 .· - : .' 
1~;30. u_. L~ns 15:.Quick Steps• V.2,G.1,L,5/3 · •. • 
14,30 u. W:i.lheimu:a::.Lèns 16· Terr.Oosteinde,Voorburg. 

. . 

.. ,.-·. _:- ,,. 



0 PST ELL INGEN: 

LENS 6:. R.v.Berlo, K.Schouw;P.v.d.Aar,L,Huis, P.de 
Vries, G.Bruinsma,B,Hoogeveen, H,v.Hulst,G.· 
dé .l!oc;:,;d, ( 2x), H ,Bijsterveld ,L. v .d ;Velde.~:, 
H. Wèsthof, D .de Vries ,Lei der-:Dhr,G. Halleer:i. 

LENS·-7: · B.v. d, Lans ,A. T·innenbroek, L.de Jongh,E; v. 
Bronkhorst,B,Lustenhouwer,Fl.v.Baggum,R.v,Was
sem,Tb;Jansseri,A.Hambróok,A.Bilderbéek,C.Grim

: l:,le;rgep. Re s 1 ;!];_. de _ _Q_root ,B.v.d. Sprong .Leider: 
Dhr.1LBlok. . . . . 

LENS 8: P.Miltenburg,A.v.Essen,B.c1e V:fîes,G,Vredeveld,-
p .i?nnclers, ;\. ,Jehee ,C. Schal broek, P ,Klein Brete:-____ _ 
ler,G.Vervaart;H.Efgers,R,Peters.Res. :R.Jacqb
son,H.Rientjes;Leider: Dhr,J,de Hilster.Samen- . 
komst:· 14;4_5 u,Henr:elblaan/Loevesteinlaan·. . .... 

LENS 9: · · C,Grcen,P,Bremmer,H.Dankers,E-.v.d.Droek,R.Bo
gisch,F.Klink, C .Blok, F .v.d.Bcrgh,,\.Feitz, 
H,v.Doinburg,P,F.de I-laan.Res.Lü.Schutte,C,v,Dee
len~Leider: Dbr.J.Smit.Saménkomst: 14,4.5 .uur 
Hengelolaan/Locvesteinlaan.. . · 

LENS' 11: P,dè l!D.an,F.Raaff,G.Blpks,C.Schrovcr,)'l..Hoefna
gel,H.de Jongh,G.v.d,Velde,F,Cobben,T.Resodi-. 
hard jo, J. Disseldorp, Il, Hoek .Leid é,·· :Dhr. H •. v ,.d. 

LENS 12: L,Egberts,Fr.Disseldorp,P.Hop,H.v,Ber-(Kleij, 
lo, F .de Klcyn, Th. v ,Rijn ,W ,).i.:nglebert, B ,Klein _ 
Bretel er, Th.Booms, J,. Jung"i3chlägèr, H.Lieffering~- · 

· nes, ·:E. Verschoor .Leid er :Dhr. J. v .d .Knaap ,Sa-. 
· menkom$t: 1 3. 30 uur Hengelolaan hoek Loeve"=" 

steinlaän. . .. '· · . 
LENS .1 3: R.Bos ,C ,Blom·, ff.y~ Dai:!, J. v .d .Ende, P ;Heynen, C, . · 

· .. : Stapel,P. Verhëesen,J .v.d.Heiden,R.de Wolf ,J. ,· 
··· Hel venstein, p·, v. Doeveren.~:R,iK .F .Straatman, 

M. Janssen.Le~ der·:Dhr. C, Stapel. Samenkomst-: 1.5. '-
uur Heng(ilolaiJ,i:1 hoek Leywëg. -

LENS 14: F. Thcunissetr, L,Y .d ,Meer, J .Ke·etman,G ,Ab spoel, -
H; Janr:ia.at) '· R ·.Wouters, H. Pechler, B ,Ràv'èlstein, Th. 
v ,d. Aarèl~reg_; L. ca·zander, P. v~d., st·een; Re s. :C ,Gi::'oen, 
R .$traatmart~Lej_dèr :Dbr .G .Keinperman. · - .. 

LENS 1.5: ft. Castenmiiler, P. v ,Dombur·g; J ;Meyers, P .Demeyer, 
W. v.d. J-la,·•,, J .Asselrran, R .Meershoek, "1 ,,\.sselman, 



LENS 16: 

W .Duyvestein ,B .Hoefnagel ,G. v ,Ar:denne, Res, :R. v. 
Gorcum,G,v,Deelen;Léider:Tihr...R}Waehman. 
B .de ·Haas, M. Del sasso, P. Wilrrier ;E.v. d. Hoeven _Wij-: __ 
sard; G .Englebert, J .W .IIIulc\ er; R,Feen :.tra, P. Stef
fèn·, R~ v .Nunspeet, H. Swanènburg, L. Verspaandonk •. 
Res, :J.de Vries,C;v,Hulst.Leider:Dhr.L,Branden
burg.Samenkomst: 13.30 uur,Hengèlolaan hoek Loe-

_vesteinlaan. · ' • .·. · 
----------~-

SPOO:=tWIJIC°-TOE:iNOOI voor A-KL\SSERS:' Er- wordt gespeeld 

in 2 poules van ·elk. 5 .. elftallen. De i'.vèd ;,trijden duren 2x. 
15 min,, De vereniging·, di,e µit beide afdelingen de -meeste 
punt';)n. w.eet te behalen, is, w;i.nnaa:r,. Bij g~lijk eindigen 
be:s;I,_1$SE)J?. strafschoppen •. ·. · .. ,_ . , . . 
Het programmà: · •. • ·•-· - • ·.-;·--···'- ·· · 

Poül~- A, . .. . 'r · f-Poole B: . 
ï 1r, -:- 1,1_. Lens 1-Spoorwi jk 1-2 .1 O Lens-Sloterpark 
12'.'1 0-·. ü·. Sportvergc; -~ 35-Lens 1 -1 3., 20 Spoor:wijk-Lens 2 
1 3: 58 u.Lc'ns-J .:,· .c. "'· ·•:·"· ·. 1•4'. ·30. 1Len5< .2,.,s-port,verg. 1 35 
15:40: u.Lens-Sloterpétrk ,- . 15.40 J.A • .C.,-Lens 2 

De .bet'rokken spelers ~~~v~ngen een aanichrijving. 
Leicl.ers: Dhr.P.Huis en Dhr-.P.Eoskamp. · · 
Samenkolll5 t : 1 0. 30 uur ingang Lënsterrèin. 

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 .9 .. _o __ o 

PUPILLEN-PUPILLEN-PUPILLEN-PUPI1LElN-PUPILLEN-PUPILtEN-. . . 

==. ==============--=========--=-=-===- ·---=------=---- -~-
PrtCG:fL\1\/IT :,, .. VOOR z:1TE·Wi\G 3 SEPTEMBER 196·6 •. ·. 

1,45 •U, Lens P 1-Laakkwartier P 1 . V .1 ,G.1,L .• 6/4 . 
1 .45 u. V.C.S·. 
L45 u; Lens P 
1;45 u. v.c.s; 
1. 45 u. Lens p 
2.30 u. Lens p 

.;Lens P 2 Dedemsvaartweg 
3-Laakkwartier V.2,G.1,L,5/3 ... 
-Lens P 4 Dedemsvaartweg 

5-Laakkwartier V,3,G,2,L,6/4 
6-Celeritas · V. 3 ,G. 2, L. 6/ 4 

. . , l· 0 P S T E L· L I N G E N: .... 

LENS P 1: G.Trommelen,P.v.Wijk;A.Borst;F.Veeren,M,v/d 
Horst, G .Col pa ,J, ;Baven; R;Mická.,.,Lde Wint~r, C. 
v/d Aardweg,J.v.Rijn.Res. :E.Speicher,H.Veer-



kamp.Lei,1er: Dhr. G. v. dt Stéen. 

LENS P 2: G.Willemse;C.Lu.stenhöuwer;E.lviacéo,F.Wouters, 

... M. v .Baggum, J, v ,Rossum; R;de Wolf, R.G?èdhuys, · 

E.Hcefnagel,P.le Brun.J,Slabbers_.Res.: P. 

· Versèhoo.r., A.Burcksën~Leider·: Dhr. Th.Suyker

buyk. Sarr:enkomst: 1.30 uur ingang Len's.aaterrein. 

LENS P 3: F.v;Os,J.Boin,P,Berkelaar,H;_strav'èr~J.Keet

man, R;de Vries, B .Ruit err:ian, W .c~e · Hilster,A. v. 

Noort,A.v.Maris,R.de Vroege.:tes. :H,Joch~ll)s, 
Leider: Br.Théoticüs: .. · · · ·· · ·'-' ··· · · 

LENS P ,:; R.v/d'Steen,J.Kouvrenhoven,R.v/d Linde,G. 
Bloks-1G .Lelie veld, A. v .Bot:,.;:-iel, 1\. v/d il&r, J. . 

v/d Burvt,J.v.Osch,C,Bàkker,W.v/d Lans.Res.: 

J. Wtistefeld .Leider :Dhr. H. v /d Kley ;Sämenkomst: 

L30 uur ingang Lens-terrein. . . .. ... . . 

LENS P 5: __ J.de Hilster,A.Hilderink,C.Ernst,J.Janmaat, ·. · ·• 

J".Pcst;H;Coomans,R.v/d Lely,C.Charon de St-Ge:r::-.. , 

rnain,F.Snoeyers,F.cle ·Vries.Relàl.:F.Palstra.,R.'IJ

.. jiè;rlat.in;E~JJpèflaan.Leider :Dhr.G.y.d. Velde.· · 

IBNS P 6: ~.Bom,~.BGoms,P.Booms,F:Jonker.,,l.Kl?-ywe~.1.p• : 

l,oper,,,.Janssen,W.v/d Linden, J.Schilder,.15. 

"ffeesink, G .Sch.rieider .Re:§. :il; Ree sink, S. Koper. Lei-· 

der: Dhr. Th; Suykerbuyk. 

· WOENSDAGMIDD,'\G-TRi~INING PUPILLEN: 

Woensdag:'.7 september a-.s. · start"de woensdagmiddag- . 

training vreer ~ · ,\lle pupillen ku.nnen hieraan deelnemen-; 

voor de spelers van P 1 en P 2 is deze training ech

ter verplicht-. De träining vangt aan·· om kwart over 

twee, zodat jullie' om twee uur aanwezig moeten zijn, 

Bij evèntueel slecht weer kan worden geinformeerd 

naar het 'doórgi,.an van de training ónder nummer: . 

672270 tussen één uur en half twee, De zaaltraining. 

bij afkeuripg begi•nt later. 
o·o··o·o··o o o·ö o b o o o o o o o o o o 9--0 o _o o-.Q~ o.o 

ATTENTIE, JUNIOREN EN PUPILLEN! 

AFSC1Fl.IJVUIGEN-:· -v-é0r· vrijdagavond 7. 30 uur aan dhr. · 

G.v.d.Velde, Hertenrade 161, Tel,36,14,33 

(telefonisch alleen vrijdagavond tussen 

6.30 en 7.30 uur). 

M:,TE'.U,1/lLUITGIFTE: G. v. d .Steen. 



NUEVOS MIEMBROS : 

,....Nr. 435 · f, .F .M; Vervaart 
....- 436 r/j,J .van Baggum 
_,,,. 437 1LM.Burcksen 
"438 W.N.W.Geurens 
,- 439 J ,E.ill.Redeman 
" 440 P. Th. S. Perreyn 
"441 :,.P.F .A.v.Bom:,:.el 
✓ 442~W .!: . Vecrkamp 
"443 E,P.Speicher 
"444 E.de Wit 
"445 J ,H ,Wüstefelcl 
,446 F.J.H.Willeyns 
, 447 W .TL Vogel . 
..,443L 1/,/. A . v / d Linden 

EN BALOTAJE: 
14/2 N.W.van Domburg 
15/2 A.G.van Leeuwen 
16/1 L-.A.Brandenburg 

: i· ; , 
, · .. , . 

. aèsultatos, 

. ,I-

.,. 

. . . .~·· 

Publicación , 
oficial 

23-7-50 Wolweversgaar-de .J3. 
2-5-55 Oosterhesselehstraat 3B4 
26-6-56 Melis Stokelaan 1926 
20-10~49 Soestdijksekade 439 
15-5-57 Beresteinlaan 499 
29:8-57 Kortestede 54 
12-7-55·Stephensonstraat 99 

6-7-5-5 Noorderzijde 47 
27-8-55 Het Zicht 30 

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

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

27-1-,-48 Melis Stokeiaan 2161 . 
15-12-38 Vlierboomstraat 498 
29-11-46 Watervlierstraat 39 

TED·o - LENS Komb. /, 0-2 
LENS Komb ,B - GONA 7-0 
LENS Komb,C - LENS Komb,D 3-7 
o o o o o o o o o 9 o o o o o o o o o o o o o o o -0 o·o o 



~-,,.~"-~-- ·-.~. 

Als rechtgeaard toerist .. , .... 
móest ik natuurlijk zo'n:i:.;· 
stierengevecht zien. Ik, t:-.'· 

,., _héid toch zeker niet voor ,,;,,, . 
. . . '•niks ;f 245 • 50 V(i)Or mijn 1"3·

daagse reis door Spanje be
.ta,ald! Maa.r oh,~wat was het 

., 'heet in Sevilla ;. Gelukkig 
zat ik in de schaduw-.zijdê.: 
van de plaatselijkEl arena.i•· ":(, 

' . . . . 

Het festijn begon met de op
mars van de drie Hmatadores", 
die elk tweé stieren zouden 
dood pesten, Zij werden voor-

_afgegaan door enkele ruiters
. in kled'erdracht. u±t de tijd 
van Filips IV en _gevolgd door 
hun helpers en lansiers. Er 
zijn van di._e gevoelige natu-
ren, die dit het mooiste ge

deelte van de corrida vinden; vanwè·ge· de waardigheid en 
de kleurenpracht. Mnar de échte liefh.ebbers veren pas op, 
als bij het horen van 't eerste tróinpetgeschàl 'een stier 
de arena wordt ingejaagd. Geweldig, Ik, die koelê ·Hollan
der, was mezelf. niet meer en begon ge'J.ijk enthousi(ist 
"olé, olé" te roepen. Niemand scheen het te horen; het 
ging verloren in het kabaal van de ~má's$.a. ]iet was trou
wens helemaal fout: op zo'n I)lOment ro'ep je niet "olé, 
olé" .• Wist ik veel. · 

Eén van de matadores ving het gehoornde beest op en ,:~ ... .. 
voerde enkele sierlijke schijnbewégirigen uit: 'de ·zoge
naamde "veronicas". Maar dit was sleèhts de proloog 
van het bloediv.e gevecht, dat zich in· drie stadià"'z0u 
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. (kennel:i,j)< dierenvr.ie:ó-
den). Het werk van de lansiers is echter onven::iijdeli;ik, 
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 inmiddels 
al aardig toegetakelde stierbe_est 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 d.at de meeste emoties verwekt, was aan
gebroken, De matador schoot naar voren en prikte de dege.n 
kennelijk op de juiste plaats: kadaver, plasje bloed, Dè 
toeschouwers werden dol enthousiast, Er brak een hels 
kabaal los en ze begonnen met zakdoeken te zwaaien. Dit 
was het teken, waarmee het publiek te_ kennen gaf zeer . 
tevreden over de prestaties van de matador te zijn. Dê 
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 toeschouwers evenals de h-,eden, 
bloemen, schoenen en sigaren over zich heenkomen •. De dode 
stie-r- werd onder applaus afgevoerd: het was een moedig 
beest. -

Don Derop. 



FIESTA 

- Er i,s zaterdagavond p-één rijkspolitie op bet veld; 
er zullen dan ook géé;1 happenings worden. p;ehouden. 

- het plan oin zaterdag een nieuwe Miss Lens te kie
ze~,gaat niet door: er hebben zich teveel juryleden 
gemeld. 

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

- het zal zaterdaravond yerboden zijn, langer dan tien 
minuten achtereen "OLE" te roepen! 
waarschijnlijk zal onze barkeeper, sen.or 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 dansen niet de vloer te benatten, te bespu-
wen of anderszins kwalijke taal uit te slaan. -

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 

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 15,00 - 17,00 uur, V.V.P. doet 
dat in haar eigeh klubgebouw in het Zuiderpark en de Valke
niers in het parochiehuis aan de·. Noordpolderkade 165. 
Wij wensen ·beide .. verenigingen veel plezier bij dit jubi-
leum en een vo_orspoèdige toekomst, . 

De kombinatiè C,NieÛWènhui~en - M,Suyterbuyk hebben er
voor gezorgd, . dat er· op het Fi esta Espafiola een speciale 
en vooral ook exclusieve verlichting hangt. lComt het 
zien, Olé, 

Hoe vindt U overigens onze nieuvie omslag? Aardig 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 natuur
lijk ook verdienstelijk). Wellicht draagt Eusebio, want 
hij is onze man-op-de-omslag, ertoe bij, dat het spelpeil 
wat wordt·verbeterd - als zijn voortreffelijke voorbeeld 
van souplesse tenminste.wordt gevoJ.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 o 

... 
· LEES DIT OOlC 
=·' ...... ~ '-==== 

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

nkele weken geleden zijn we· ge·start met het adresplaatjes
ysteem voor de Lensreyue·; We· geloven, dat de verzending 
an de revue in de toekom·st·· hierdour aanmerkelijk wordt 
ergemakkelijkt. ·· · · · · .. · · · 
moet n.l. niet te licht dèhke~ uver het schrijven van 

irca 700 omslagen, Thans· kan ditzelfd-e w_erk in ongeveer 
wee uur worden volbracht, en indien· enige_ervaring is op
edaan, zal ook de duidelijkheitl niet· meer te wensen over-
aten. · · 
raag een woord van dank aart allen, die in de afgelopen 
aren er voor hebben gezorgd, dat de Lensrevue tijdig ter_ 
ost kon worden bezorgd. 

e zijn er ons van bewust, dat mogelijk in de adresplaatjes 
og enkele fouten schuilen. Wilt U daarom bij de e.v. revue, 
elke U ontvangt naam en adres even kontroleren, en eventu-



ele fouten melden: aan H.Houlrns, 2e Schuytstraat 60. 
Het adresplaatje ·kan dan worden gewijzigd. U dient 
hierbij wel te bedenken, dat aan één adres ook maar 
één revue wordt toegezonden.. Indien in één gezin 
meerdere personen lid of donateur van Lens zijn, 
wordt slechts een exeinplaar' toegezonden. · 
Mogen we op Uw medewerking rekenen? Bij voor:baat 
vriendelijk dank. 

H.Houkes. 
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 

BEGRIJPT U ER OOK GEEN B,\RST VAN? 

Als U - net als de redaktie - van sommige passages in 
deze· !,,ensrevue _geen barst begrijpt, dan jÎ:'aden we U aan 
onderstaande woordenlijst.aandachtig te -oestuderen. 
Sterkte. revista .,. : ; ~. ~ : ..... 

almanaque •.• ; ~ : ; ; ; . ; ; 
declaraci6n·;:.; .. ;.; 
cristalino .; ••• ~ .•. ; 
mucho gustó·;;.; .•• ;; 
e speramo s ,. ; ; ; • ; •• ; •• 
contri buya • ~ ~ ; ..... . 
no obstante ••••..... 
fecha .... ; ......... . 
piensas ... : : . ; ..... . 
comprendäri · ... , •..... 
sefiale •.. ; .• ; . : ... ; . 
contenida . ; ; ...... ; ; 
con llamar · ; ........ . 
queremos . : ; : : ; ..... ; 
dar fruta .• ; ; ........ . 
jugadoréé ..••••• ; ... ;. 
tienen ; ............ . 

~desamos. ~. ;·;; .· ;_ ••••. ; 
alegriá ............ ~-
en 1 eyend o .... ; . ; .. ; 
ha sta la vista •••••• 

revue 
agenda 
verklaring 
lens 
veel leut 
wij hopen 
bijdraagt 
ondanks 
feit 
gedachten 
begrijpt 
vermeld 
inhoud 
met het oproepen 
wij willen 
aanleiding geven 
spelers 
hebben 
wij wensen 
plezier 
met het lezen 
tot ziens 

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 

' . 



D E L E N S R E V U E 

klubblad van de rkvy lenig en snel 
opgericht 1 8 december 1920 . 

~ . .. . . 

.. SEKRETARIAAT 

f,b.mesker 
plantenoord 126 ... 

·· telefoon:6761.53 · 

RED.î.KTIE 
•. 

g,halleen .. 
amandel straat--~ 03 
telefoon: 361160 ·. · · 

. ==============================================·=========== 
__ 40ste jaargang•· · .. p.9: 2 7 Sl?Ptembe r 19 66 
------------------------------------------------.---------
do: 8 ·sep: 
za: 10 sep: 

zo: 11 sep: 
ma: 12 sep: 
Ï:l.i : 1 3 sep: 
wo: 14 sep: 

LENS 1 .. ZAIL\GENDA · 
sen- en jun-training . 
keepers.-c. en veteranen-tr_ain:i-ng; Jun: .5 t/m 8 
en 11 t /m 16; Pup: 1 t /rr.,_ .5 .. 
sen: 1 t/m 9; Jun: 1-t/m 3, 
klubavond; jun-training (c-klassers) 
sen-.'eh jun;_training (b-klassers) 
pu~-training; · b- en c-klas·sérs training. 

DEZi~ WEEK in de lensrevue-:: 

Tele--LenS: orer trainen en zo. 
- van de kontakt korrunis sie. 

Een handvol tienen met griffels, 
van de t·raine r.,- ' . · · · 

·· ··· Afdel•ing Den Haag; versterkte promotie. 
- Hupsakee daar gaat 'ie weer, · 
--------------------------------------.-------------------

:TEL E - LENS. 

Wie blauw--wi t" bloed door d 'aderen. stroomt ! 
,\fgelopen zaterdag ~ras het 1:iogelijk een unieke situatie 
te aanschouwen. . . .. . .. 
Stelt U zich voor: het gehele dagelijks be stuur ( in ge-

. zelschap van een flink aantal anderen) in sporttenue hij
gend achter de bal aan. Ja, ook bij bestuursleden heeft 

.. de training, die door de heer Willems op zaterdaé;ochtend 
om 10,00-uur wordt gegeven, weerklank gevonden. 
pe 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 training half- .. 
om is geworden, 

.. Voor de thans nog aarzelende leden, die hieraan deel wil-· 
len nemen, vermelden wij•nog even het·programma: · 
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9; 45 u - 1 o. 00 uur: praten. en omkleden, 

10.00 u - 1 0, 15 uur: praten en rondjes lopén·. 

10;15 u - 1 0. 30 uur: oefeningen en hij!,en; 

10; 30 u - 11 • 00 uur: parti,itje en kreunen. 

11. 00 u - ' . praten en koffie, . . . . . . . . . . 
=== ·======~==~·-==-=- ·=---=--=-=-=--=--=-=----=-,- ·--=--

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

In ballota.i::e: 
1 6/ 2 L.i .. D;'and en burg 
17/1 ft .}::.i' .~:ieuwenhuize 
18/1 C .Mce'('c 
19/1 H.Jochcms 
20/1 G.N:i.cu1,huurt 
21/1 B.G.W.van Veen 
22/1 Th.Heer.1skerk · · 
23/1 C. J .:'e B,·~bander 
2t,/1 C .3,;.Knirypenberg 

Nieuir e leden: 
/ 44-9 N.H. van Dci,1bur:; 
_,,...450 _A.G. van Leeuwen 

29-11-46 'tlatervlierstraat 39 
30- 9-t,7 IV.:oe,weg 29 8 
1 L•- 6-·4?.·ftï:jnauwenstraat .59 
27- 2-.55 B0renracle 26 
15- .5-.54 Wolweeversgaarde 39 .5 · 
22- 6-.57 Winkelstede 198 
19-· 2-.55. Lijsterbesstraat 133 
27- 6-46 Lcn,r:i_crstraat 114 
2,i-10-48 Bctjci Wolffstr1).at .54 

27- 1-48 If.clis Stokelaan 2162 
15,12-38 Vlierboomstraat 498 

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

K O N T R I B U T I E S 

Ü'"l cl e al,,emene ver.Fadering werd de jaarkbI'ltributie voer · .. 

het verenigingsjae>.r 1966/1967 als volgt san'engesteld: · 

SENIO'lEl'l ;f 36 ;-- per jaar ·. · 

JUNIOJEN ;f 24,-- per jaar 
PUPILLEN J 21 1-- per jaar 

Nu wij niet meer de beschikkinghebben over incasseer..: 

ders, rnalcen wij de leden het volgende bekend. 

De kontributiebetaling dient bi i vooruitbetalin,i: te ge

schieden. 
Bót;aling kan uitsluit end geschieden op· postgirorekening· 

No.336711 ten mi.me van Penningmeester LENIG EN SNEL te • 

Den Haa,;. ·· · 

Leden, die niet zelf over een postgirorekening be schikken; 

kunnen op elk postkantoor hun. verschuldigde kontributie 

stor·cen door midrleJ. van een· stortingskaart. Momenteel 

z:Ljn er nof een aantal leden, die ·achterstand in betaling 

hebben. De betrokken leden ontvangen een dezer dagen een 

stortinvskaart, wa2.rop vermeld staat het bedrag hunner 

achterstand. 
Zi,i worden· hiermede iri de relegenhoid gesteld hun ach-
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tei:.s:tal_lige; kontributie te voldoen. Dit kan to:t __ uiterlijk, 
1 oktober a.s. D.'.'..arna zullen zij d_oör _het bestuur 'worden'. 
uit ge slot en tot_ h_et spelen van wedstrijdep, 1-ragrvan "pu,b-J?i.'- ,. 
katie zql geschieden in he.t -kluoblad. , :_ . ·. · _-' ·'·'·• · ·· · ·· 

.A.J;Hoef:nagel 
Penningr:ie est er. 

-o-0-0-0-o~o-o-o~ 
UITSL,',GEN: -
Senioren: 

H.M.S.1 - Lens 1 
H. !c'f';S. 2 - LenS 2 
LenS Kc:;c!i .ï-Spoorwi jk 
Lens Ko,.,h. 2-Spoorwi jk 

5-1 
8-2 
3-3 
6-1 

Jvnioren: 

Lens 1 :Spcorwijk 

Lens 2:Spoorwijk 

,~ ; . 

toernooi ,-. ~. , 

.':'". 
, ... J. 
.: ',•• 

1 e 'prijs~ 

toe:çnÖoi·-

1 e prijs:,,.,.· 
====================================================-~==== 
VJ,!! DE KOI~Ti,KTKOM[,,ISSIE. 

Tot onze voldoenin1{ was de zaal zaterdagavond t_i_jdens het 
"Spaanse feest" redelijk bezet: de veertig exträ st·ö'eJi_erï· 
waren niet voor niets gehuurd. Wel was het niet zo-druk:. 
als tijdens de vorige kontaktavond, maar naar onze -smaa~ 
kwafö d_at de gezelligheid juist ten goede. We hopen in ie
der géval, dat iedereen zich heeft seamuseerd en.dat de. 
meer' genoemde "banden" inderdaad weer zijn "aangehaa:).d". 

. 
\"'."' 

Nu 'is het natuurlijk duic:elijk, dat het ore:aniseren van 
een enkelG feestavond niet voldoende is, or.i het klubleven · ·, .. 
in de komende maanden intensiever te maken, En iedere 
week feesten gaat nu eenmaal niet: het zou de kpnditie 

... ·.~ 

niet bepaald bevorderen, De K.K. heeft daarom naar andere •· 
wegep. gezocht.. · 
illle reërst zal er op d onderclae;avond 15 september een-. spe-.·. 
ciale bijeenkomst zijn van alle nieuwe seniorleè\en, ·de ex
junioren en degenen, die vari• ;elders. kor.1_en, r:1et· het be stuur, 
-Tijdens.dit min of meer ['ezel:).ige _samen•zijn zullen de 
kersverse senioren over het een eh. and:er worderi ingelicht, 
vragen_ kunn~n stellen, kortom, met het nieuwe milieu kennis 
ku_rmen P.!aken, • .:, _ · . . . ·_ · 

· Bi,i· ,,eze • gelegenheid zal tevens de door de hee.r. J .B.rc
chard tijdens c:e trip van het junioren Il-elftal· n2ar Hen
gelo geroakte film.s worden vertoond. Degenen, die dez,tà. 
trip hebben rneet;e!!2.alct, _zijn evenÈ'!ens · van harte we:).lç_-ó!lf., · · 
Bovendien zo.l .-l.e o-fficiële Lensfiln. w.elke een a_an-tal ja
r-en p-ele(~en· v,rercl sauenr;e-stcl~l_, :wo: ... ë.1én_ 3epi"Ojekteerd" 
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Hopelijk zal dit initiatief, dat inrn.çl.dels door het· be-· 

stuur is overgenomen, ertoe bijdragen, dat d·e nieuwe 

spelers zich vlug in 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 evene1!lent, dat 

tot nu toe weiniren kon bekoren! ,\ltijd is er in de Lens

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

stelling van de leden voor de· klubavond. Volr:ens: ons 

is dat gebrek aan animo zeer goed te begrijpen. Aller

eerst, wie heeft er nu zin om uitgerekend op maandaga- · 

vond, dus direkt nà het week-end,· wéér ·op pad ~ gaan. 

En ten tweede was de atfïosfeer niet gezellig, 0111dat men 

zich à.an ieder tafeltje vanwege het "vergaderen" min 

of me er een "di splaced pers on"_ voelde. 
Ons voorstel is nu - en het bestuur is er al mee akkoord 

gegaan - de klubavond van de maandag- naar de vri.idag,

avond te verhuizen • .Uit eigen ervaring weten we, dat 

de vrijdagavond voor velen steeds meer een uitgaans

avond is vewordcn~ _ Wie de volgende dag niet hoeft 

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

naar.de Hengelolaan te tijgen. We zijn er bijnava)Q. o-. 

vertuigd, dat vel~ · leden dit plan ( als het door_ mor\ht 

r,aan, want er zijh nog een paar organisatorische moei

lijkheden'!) van harte zullen toejuichen. Zo hoorden we 

een kor:nnissièlid deze vreek zeggen, dat hij het heer:J..ijk 

zou vinden, oo.k eens e.en avond naar çl.e klubtent te kun

nen zonder met een r:ewichtig ge.zicht aan een tafeltje 

te moeten ·gaan zitten. . . 
Dat is dus. ons streven: een klubavond, die tamelijk druk 

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

eens je vrouw of je verloofde kunt meenemen. Natuurlijk 

zal de K.K._ prol:ierèn, de avonden zelf zo aantrekkelijk 

mogelijk te naken: een beetje intieme-re verlichting, leuke 

"bl'.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 denkt. Voor mondelinge of 

schriftelijke opmerkingen houden wij ons eaarne aanbevolen! 

P.S. K.K. 

- 3aterdagavond laat meldde zich het vijfde lid van de 

kontaktkor-imissie, de heer l,.v.d.BS.:ek. Welkom, /,rnold! 

Waar een Fiesta Espafiola al' niet goed voor is ! · 
==================~======================================== 
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EEN HJ,NDVCL TIBNEN ME.T GlUFFELS · ! .. 

Zo nû en·dan worden er in de LenSrevue door de redaktiè 
tienen niet gri.ffèls · uitgedeeld aan leden, die zich op de:>·. 
een of andere manier bijzonder verdienstelijk hebben ge~ 
ma?-kt voor de kl 11b. De redajcti e zal het end ergetekend e 
ten.goede houden;-·dat deze week eens iemand ·anders:er. een 
handvol uitdeelt: hij weet zeker, dat hij namens alle o-
verige LenSrevuelezers spreekt. . · 
Iedereen-heeft natuurlijk' al geraden, dat de bewondering 
de vorige editie van de LcnSi·evue betreft, ter gelegenheid 
van het Ficsta Espanola in een exklusief Spaans gewaad 
gestoken.·we ,;.:eloven wel te negen zeggen, dat alle Len-·. 
sers hun klubblad de vorige week .met meer genoegen dan 
ooit hebben gelezen. Het was .:i.n 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 Halle en. Hij' .had 'de supervisie' .en. lieeft 
met apegeduld het "leuke idee" zitten uitwerken.· l'faà-r 
daarnaast gaan woorden van dank· naar. "Boet je" .Bot.ter voor 
de bijzonder p.:eslaae;de tekeningen, naar mevrow Sonja Ja
ger, die stee,'s: maar gedul<lig naar de wensen van Guido 
moest luisteren, naar de firma Rooduin voor de snelle af
werking va,n ,de rn;1slagen, naar broeder· Theoti cus ( afdraaien 
stencils), naar"'Inék~ ,in Erna Mesker, die in het gastvrij
e huize van Reenen voor de rest zorgden, en misschien nog 
naar anderen,. wier naar.) .!'l~. ni_e_t_.k~nn~n •. Zij zorgden samen 
voor een topnUI:li:1er in qe geschiedenis van de LenSrevue. 
Dank, dank, dan){!_, ... _ . \.. . · 

, .. · G·. Jehee. 
=====================~~=----============================= 
VkN DE TR,\INE'.î. \ 1 

' De komtetitie gaat :tro.er ·beginnen, }lebben 
we sterke ,tegenstander's? We weten het niet! Maar uat we 
wel weten is,. <lat -er h4rd zal moeten worden gewe-:r•kt ;.w.il'
len we tenminste ',n duchtig woordje meespreken. E.n dat,.·· 

· de wil ·om g;oe·d voetbal te spelen aanwezig -moet zi,jn r .. ~en 
team zönde;~_ discipline, .zonder juiste mentale ins.telling 
en z,onder goede te.am-geèst zal nooit iets bereike;n •. - . 

Ik .hoqp echter,' <fat: all~°,spelers zich volledig inzetten,. 
zowel tijdens de wedstrijclen als op de training. Bij- het 

·· · sameristellen van een elftal· spelen vele faktoren een rol, 
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De spelers zijn te vergelijken.met radert.jes .. van. een .t1a:-. 
chine, - die elkaar moeten aanvullen en een sluitend ge
heel vormen, Een ·versleten, of onwillig radertje r.1oet .·-. 
worden verVängen. Zo ook een speler, die zich niet vol-
ledig inzet. _ 
Trainer en spelers staan dikwijls aan kritiek bloot,Kri
tiek? Oké, maar dan wol ,opbow,iend en de~kundir. Niet in 
een opwelling, als bijvoor.beeld_ een wedstrijd verlor,en 
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 nedorlaap. moet- een aanspo
ring .zijn de prestaties op te voeren do-or konditie en 
techniek te verbeteren. Dus door training·. 

•.·• 

I,fbrekende kritiek is funest .voor de onderlinP:e _verstand
houding. Zelfkritiek is beter op zijn plaats_. De spe-. 
lers moeten luisteren naar.de te geven aanwijzingen, 
proberen elkaar te begrijpe·n, zodat er in een vriend:_ 
schappelijke sfeer kan worden gespeeld; 

Ik hoop, -clat velen de spelers zullen komen aan!iloedi,e:en, 
want dat zal de prestaties gunstig beïnvloeden. · 

_Ik wens alle spelers een prettig en sportief seizoen. 
toe. En veel sukses. 

J .C .rL Willer:is. 
==========-~========================-=========-------==-
SEKHET;\ 1L' .. \T 
g.coorriE.ns 
weirnarstraat 
tel: 392720 

21 8 

. . 

SENIO;;JZN-SENICèEN-SENIOREN-SENIO:tEN 

PROG:-Z!,MI>'A ZOFD:,G 11 SEPTEI"BEil 19 66 

1tt;30 u;Vredenburch 1-LcnS 1 Vredenburchweg t/o Te Worve 
12;-- u;P.D.K.2 · · -LcmS 2 S;,ortpark·Dohémen,Duinlaan 
12;-.! u;LenS 3- ,l.D.0.5 - - Veld 1,Geb.1 ,Lok.6/4 
14;-- u:LenS 4- Celeritas 6 - Veld 1 ;Geb.1,Lok,5/3 -
14:-- u;Lc:nS 5- Gona 3 - Veld 2 Geb.1,Lok,6/4 
12 ;-- u;Duindorp 4-LcnS 6 J\lbardastr. ( einc1 ,'.ppelstro.at) 
12;-- u.LcnS 7 - O.D.D,6 Veld 2,Geb,2,Lok,5/3 
12;-- u,Schevenin:,en 9-LenS 8 "Duinhorst" ,Btmrtweg;W'naar 
1t,,-- u,Vorburch 7-LcnS 9 Wateringseweg t/o No,65, · 

Poeldi "k. , . 
-•,:,. 
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0 PST ELL INGEN: . ' 

LENS 1: C.v.d.Beek,W.Verbarendse,H.Sr.iitskam,J;Mesker 1 
W. Han sen, H .Dietz; W. Venderbos, J .EnglebElrt, J .Bot~ 
ter ,R. Wachman, G. Verhaar~- Resèrves: P .Sèhouten( 2x), 
R,cle Waart. ··· ·. . : ' · . · 
Verzamelen: Klubgebouw 1- uur, 

LEJl1S 2: R .dé Waart, ··R~Roodbol ;G ,Ifompermm ,M. v, Zilfhout, 
J. v ,Dijk, R.Blok, G .Looyestein, ,\.!looduyn, R.Rooduyn, 
H.Ho.k_ et, L,Riemen .Reserves: Th"S1:1ykerbuyk (2x), 
P .Burghouwt ( 2x), W-. Burghouwt ( 2x). • • · .. • .. 
Leider: ·nhr.L,te i.fov. . . 

LENS 3: G~Halleen,F.Straathöf, H.Kemper,P.Schouten (2x), 
B.S-t;;eyn, J.Verhaa:r,J.v.Kleef,F.Wubben, D.Groenen
dijk,N.Koot, F.Burghouwt. Res.:W.Eykelhof. 
Leider: Dhr,Riemen Sr. : . 

LENS,~: Th.Snykerbuyk {2x),J, Meyer, M.Davis, P,Rebel, 
,\. v .Egnond, C, Peeters, H.Brandenburg, P ,Burghouwt 
( 2x) , J .,: e Hil ster, R. Branc!enburg, W. Burghouwt ( 2x) , 
Res.: J.Witting. .... .. . . . · ... ~--

LENS .5: G,J. Crama, R.cle Groot,R.Schlüter, J.Rie111en, H, 
Ubben,,\,v.d,Beek,. H.Jacobs, H.cle Sterke,J;de Dóer, 
L,Janssen, N.Drabbe. Res.: N.v.Dor.1burg. -

LENS 6: il. Ver·1_l8:rend se ,rr. He.erschop, C. Vel dink I J .~roeneveld, 
F. v .D1;1k, J .Drochard, t1.Eykelhof ( 2x 1, r. .Nowee 
(2x), F .Veelbehr, G,Jehee, J .Veldink. • . . . . 
Res.: C,Nieuwenhuizen, · 

LENS 7: l1l,Suykerbuyk, H.v.Welzcn,J.P.v.Dissel, i,.Kleiri · 
Breteler, T.Keet, W.Vcèlbehr, L.v.Beusekom, N. 
de Boer, E.A.v.;~cker, ,LM.de Brouwer, R.Gelauff. 

·i1es.: ;',,Nowee·(2x), R.Eykelhof (2x). · 
LENS 8': ;,. Blok, J .v.Westing, f,,Buys, I,.Hcppenbrouwers, 

E L .. t . · ' L b . J·" 0 N N N N ·. owens e1~ 1 1~.v Il uxem urg,, ~1. oms, .. , .. , 
;\. V .Duin' N .J:l •• 

LENS 9: D.v.Lieshout, i,.Poels, W.v.d.Laan, F.Bierhof, 
G. IJ sebrands, ,; • v:.Leeuwen, fl. v. Schie, J .J. Jans
sen; C,Rooduyn, J.Holt, G.Stecvcns. 
Res.: W.Egi:~ers, H.Lüling. 

VOORLOPIG PROGRAMMA 
14-; 00 uur: ·· LENS 1 
1 2, 00 uur: · LENS 2 · 

SENIOREN VOOR. ZONDAG 1 8 SEPI'Eï·'1BER 19 66 
Postduiven 1 , 
H.D.S;4 

12,00 uur: Laakkwartier 6 - LENS 3 
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1.5: oo uur: 
1 4 ;.oo uur:. 
1-2-: bo. uur: 

· 12;00 uur: 
1 3; 1.5 uur: 
13.4.5 uur: 

LENS 4 _: f.hH,L,;5 
V.V. P .:_5 • . - LENS .5 · 
LENS .6.. ·:.. H.D.Y.4 
A • .D.O::10- -.LENST 
Bl :zwart·-11 - LENS 8 
LENS 9 _ - Velo 8 

---------------
. ,.-

. rJededelingen EGO . . · ·· 

NFSCHRIJVINGEN: -1.iefst -geèn-, daar :alle -9 elfuallen 
· spelen - 'bij d·e he.er G. Co01:i_ans, 

Wej_marstraat .. 218, te1.39.27·.20 vééT vrijcfag 9 uur. 
· ·D~ · vol8 ende- ·sp.èlers_ worden uit['.enodig.ct° Or.'. - te· b~..::-· · 

ginnon net a; s . ., d9.nc:1,9rclag 8 uur - op è.e t_raining te 
verschijnen: · 

;L· Nie1.1:v,enhuyzen, J. v. Kloef, ·rr:.E"yk.èl
hof, R,dc Grqot·, fl.v .. dJ:eyden-;t~.IÇooti .. · .. ·----------------------------------------------------

.. HUPS'.'tKE1~ D:,:,R G·:,:,'l' 'IE î.JEER . . . 

.. LENS. 1 : gaat in. haar eerste kompetiti:e'...vièdstrijd :óp 
---:-~ · 'bezoek bij Vr'Qdeributch. In het· ·grijze verle
den was d"at· alti.Je! eert ·1astige ter~enstancler; Vorig 
seizoan zijn de ."PariJswijkers" ·in hun afdeling nie-t ... 
zo erp. bost voor de dag ·p,ekor.1en en het -zit er ·natuur
lijk dik in; clat ze heft nu e'en beetje goècl willen ma
ken. Dat 1:;e eft heler:iaal niet, want voor :L:.nS. :::eldt pre-. 
cies hètzelfc\e. Hot zou: best wel eens 'n aardiro 'en. .... 
spannende weel strijd kunnen worden. . . . ,_ ' . . . 
LENS 2: begint de niouw'e kompeti tie teg(ln I! •. D. K. 2 aan 
: de Duinlaan. De .roo.d--=art(ln .kwar:ien vqi·ïg se;i.-

. •zeen -tot twee ov.erwinninr;en op .de onzen (1-·2 en 1.::;i:); -·· 
'.Tat het nu gaat worden valt EJoeilijk te voorspellen, 
daar ons tweede elftal .nogal wat wijzigineen hee:f,lt on
dergaan. Tiaar het blijft altijd ,verstandig de _kor:ipeti- · 
tie mét een overwinning te b_eginn_en. 

LENS 3: krijgt ADO .5 ars tegenstander. De zuiderparkers 
- ·-·· -·--:.:. ·eindigen I'!e-estal· nogal hoop.' op de ranglijst . .en 
·. zullen als "sterke" tegenstanèers moeten worden be-

schouwd. Ook het derde elftal heeft' enkele· nieuwe (voor:.. 
al ook jonge) gezichten. Zij zullen erop gebrànd zijri 
een overwinning 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

schap af }e houden; Dit jaar wordt dat natuurlijk anders 

geregeld??!! 

LENS 5: krijgt bezoek van GON:. 3. Onze kampioenen van vo

rig jaar moeten maar op dezelfde voet voortgaan, 

vinden wij, 

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

Utopia worden opgeheven, Dat vinden we jarrnner, want 

ook al waren de prestaties niet altijd even goed, er heers

te toch een goede geest. Hopelijk gaat met de goede naam 

de goede geest niet verloren. Om van het heilige vuur maar 

niet te spreken. 

LENS 7: mag gerust van ODB 6 winnen. 

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

ningen. . .. . 

LENS 2: dat vorig seizoen goed draaide gaat naar Verburch· 

in Poeldijk. Dat wordt beslist een pittige wedstrijd. 

=======-=====-=====-====-=====-=======--=-====--==----=----= 
.~FDELING DEN H,',f.G VERSTERKTE PHOEOTIE 

Vooral voor de spelers van ons derde t/r.1 negende elftal is 

het hierna volr-ende van groot belang. De afdeling Den Haag 

krijgt er een nieuwe klasse bij: de hoofdklasse. 

LENS .3: bij kar,1pioenschap zàl dit elftal samen met de vijf 

. andere kampioenen van de 1 e klas spelen om drie 

plaatsen in de res. 3e klas KNVB.De drie kampioenen, die 

niet promoveren,komen samen met de no•s 2 t/m 5 in de 

hieuw te vormen hoofdklasse. 
LENS 4: bij. een eventueel kampioenschap promoveert dit elf-

tal naar de 1e klas.Eindigt het op 2e t/m 10e 

plaats; dan promoveert het naar de 2e klasse. 

LENS 5: dezelfde rege:i.ing als bij Lens 4. 
LENS 6: promoveert naar de 3e klas, i11dien het niet op de 

laatste plaats eindigt.Wordt het kampioen,dan is 

.. promotie naar de 2è klasse een feit. 
LENS 7: Voor dit elftal geldt hetzelfde als voor Lens 6 •.. 
LENS 8 :· Eindigt dit elftal op de 1 e of een van de plaatsen 

niet lager dan de 6e, clan promoveert het. 

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

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

naar de 4e klas. 
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V ;". :,l I .• ~: - Q;,~e:._vci<irz~tter, c!e heer Houkès, en onze ...... . 

. . oud-)_:iènnin,;,r1eester, de heer L. '.e Weert, zijn 
r'eze week 2.5 jao,r J,irl van Lènig en Snel. Eèn zilveren. jubi
leur,1, rJàt wij ·eiizenlijk r1et gouden letters in deze revue· 
zouden ;:meten men,oreren, r:ezien c':e grote verdiensten van 
deze Lensers in verleden ~!1 he,1en ( en in de toekomst). 
Onze hartelijke gelukwensen. · .: -- ....... --

- 0:1 donc~erèac: 1.5 seDter,lbe·• treedt Hans r,e Boer in het-hu
welijk ·m~t Thea van Schijndi,l. Het huwelijk wordt. in de 

_,,. • · st-Jc;-•oehkerk; dr;Sch2.erJ,:1anstraat, on 11 .oo uur inge.:.-
. •· zegend.: De 'l0 eceptie· wordt r;ehcuden in restaûrant Hoorn

wijck, Jt,.,0 Thi,issenweg 2 te ]ijswi jk van 1 .5. 00 - 16. 30. 
·:·'û,,r·. Dij '.1 ezè alvast onze hartelijke gelukwensen. 
- ;iinder prettige berichten ontvin;zen wij :van c!e elftal

komr::issie, want zij vertelden ons, l7at enkele veteranen 
hun voetbalschoenen aan c'.e wilren hebben geha: ngen. _ 
·Het zijn Koos Frijters, Ton Krol en Henny Naastepad. 

- Van Hnrry Haket en zijn vrouw ontvingen w;ij bericbt···o-"- · 
ver de vebocrte·ven hun dochter :;strid, 'I'ijdelijk adres: 

·-r:aria Péèviljoen, Westeinc'.e 1.32. Ook _hier onze geluk::-··---
wensen. · 

- O:j 8 septe:;lber _vi~rt Pater i,.v.d.Bosch S.C;J: zijn zil-
: veren_ Kloosterfeest. In Lens heeft Pate·r·v.c1~·Bosch ge·:;;· 

durende enige jaren als bestuursliçl~ ·als liè. van rle Juco 
en bij de herziening van onze statuten en reglement en 
zelfs als speler in de woens::lagmidèlagklub grote aktivi
teit ontwikkeld. Ook nu is .zijn belangstelling voor_ 
Lens niet gedoofd, evenmin als onze belangstelling voor 
de jubilaris. Vari harte ons proficiat· met de beste wen
sen voor hea persoonlijk en voor zijn werk.· 

- Speciaa;t. voor c\e cuderen worcle hier vermelë.l, dat op 30 
augustus is overlec'.en in de leeftijd van 72 jaar 'de ________ _ 
heer W.Visser, voorheen lid ·van de Juco en elftalleider. 

,,,. We hebben nem met zijn far.1ilie begeleid op weg naar 
zijn laatste rustplaats, ons daarbij herinnerend -zijn __ __ 
enthousi as:-.,e voor Lens, zijn opgewektheid en zi jri serieJ1-
ze taakopvattin'.';. Hij .ruste in vrecl.e. 

- _Onze barkeeper .verzoekt ons U te verzo2ken op wedstrijd
clar;en te kopGn· konsumpties meteen af te rek;enen, 'ten
einr.'e Gen snêlle werkwijze te bevorderen en abuizen 
t.e. voorkomen •. _ _. · · · 

. . 
·- .,- _____ ·- -- .. -- -.- ··.---· -----------·--------------- ___ ...,_ "' ..... ,. -



clagavond tussen 6. 30 en 7, 30 uur) • 

NIET-OPKOMEN: wegens niet-opkomen in het afgelopen weekeinde wordt 
C.Schalbroek tweemaal als reserve opgesteld, 

M\ TERL\!tLUITGIFTE: Dhr. Th. Suijkerbuyk, 

Een nieuwe kompetitie staat vóor de deur; a.s. zaterdag en zondag startèn 
we met een volledig kompetitie-programma, We reJi:enen er op, dat jullie 
fel en sportief om de punten zullen vechten. Met ieders inspanning bij 
wedstrijden en training kunnen goede resultaten niet uitblijven, Deze 
week zullen jullie allemaal een circulaire thuis krijgen, waarin ver
scheidene, merendeels bekende regels 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, tà laat afschrijven of niet-opkomen. Ook dit jaar zijn 
onze elftallen (14 junioren- en voorlopig 5 pupillenelftallen) zo in
gedeeld, clat jullie op goedë tegenstand kunnen rekenen.· Doe je best, speel 
sportief en enthousi_a st en •• , . . . veel sukse s ! · · 

Juco. 
-o-o-o-0-0-0-o-o-o-

TR,\INING: PUPILLEN: het adres om te informeren naar het al clan niet 
-------- doorgaan van de pupillentraining op woensdag- · 

miclcla[l; is vanaf heden: Mevrouw Blok, tel.66,07,14·, 
Noteer dit goed, want dit blijft het vaste adres. 

z.o.z. 

~ > 



moestën: Gelukkig deed cle Jnco geen verfre efs beroep op vele B
klassers en, enkele oud ,\-klassers, waarvan_ de meesten of .' s-midclags 
of zondag reeds in een wedstrijd waren opr.:estelcl, cle tijd• tot -2 uur 
t~_overbruggen, het tijdstip, w~arop de schoolganger1 present konden 
Z1Jn. .. ... .... .... · 

··Hartelijk dank, iedereen., rmnt dit toernooi werd èen éclatant sukses 
voor LonS. ;I:n beide afc'.elingen behaalden we 7 van het :;1aximum van 
·S punten, dus de enorme wisselbeker gaat voor een jaar in- cle prijzen--, 
kast, •· · · 

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

·--.,--....._ ___ "-

---... --- ..__ 
'·· ·---. '·, 
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J!JU;J;QJ!j;I:-1: Voor de tweede B-1,;:~• a sse Froep begint de training . 
-------- op woensdap 14 seotember a.·s. van acht tot negen : 

uur, De volg'ende :;jongens worden hieTbij verwacht:· 

_B •. v/d .Lans, f,.T:l.nnenbroek, B.11,Istenhóuwer, E.v.· 
. ·Btonc~horst, H.v,Wassem, ;:,Ho.nb_rook, :,.Bilderbeek, 

P . I" ··11- b G D t . '"' ' V . 'I" J . , •JJ, -~en urg, ., uyves ein, D.c,e ries., n. anssen, 
1-l ~EE::c-;ers, C. Schal broek, G. Vèrvaart, C. Grimbergen, 
P. Klein .E::·eteler, .ll.BC?.'-'isch, H.Panck:ers, _G_,V:,:-ecleveld, 
,\,Jehee, H.Westhof ,D,de Vries. · 

Voor de tweede C-klasse r:roep begint de traininr ook.op woensdag 14 sep:
tember a-;s., echter van'kwai:-t"vóor zeven'tot kwart. voor acht; De volgende 
spelers wordE:;n _hierb~,.j ver:vracht: . . ·. · • . · 

Th.Booms, · Fr. Disseldcrp, F:;;- ,de Kleyn, Th, v, Rijn, 
W,En·,lebert, .LJungschläger, C,Blom, B..J;los, . 
H.v~?Jar,1, .. C.Stapel-, P.Hcynen, L.Cazarl.èer; P.--Ver-'· 
heesen, J.v/d Rcyden, R,de·wolf, P.v.Doeveren, 
J. Hel vesteyn, P. v /d · Steen ;·J. v /d Ende, H ,ï'timmelzwaan, 
J .Keetman. · · 

Voor beide.groepen'geidt: 
een kwartier voor tijd aanwezig. 

- bij slechte weersomstandie;hec1en informeren óij Ifovrouw Blok, tel. 
66,07.1,1,; naar het c)oorgaan van cle trainin2, uitsluitend tussen 
half zes en zes uur. Dus niet eerder-of later,! 
je bent· alleen welkom als je regelmatig komt- trainen, anders word je 
niet meer verwecht, 

~=========================================---=-----------------------
v:,N.DCEL TÇ'r"DOÈL._(Junioren) 
-------------=----=-=====--= 
Het Spoorwijk-toemooi voor f,-klassers·; ·dat _z~te!'dag_ 3 september al 
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PUPILLEN-PUPILLEN-PUPILLEN-PUPILLÈN-PUi"ILLEN-PUPILLEN-PUPILLEN 
--=~---=----===-==~======================================-=-------
PROGRI'cI':i'l,l z;,TERD,'cG 10 SEPTElYBE,t 1966. 

1;4.5 uur G.D.S. P 1-LenS P 1 
2;30 uur Lens P 2 - Ooievaars P 1 
1;4.5 uur Lens P 3 - O.D.B. P 1 
1;4.5 uur Lens P 4 - V.V.P. P 3 
1.4.5 uur Lens P .5 - Flamingo's P 2 

0 PST ELL IN C EN: 

Noord.weg, V!ateringen 
V.1,G,1,L,6/4 
V;2,G;2,L;6/tf · 
V,3,G,2,L;6/<",. 
V,3;G,2,L,.5/3 

LENS P 1 : G;Tror:1r.,elen (2x) ,P.vap. tfijk,:,.Bcrst,F.Veeren,M.v/d 
Horst; G. Col pa :, .Bnven; R.Micka, 7 •• dè Wint er, C. v /d Aard
weg, J. v. Rijn (2x),.Res._: F,Jpnker,Lcider: Dhr,G.v/d Steen, 
Samenkomst: 1 uur ingang Lens-terrein. 

LENS· P 2: R;v/d Steen,C;Lustenhcuwer,E,.l>iJa~co,F.Wouter_\7:,J.Keetman, _ 
J ,v,Rossum,R,ce Wolf ,R.Goedhuys,JE .• Hocfnagel,1 ,le Brul'l, 
A.v.i'-·Iaris.Hes.: E.Spcicher (2x) .• Leider: Dhr.Th,Stiyke,rbuyk, -- ' - .. .., 

LENS P 3 : G.Willemse, J,Boin,P.Berkelaar, H.Straver, G,Lelieveld, 
B;de Vries, B.;'l.uiterman; W.de Hilster, P,Verschoor, R.de 
Vroege, J,Slabbers. Res,; J,Schilder, E,v/d Lely, · ·. , 
Leider: Dhr.J.Cobben, · · · 

LENS P 4: F,v.Os, J.Kóuwenhoven; H.v/g Linde, J,Jarnra.at, J,Post,· 1
' ·•• 

J, v/d Durgt, f,. v /d ,\ar, F .cle Vries, J. Wüstefeld, C. Bakker, 
W.v/d Lans. Res, :E.Booms, G.Schneider.Leider: dhr.L,Branden
burg •. 

LENS P .5: R.Bom,f"Hilderink,C.Ernst, ;,.!'!I.Durcksen, W.v/d Linden, · 
·J-1.Coomans, E,]eesink; ;',.Janssen, F.Snoeyers, J-1,Veerkamp, 
E.Speicher (2x). Il.es. :P.Booms.Leider: Dhr,N.Koot. 

ATTENTIE, JUNIOFtEN EN PUPILLEN 
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SEKEET,~nL~AT . ... . . . 

h,van der kley 
frambozenstraat 4.5 
tel: 338842 · 

--------------------------------------
· JUNIO'lEN-JUNIO,;"E:tf-JUNIOREN-JUNIOR.EN . . --------------------------------------

12 ;:-- 1,1_. __ Lens 1.-Ce eritas · 
12:-- u; Gr.W,II Vf,C-LenS 2 
1l,,-- u. Lens .3-St.Voorw. 

0°PSTELLINGE 

t 66 
V,3;G,2,L.6/4 
Itoggewoning 
V,3,G.~ 1 L.5/3 

N: 

LENS 1: R.Bru:,;pemans,I-I. v. Veèn,H.Hotbki:ans, J .Cobl:ien, 
H. Ve:r:heugd, F. v .Bcpeemen, Th .Broc~ard-, W. Vc,.-el ,F. . 
de Zwart,D.Branc'.enburg,f,.Kcrtekaas. Res.: Il.Fort~·· 
r..an( 2x) .Leider: Dhr; P ,Huis • ." --

LENS 2: C. Vaassen, J. ,'lellint{; .\, Duym, H ,Crania, T.Heerschop, 
H .Suykerbuik, C, v. Vélzerï, Th·.Hoefnagel., H. Egberts, 
J. Webbers, J. : c. J on'.-h.Res. : ;:?..Blok. Sanenkornst: 11 • 40 
uur · itoggewonin:g. . , · · --- . · 

LENS· 3: C. Ver.vaart, W .Geu.rens, J .Holt, F .~:e Winter, J. v /cl, 
·Zalm, J .Elok, F .Her-remans; H.i•Jilmct ;o. v .cl .To•:c ,B. 
E:)skanp,;Lv,Niel.Re·s.: rI.VGrbarendse,Leider: Dhr. 
Herremans. · .---------· ---------- .--- ___ : _____ ._. _____________ . ___ -------

PJOG~::Jr:;;;, z;,T;:i:,,D;\G 1 o SEPTE?:BE'.{ 19 66. · .. 
1.5;45·ü".LenS .5-C,,leritas-6 V.1,G.1,L.6/4 
1.5;--_u.'.LV.C . .5-:-LonS 6 S,)ortpark Irene,Schaapweg 
1.5 ,4.5 .u.Gona 2-LenS 7 ·. I-îelis Stokelaan · 
1.5.~r.5 u~.L911S C-:,,'.elaa:r:s V,2,G.2;1;.5/3 

· Lens 9 - vri j . 
1.5;,:..5,u.Qtiick-Steps 9.:..LenS 11 
15 .4;5 u. H .,.'.. S, i-I. L;.-LcnS 12 
15.45 u..LcnS 13:.Lakwa 10. 
14.30 u,LenS 14-Loosduinen 4 
1 ,~. 30 u. Lens 1.5-H. V. C. 1 3 

Lens 1 6 - vrij 

Ni jke rklaan 
I:1elis Stokelaan 
V.3,G.2; L,6/4 
V,2,G~1, L,.5/3. 

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

OPSTELLINGEN: 

LBNS .5: tJ.Kouwenhoven, H.Overbeek, R.Fo:rtm!l,n (2x),D,Holt, 
J,Col:pa, P,de·Jongh, J.Frètz, I,;Hop, E,Bakkers, 
R.v,d,r,:u.11, W,Keetman.Res.: L.v,d,Velde.Leider: 
Dhr.G.v.d.Velde. . 

LENS 6; R. v ,Berlo, K. Schouw, P. v .d ,,1.ar, L,de Jong, P .de 
Vries ,L.Huis, G.Bruinsrna, B .Hoc;•eveen, H. v ,Hulst, 
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LENS 7: 

LENS 8: 

LENS 11: 

LENS 12: ----·-,~ 

LENS ·1 3: 

LENS 14: 

LENS 15: 

G,de Hoord,H.Bijstervèld,Res.: C.Schalbroek, 
-Leider: ·dhr;G ,Halleeri:-,Samenkómst·:-··1"4:. 30 uur Hen-
gélólàan · hóek LoeVesteinláan. ·· · · . 

- B. v; d :Läns--; ï\ ~ Tirinentir'êi"èk", ;.-;, J'ehè è~ "E; v .Bronk.;. 
horst,B.Lustenhouwer,Fl.v.BaEgum,R.v.Wassem,Th. 
Jánssen, 1,, Hambrook,A ;Bilderbeek; C ,Qrimbergen, Res. : 
R ,Bogisch, H .Dancker_s ,Le_ïd'_ér: · Dnr ;;r~·rrrok :samëri- _- :··-
kómst: 15, 15 · uur ingang LenS-terreili., · . . 
P ,l11filtenburg,B,c1e_ Vries, R. Jacob.son,P ,}'[arnters, 
J\ ~ v .Esseri, H.Eggcirs ;p .Kl"éïji 13rétë1.er ,G.Vreè!eveld, .. 
G,Vervaart,D.de Vries,R,Peters,Res. :B_.v/d Sprong.. 
J,êider: Dhr;J ,de Hilster •. · · · 
P ;de Haan, F .Raaff, G_,Bloks, C :Sèhrov.er.,R. Hoe fnage;L, 
P;Hop1 G.y-.d;Vélde-,F,Coöbep,T,Resodihardjo-, - ·, 
J;Disséldórp,;\.Hoek.Re.s.: TJ-i,Booms-.Leider: Dhr.: 
r.- •·J'.,:!Ueij.Samenkpmst: 15 .• -- uur ingang LenS-
tèrrein,. · 
-t~Egbert s ,Fr,Di.ssel<l:orp; Th. v .Rijn; Chr .• 3tapel, 
F .c'.e Klêyn, H ,de· Jóngh, W .Englebèrt, B, Klein Bre
tel-ër, H, v ,Berlo, A, Jungschlägsir, P. v. Doeveren. · 
Rcs •. :G ,·Tromr.1elen( 2x) • Leider: Dhr. J .• v .• d .• Knaap. 
S&r.ienkomst:15.15 uur ingç\11.g LenS.-terrein. · 
R;Bös ,_c .Blom, H. v. Dam, J. v .d .Endë, J. v /d Heyden, P. 
-i.d. Steen, P. Verheesen,L.Caz·ander, R.de Wólf, J·.Hel-
vensteyn, G. v ;I,rcfenne,Res. :J. v .Rijn ( 2x) .Leider: 
clhr. W. Stapel: · :· ·_ · · · 
F.Teunissèn,L.v/d Meer, J,Keetman,C.Abspoel, · 
H. Je.nr.iaat, R. Wouters, R;Meershoek ,B .Ravestayn, · 
Th./,ardweg,E. Verschoor, H ,Peèhler.Res_. :B.v. Gor
cum.Leider: Dhr.G.Kemperman. 
A.Castenmiller ,E.v. Deelen, J ,)\foyers, P .Demèyer, 
W. v/d Hn•, J .Asselman, R./,sselman, W; Duyvéstein,' 
B.Hoefnagel,P,v.Domburg,P.Steffen. Res.: 
R.Straatman. Le'ider: -Dhr.R.W.achman. · · 

---

--------------~------------------------------- .-----------
Voor PUPILLEN zie Bijlage, 



D E L E N S R E V U E 

klubbl«c)· _.van de rkvv lenig en snel 
opgericht J8 december 1~20 

SEKRETARIAi\T 

f.b.mesker 
plantenoord 126 
telefoèri: 676153 

HEDAKTIE 

g,halle.en . 
amandel straat 103 
telefoon: 361160 

===-==-===-====---==--------===-·-===-=====-=-=--====-=~=--
40ste jaargang no: 3 14 septembér 1966 

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

wo: 14 sep: 
do: 15 sep: 

vr: 16 ·sép: 
za: 17 · sep: 

zo: 18 sep: 
ma: 19 sep: 
di: 20 sep: 
wo: 21 ·sep: 

LENS ' Zf,K1~G END,i. 

pup- en-jun,-training (b- en c-klassèrs) . · · 
kennismakingsavond; sen- en jun-training (a-
klassers) ·· • . · · 

training senioren .( voor dé. echte liefhebbers) 
keepers- en veteranen-training; jun,5 t/m 9, . 

11 t /m 1 4 en 1 6 ; pup : j t /m · ·5, 
sen : 1 t /m 9 ; jun : 1 en 3 •. 
klubavona; jun-'training ( c-kla ssers) . 
sen- en jun-training ( b-klassers) · . 
pup- en .jun-training ( c:... en b-kla ssers) ; 

· Leid ers-bijeenkomst. · 
. . 

=============c=======-=========-=====~==============-===--
DEZE WEEK in de lensrevue: 

- Leven in de brouwerij;· -zie Telè-LenS 
De weclstrijd_, die. we zagen 
Indeling senioren · 
Wat krijgen.we nou? 

T E L E - L É N S 
Als U eens bekijkt,· hoe dik·de-.Lens-revues van ·de_ :t,ae,t'ste; · r 
weken zijn, ·blijkt duidelijk, da:t het in de vereniging op 
allerlei plaatsen gonst van· nieuwe aktiviteiten. En -dat··. 
dan ·te slist niet, omdat toeval:lig net het ni_euwe. seizoen\ , 
begint .• Nee.'llt U nou edns de Kontakt Korrunissie. Ni,e~ a,lleép: 
vinden w:ij, dat deze lieden goede ideeën hebben, ze _wer-: \ .. 
ken ze hog uit~ ook én brengen ze in praktijk. ·.-Zo is ~r .-,' 
deze week dan de kennismakings-bijeenkom:,t, wa.arop _de \ 
nieuwe se_nior~leden en de uit-de !,-klasse van de jtµ1ioren' 
overgekomen jongelui in de ,geheimen van Lens'. se:qior~nland 
worden ingewijd; · . · · . ._ . · 
Ingrijp•ender echter is hè.t ·plan de klubavond ·te ye:r:plaat-
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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 ont.vangen •iadhaesie-betui
gingen". · Er zal wel iets moeten gebeuren, wil de K.K. 
bereiken, wat ze zich voorst~lt. Dan denken we alleen 
maar even aan de aankleding van het klubgebouw, de 
soorten konsumpties e.d. Ook zal er dan wel weer wor
den, gesproken over het al of niet ope;nen .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 zeggèn willen, dat we ·.enthousiast zijn 
over de frisse wijze, waarpp de K.K. haar deel aanpakt 
van de taak het klubleven in Lens te verdiepen, 
-------~-----------?------------------------------------

0 F F I C I ·E E L. 
N;_euwe leden: 

~ No. 451 L .A .Brandenburg 
_452 C,J,G.Jehee 
-453 f, ,J .Rooduyn 
_454 J.tr~J-.J:.Gróenendijk 

In ballotage: 
17/2 A.M.l'Jl.Nieuwenhuis 
1 8/2 C ,Me ere 
19/2 W.Jochems 
20/2 G.Nieuwbuurt 
21/2 B,G.W.van Veèn 
22/2 Th.Hcemskerk 
23/2 C,J,de Brabander 
24/2 C,M,Knippenberg 
25/1 H.E.Lcenderts 
26/1 R.J.G.Ravesteyn 
27/1 R.W.H.Kableau 
28/1 P.H.M,Kableau 

29-11-46 Watervlierstraat 39 
8- 8-45 Kon-fü'Tlakade 47 

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

30- 9-47 Moerweg 298 
14- 6-47 Rijnauwenstraat 59 
27- 2-55 Berenrade 26 
15- 5-54 Wolweeversgaarde 39 5 
22- 6-57 Winkelstede 198 · 
19- 2-55 Lijsterbesstraat ·133 
27- 6-46 Laurierstraat 114 
2.4-10-48 B.Wolffstraat 54 
2 3-11- 3 6 Amandel straat 53 
26-12-46 Pop114mrstraat 100 
6- 8-51 Hazelaarstraat 44 

21- 5-55 Hazelaárstraat 44 
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29/1 G.H.J.Lutterman 
30/1 1', ,!II.Vrolijk 

3--10-53 Pippelingstraat 91 
3-11-55 Wezelrade 3.1.~ .. 

UITSLAGEN: . 
Senioren: Junioren: 
i7rëàën6ürch - Lens 2.,,-1 I.ëns-f:Celeritas 1 
P.D.K.2 - Lens 2 0-1 Gr,W,II Vac 2 - Lens 2 
Lens 3 - l,.D,0,5 · 2-9 Lens 3-St.Voorw.1 
Lens 4 - Celeritas 6 .. 5-2 Lens 5-Ceieritas 6 
Lens 5 ~ Gona 3 2-4 R.V.C.5 - Lens 6 
Duindorp ·4- Lens 6. 2-7 Gona 2 - Lens T 
Lens 7 - 0,D.B.6 2-6 Lens 8 - Adelaars· 
Schevenïngen 9-Lens 8 4-6 Quick Steps 9 - Lens 11 
Veröurch 7 - Lens 9 7-0 H .M.S .H ,4-Lens î 2 

Pupillen: . · 
G:D:s:-p 1-Len s P 1 6-1 
Lens P 2-0oievaars F1 4-1 
Lens P 3-0,D.B. P 1 0-3 
Lens P 4-V.V,P, P 3 0-1 

Lens 13 Lakwa 10 
Lens 14 - L'duinen 4 
Lens 15 ~ R,V.C.13 

Lens P 5-Flamingo•s P2 3-4 

·2-0 
0-2 

.2-3 
·s-2 
5-2 
1-5 
1-2 
0-6 
2-3 
3-1 

-4-1 
.1-7 

. ' 

================-==============================-========-
w;, T KRIJGEN· WE NOU ? 

LENS 1: krijgt bezoek van De Postduiven, dat in deze k_om.'..• 
petitie nog niet binnen de. l:i,jnen" kwam. f,ls er in 

deze wedstrijd met hetzelfde elan als tegen Vredenburch 
wordt gespeeld, dan moeten. er eeJJ qf .twee"puntellil in de 
i;acht kunnen worden gesleept, Maar zeker niet zonder 
moeite. 

LENS 2: dat teg~n de kampioen· vaii. vorig seizoen P,'D,K. ·· 
zo verrassend voer de dag kwam, krijgt HBS ,1. op 

be zoek. De Houtrustbewoners verloren in hun eerste· wed- . 
strijd ·met 0-1 · van Scheveningen 2. Het tweede zal zich•:·. 
hiervan echter niets aantrekken en de kraaien ongetwij~. 
feld een poot uittrekken. Arme kraaien •.. 

LENS 3:. liet zic)l. af~elopen zondag door een bijzonder fris 
·.,., ···spelend ADO. 5. verrassen. Aanstaande _zondag zullen 

ze besl-ist laten zien, dat het "per onge],.uk''. w.as. Laak- · 
kwartier 6 zal daar de wrange vruchten van moeten plukken. 
Die 5-2. overwinn;i.ng op Graaf Wil·lem II vac maakt, voorlo
pig helemaal geen indruk;·· ·- '· .. ··· 

LENS 4: speelt op "d'e Hengelolaan tegen DHL 5., . dat. een 4-5 
nederlaag tegen Quick 7 achter de rug' heeft,' Als die 
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jongens uit Delft -inde_rdaad zo'n -zwakke achterhoede _ 
hebben., •.• dan ...•.• 
LENS 5: stelde een beetje teleur tegen GONA 3, Zondag 

tegen VVP 5 in he_t Zuiderpark zullen ze zic;h-· 
moeten revancheren, VVP verl'Oor. ·cte eerste wedstrijd met .. : 
6-1 van NIVC' 3. _ · , • : · .: · 

LENS 6: is getuige d'e_éerste overwinning (en .de uit-
-·· latingen van d·e spelers) in vorm.· Dat gaan ze. 

op de· Hengelolaan. tegen _HDV 4 natuurlijk even waarma- · 
ken._ HDV ·speelde afgelopeti zon-da,&' met .2-2 · g;elj,Jk tegen 
GD

• 7 . . . 
ü o.. . .. 

. .• 
LENS ,7: gaat naar ADO 19., dat _met 5..::1 van GD}, 7 verloo_.. 

·. · Het zevende kreeg eveneens een grote nederlaag· 
te sli~ken ( 2-6). Dus :dat kan spannend worden. . 

. ' . . .. 

LENS 8: had zondag een produktievè bui.tegen Schevenin-· 
gen ( 4--6). Tegenstander van aanstaande zondag, 

Blauw Zwart 11 maakte in de eerste wedstrijd tegen DHB 
3 net zoveel doelpunten ( 1-6) • Het __ gaat er nü maar om 
welke achterhoede de minste doelpunten doorlaat. Wè 
voorspellen een kleine zege voor onze veteranen, 
=~--====·================================-=============· =~-

SEKRETf,RIAf,T .. 
g. coo111.a.ns 
wei111.arstraat 
tel: 392720 

----------------·----------------------
21 

$ SENIÇREN-SENIOllEN-SENIOREN-SENIOREN 
---------------------------------------

PROGR;\IIITT;\ ZOND;,G 1 8 SEPTEMBER 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 tr-D,B,L,5 Veld 2,Geb,1,Lok,5/3(neurl. 
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.Nansveltkade,t/o Duynrell, 
.13,45 u.Lens 9-Velo'S 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,Schoûten,Res, :M,v.Z.ilfhout, 
Leider: Dhr,L,te Mey. 
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LENS 3: G. Halle en, F~. Straathof, H. ;C(;)mper, J. Verhaar, J. v.d. 

Knaap, B. Steyn, J. v. Klaef,.E. Wubb_en, D.Groenenc;l.ijk, _ 
N ,Koot ,p_;Burghouwt,.Res. :P ,Rebel, P .Burghouwt. . , 

LENS 4: Th. Suykerbuyk, ..J .Me.yer, IVi,:Davi s, H .Brandenburg, A, v. Eg
mond, C .Peeters, J., Wittin_g, C ,M.eere, J ,ç:'.e -Hilster, W:, 
Burghouwt, R. Br?,ndenbµrg,,Res. ;:N .Drabbe. · . . . 

LENS ,5 :. G.J .Crama,H,Ubben,1,l;lanssen,J ,Riemen,R,de Groot, 
A, v. p.. Beek, H, Jacobs, ü. v ,d ,rr:eyd~ ,H ,de Ste·rke, W,Ey-
kelhof ,L.Janssen,Res,: 'J ,de Boer, . . · ... 

LENS 6: il. Verbarendse, C ,Nieuwenh ui zen, C. Yeldink; 'J .Groene,-_. 
veld' F. V. Dijk' J .Brochard., R ,Ji;"yk:elnof '1t,.No,:;1e·e 'F. V~11I
behr, G. J ehee, J, Veldink, Res. :N .de Gruyter, 

LENS 7: :1-'i. Suykerbuyk, H, v. Wel zen, J .P. v ,Dissel, f, .Klein Brete
· lèr .H.Gelauff, Chr, ~ehee ,'E,Leenderts, N. de Bce r ,E.A .. · 
· v ,Acker, T ,Keet, w __ , Veel behr ,'Hes. :L, v', Beusekom, ,'\.M.. · 
de Brouwer, · 

LENS 8: ,\.Blok, J. v, Westing, A.Ï-lopnenbrouwers, C, Kras, E. Löwen~ 
-stein, L;Brandenburg, A.v. Luxemburg,M.Ooms, R.Wüste- · 

feld, J. Jager, f" v. Duin.Grensrechter :H. v. West ing. 
LEN'S 9: D. v;Lieshout, A. PoeJ.:s; W; v; d ;·Laan; F .Bierhof ,A .Buys, 

! .. V. Leeuwen,•i.. v. Schie; 'W .E/:;[~ers, H .Lüling, J. Holt ,G. 
··· - Steevens,:îes·.·:J.J;Janssen. · · · · , 

. 
f,FSCHRIJVINGEN: liefst geen - daar alle 9 elftallen -spe

len - pij de heer G.Coomao.s,Weirrärstrii,at 
218,tèl.39.27•,20 vóór vrijdag 9 uurt. · ·. 

VOORLOPIG PROGR,~1'\M,\.SENIOREN · VOOR zmm,-,G 25 SEPTEI!IBER 1966 ·-

14. 30 .u. Delfia .l.-Lens.1 ..... -13.30 u.H,K.S.H,5-L_eps 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.-:.. .u.i.ens 4-Flamirigo's 3-1,3.15 u.L.v.s·.J.3-Lens 9 
12.-- u·.Lens 5-G .• D.S·.3 

DENK·: OM .LEGITI;r,Îi, TTEBEWIJZEN ! .. 
========================:=~== ·- ~--
Willen de- H.H. aanvoe-rders aan. het vol.g.en·de denken: 

1; sèheicisrechte·rs kon·iufnptie aa,hbieden in de rust. 
2,, Zorgen, 'dat ,:re 2 ballen in i:l.é ·rust' en n·a ·afloop. terug-

. koinen; Is er een bal in de ,sloot of ih de struiken ge

raakt, dan in d? _ru:3t_ of na. é;floop ophalen. 
3. Formulieren uiterlijk maandagavond terugbezorgen bij de 

elftalkommi13sie or· bij-de heèr L.de- Boer. • 

. -.o-o-_o-0-0-0-o-o-o-
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VRIJiii\GAVOND-TRAINING SENIOREN. 

Een wens van een gr0ep Lensers _gaat in vervulling._ 
Vanaf· vrijdar: a·. s·. kan er weer worden. getraind door Glie 
senioren, die niet-.op de,training vo0r de selektie-groe
pen zijn ui tc:enodigd, L0u _Janssen heeft. zich bereid ver
klaard deze schone taak op zich-te neme:t:1. -WiJ·h0pen,: ... 
dat vele enthousiastelingen--van,deze gelegenheid zullen 
profiteren; · 
Aanvang 19.;:ïO u. precies, 
;======.=====--=--======-=~-===----~-------=~-==-----=-=-
V. Il .R I t... ; · ~ .. ' 

J.l. zondag ~rai:i het 3Ö jaár'geleden, dát Ton van Luxèm~ · 
burp; zich als - lid van onze vereniging' aanmeldde~ 'Wat een 

,,,- uithoudingsvermogen ! · ... · ·· . ·' ' _- · .. •. ·: 
Onz~ gçl ukwensei:i met d.it jubileum. · . ·. . ., . . . ; . . 
------~ --------.-----------,-----r•-----~.---------------

SE!c'"'ET•' ''!'IT· • .,_., . .1 l .. ~ ,i. ~ 

h.van der kleij -· · JUN:tOFl.EN-JUNIO·,:EN.:..JUNIOREtLJUNIOiEN··· 
frambozenstraat 45· ,. - - • • . · · .. 
tel: 338842 ------.-------------- · --- ------------

PROGR.',r:TI'\;\ zoiJDAG 
12,- u. Bl.Zwart 

"Lens 2 
14.- u. o.s.c .. 2 

1-Lens 1 Dr.rJ;ansv~ltkade,Wassenaar 
-v,:ij 
-Lens .3 Hoekwater:,tro.a:t. 

0 p·s TELLIN G·E.M: 

LENS 1: R.Bruggemans,rli.v.v·e·en,H.Rothkrans,J.Çobb~n,H.Ver
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 Blaûw-Zwart terrein.· 

LENS 3: C. Vervaart, W .Geurens, J ,Holt ,G-. Stevéns, J. v.d. Zalm,.· 
R.Blok,F: Herrèmans ,C :Rëïoäuyn,G ;v;d. Togt, B .Eps- ···· · · 
kamp ,F. v ,Niel ,Ifos. :J ,Blok,F. Wilmot ,Leider: Dhr. · 
Herremans.Samenkomst: 13.45.uur ingang O.S.C.-ter~ 
rein. 

-o-o-ó-0-0-6-0-0-
PROGRfi.f(!'.:t\ Z .. \TETIDAQ- ·17 SEPTEr-~~·-ri;~ 1966, 
15;-- u.H.B.S.6-Lcns 5 
15, -- u, Lens 6-Celeri tas 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 

1 3. 45 

u,Lens 7-A.D.0.16- . ·· · V.-2,G·,2"L.5/3 
u, Tedo 2-1ens 8 · • _ • Overvoerde ,·Rijswijk 
u·.westerkw.5-Lens"9 ,Duinlaan • • · 
u. Le.ns 11 -V ;.c. S. 9 - V. 1,, G. 1 , L. 6 / 4 , 
u.Lens ·1-2-0ói.evaars · 4.. -V .1,G.1 ,L,5/~ · 
u.Lens 13-H,D.V.6 V.2,G~2,L.6/4 
u,.H ,M.S. H. 5-Lens 14 · Vrederustlaan 

,Len$ 15-vrij •, · 
u,Leris 16~Loosduinen 5· V. __ 2,G,1,:L;,5/3. 

OPSTELLINGEN: 

LENS 5: 1// ;Kouwenhoven,H,Overbeek,F·;Fortman, tJ-.Holt; ,.";_Col pa, 
. P ,de Jö1:1gh; J. Fret z ,Il .Hop, E.Bakkers, W, Keetmari, R.v ;d. 
J½:ull, Re s. :G .Bruinsrna. Leider: Dhr. G. v.d. Velde; . 

· Samenkoruît :14. 15 u, Thorbeckelaan ·:hoek Hàagweg. 
LENS 6: n.v.Berlo,K.Schouw,H.Bijsterveld,L,_.de ·Jongh,'L,Hufs 1 

. _ t',de .Vr:\.eis,P.:v.'.d.f,ar,F3,I-Joogevtcien,H.,v.H.ulst,G .• de. ·. 
Hoogd, L, v.d. Velde. Hes, : /~.Hambrook, G. Vrede veld. 
Leider: Dhr ,G. Halle en. · · · · · · ·· · · 

LENS 7 ;·:B, v ,d ,Lans, A. Tinrienl:,roek ,E .v' .Bronckhorst, B :Lu:sten:
.. · houwer ,.G .-Duyvest,:,in, F. v ,_Baggüm,-R.v .-Wassem, F. Jehee, 

: 'l'l},Jans sen,.:. .Ilild er beek, G,Grimbe_rgen. Res. :R: Peters, 
R.Bogisch.Leider:- Dhr-• A,Blok.S_amenkomst: 15,- uur 

. 'Hen-gelolaan hoek Loevesteinlaan. · · .. . ..... . 
LENS 8': P ,F'1:i,lt enbû.rg, P ,i,Ianders ,G ,,Vervaar,t ,,B .de_ Vries, F. 

v .d ,Berg,, H. Eggers, C •. Schalbr.oek, P. Klein Breteler, 
-. A. v ,Ess13n, D .de Vries ,B. v:,, d. Spro_ng.\-7.es.:E. v .d .Broek., 
H.v.Domburg.Leider: Dhr.J.cle Hilster.Samenkomst: 

- - .: 13.45 -u.Loevesteinla.àh hoek--Hengelolaan. _. 
LENS 9:· C.Gro-e11;,R.J'acobson,P.F.cle Haan,C.Blok,H.Danckers, 

• H,,We;:rt;hof ,H.Rientjes,Fr.Kl_i-nk,;,.Feitz,'J ,Schutte, 
. ::c_,y,Deelen.Hes. :E.dE! Gro_o:t,P.Bremmer.I:eider: Dhr. 

J. Smit. Samenkomst : 15·. ;.._ u. Haagweg hk-. Thorbeckelaan. 
LENS 11: P,de Haan,Fr.Raaff,G-.Bloks,C.Schrover-,H.Hoefnagel,. 

· • P-. Hop,~-• v .<l. Velde, F. Cobben ,Fr.-Resodihardjo, J .Dis-
.' seldorp,T,Hoek.Leüler: Dhr.H,v.d,Klei-j. · 

LENS 12 :L .Egbert;:;, H, v .Berlo ,Th. v .Rijn,Fr-.Disseldc;irp, F ,de 
. Kleyn, C. Stapel, W. Englebert·,Th.Booms ,il. Jungschläger, 

H.de Jongh·,P._v.Doever€n,.Res,. :B.Klein Brete'ler, .. 
· Leider : Dhr. J. v.d. Knaap. 

LENS 1 3 :R .Bos, C .Blom,·P,, v, cl. Steen, J, v. d,Ende, J. v .d.Heiden, 
J,Keetman,P.Verheesen,L,Cazander,ff;de Wolf,J.Hel
vensteyn, G. v. Ard enne .Hes. :C. v .Hulst. Leider: Dhr.W. 
Stapel. 
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LENS 14: 

LEr:s 1 6: 

Fr. Teunissen,L! v. d .r,'.eer, H. v. :pam, Ç .AbspoE)J, 
H. Janmaat, f1.Wouters, R .!~eershoek, B. ·1ave- ... 
stein, Th. v. d.,'>ardweg, E. Verschoor, H. Pechler. 
D.es, :M.Delsasso,E.v.d.Hoeven Wijsard.Lei
der: Dhr. G. Kempermar'l. ~amenkomst: 1 fi-,-- uur 
ingang Lens-tërrèin, . 
B ;de Haas ,fi. P. Janssen, C; Groén,G .En5lebert, 
P.Wilmer,J.de Vries,J.W.l'F,ulder,:l.Feenstra, · 
H. Swanënb\Jrg,Ron. Straatman,R .H .:, .Straatman. 
::es, :}. v.Nunspeet .Le:i.der: J .Witting •. 

======-----=-======--·--=-=-==---===--==--===-=---=--
17 SEPTEr!lifilR 1966. 

1~45 u;Lens P·1-Laakkwartier P 1 
2 i 30 u. •Iij sw:I. jk P 1 -Lens P 2 
1;~.5 u.:=i..v.c. P 3-Lens·P 3 .. 
1 ;45 u;G,D.A. P 2-Lens P ,;. 
1.45-ri.Lens P 5 -B.M.T. P 2 

0 PST EL L.I·N G ... E.N: 

V.1,G.1,L.6/4 
Sportpark "Irene" 
Snortoark -"Irene" 
Oc:kenburgn... ,- . -
V.3,G.2,L.6/4 · 

LEYS P 1: G.Trommèlèn,P,v;Wijk,C.Lustenhouwer,F.Vee-
. . ·ren,î.'', v, rL Horst, ILColpa,i\ .Ba ven ,E, Hee fnagel, 

, 1 11r· · c c1 ' ·a J n· · R H· ,H•c.q , :1.rrcer, .. y . • l~ar weg; .v. iJn.~: • 
. ;Jöchems.Le.ider: Dhr.;G.v.d.Steen. · 

LT:.:KS P. 2: P; v ,cl; S'c"tJï:\Yî, 7.-:-Bórst, E .r'accö, F". Wouters,!~. v. 
-Däggum 1 J,Eoin,P,de Wolff,R.Goedhuijs,R,Miç:ka, 

P .le Dr1,1n, !,. v ,1:aris. Res. : J. v .Rossum,.'\. .!;!ildë·- · · · 
rink.Leider: Dhr.Th.Suijkerb~ijk.Samenkomst: 
1,45, "·.uur inge,ng ·Lensterrein. . ... 

Lm,js P 3: G,Willemse,J.Keetman,P,Berkèlaar,H.St:i;-aver,W. 
qe _Hils~er,R.de .Vries,R.v,d,Liqde,B.Ruite:tman, 
Q ,Lelieveiq, R .de _Vroege, J .Slabbers .Res. : P .Ko
per, J. Janma:a,t ._Leider: J?hr, J; Cobben. Samenkomst: 

·1 ;·-- uur ingang Le.qsterrein; 
LENS p ~,: F. V. Cs' J .KöUWE)l1hovel') ,E; .Booiîll;i,R, v.d .Lo_o.s.,)? .Booms, 

. J. Post ,R. V .,d .Lely' F. r)ë ,Vries' J .Sçh:j.lder' c·.Eäk
ker, w. v .d .,Lans.Ros, :P .• v .tl .Aar,<)" .vmstèf·eld .Lei
der: Dhr.L.Brand.enburg.Samenkcmst: 1.-- uur 
ingang Lensterrè,iri. · - · 

.LENS P 5: P. Vei schoor, ~.B.om, C .Ernst,·;, ,Burcksen, W .. v .tl. Lin
den, H .Coomans ,E .SpeichE:r ,;\.Janssen, F. Snoeijers, 
H. VeerkamP., q. ~chneid er. Hes. :F. Jor)kElr ,F. Willeins. 
Leider: Dhr.N,Koot.. ····· · 
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;;TTENTIE: 

•-.· ·, 

De keepers van P 2 t/m P 4 worden zaterdag
ochtend 17 september om 1 O·r uur op. het terrein 
·v:erwacht voor de keeperstraining" . 

- -----------
.;,TTENTIE,- JUNIOREN EN PUPILLEN ! · 

•' 

. ;,FSCHRIJVTNGEN: v6ór vrijdagavond 7·.30 uur \l-an dhr.• 

NIET-OPKQr-IBN: 

H. van der Kleij, Frambcz enstràat 45,, · .. 
tel.33,88.42 (teleföhisch alleen vrij-
dagavond tussen 6. 30 en T. 30 uur) . .·· 

. . ~- . 

wegens riiet-opkomen. in' het afge:\.open ·week_; 
einde wordt ;, .Hambrook tweemaal ;als re--· : 
serve opgesteld. 
Wegens herhaald niet-opkomen wordt.B.v. 
Gorkum niet·meer opgesteld. 
C.Schalbroek bleek een aanvaardbare reden 
te hebben voor zijn niet-opkomen, zodat 
zijn reservebeurten komen te vervallen. 

De laatste tijdword~n.er in de kleedlokalen steèds meer 
spullen acht erge laten, ·zoals zwembroeken, kol)sen, shirts 
en zelfs schoenen en horloges. Zorg er v9o_r, dat je je 
spullen direkt na het 'omkleden, nog voor:dat je onder de 
douche gaat; in. je tas stopt en kijk voordat je vertrekt, 
of je __ al .je spu],len bij. je hebt. Degenen·, die i_ets ~ijt 
zijn en daardoor niet ïn kompleet Lens-tenue op het.veld 
kunnen _komen, mogen .niet; meespelen ! . . . · ·· 
Waarschuwing: .Geef vóór d è wedstrijd horloges en porte- • 

monn11ies áfaan je lei,der·!. 

DE WEDSTRIJD, DIE WE Z,".GÊN · . 

LENS_5_(jun)_-_Celeritas_6. 

De omstandigheden .konden niet beter. Het elftal volgèns · 
het boekje, de leider de heer G,v.d.Velde, schitterend 
weer, eigen terrein en twee splinternieuwe ballen. 
Zo trad onze 5e junioren_::.editie zaterdagmiddag om kwart 
voor vier aan voor de wedstrijd t·egen Celeritas·. 6 in de 
B klasse I. .. '· 
Een uur en vijftien minuten later had Lens met 8-2 ge
wonnen in een wedstrijd, die een even interessant als 
verrassend verloop had, Een wedstrijd, die eigenlijk uit 
twee geheel verschillende wedstrijden bestond, .die van 
vóór en die van nà de rust, Vóór rust twee ploegen, .die 
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elkaar geen duimbreed ruimte toestonden, na rust ee·n 
dominerende Lens-voorhoede- De eerste helft gaf aan bei-
de zijden weinig reële scorings-kansen, hoewel de eerste 
periode toch reeds órie doelounten opleverde, d.w.z. 2-1 
in het voordeel van Lens. Het schieten van· Celerit1IÎ3 · ·• · · 
was zwak, terwijl Lens te weinig met. lange ba'llen werkte, . 
Opvallend was wel het vele en dikwijls goe-de koppen van 
onze jongens. Het algehele spel viel ons· echter erg tegen 
en wij meenden reeds op een verkeerde datum naar dit elftal 
te zi..jn gekomen~ De 2-1 stand was o.i. niet verdiend, te 
meer daar scheidsrechter 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
speeld, hebben wij niet kunnen achterhalen. Wel de gevol
p:en, Kort na rust kwam Celeritas op _2-2 met een juweel 
van een sclbi.ot. Dit bleek precies de druppel, die de be
kende ernmer deed overlopen. Wat Lens, en speciaal de 
voorhoede, daarna de vele toeschouwers liet zien, is 
juist hetgene, dat voetbal zo mooi kan maken. Een serie 
van 6 doelpunten van werkelijk uitzonderlijke klasse, 
voortkc-mend uit allerlei .soorten aanvallen.· De inleiding 
was een vrije schop van buiten het strafschopgebied, die 
via de ·paal werd ingeknald .E en doelpunt, waar niette
~nstani::de de CeJ.eritas-'protesten geen enkel' luchtje aan 
zat. De konditie vari Celerttas bleek duidelijk mini er 
dan die van Lens. Wij zar:_en achtereenvolgens een doel- .. 
punt, dat de beloning _wàs_ van 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 rantastische goal 
door e~n kopstoot in zwee:llvlucht. "'Na ·dez·e· {;.::2 ·volgd•e· 
weer een van de afgemeten voorzetten van rechts en 
een schot, dat qua snelhe:tc1 ._alle veiligheidsbeperkingen 
overtrad, betekende 7-2. ])$ laatste treffer was wederom· 
de afronding van.een vloeiende aanval, bekroond met 
een schot via de paal. Toch zal niemand van Celeritas 
zijn keeper dit grote aantal doelpunten kwal,ijk kunnen.:: 
nemen. Zelden hel;)ben wij .in één wedstrijd zàveel d óelpun...: 
ten van zulk hoog p.:ehalte gezien. · 

Het grote verschil in speltype tussen eerste en tweede 
helft lag wel in het feit, dat in de tweede helft met 
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lange ballen werd gewerkt. De betere konditie van Lens 
maakte dit mogelijk. Speciaal het middenveld 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 a~le 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_~!~~~~_Q_:_~!~!~!~! 
LENS 2, Donk 2, H.B.S.4, La~kkwartier 4·, Olympia 3, Pa

. raat 2, P.D.K.2, Quick Steps 2, Schevê.ningen 2, 
Vredenburch 2, Woerden 2. 

1e_Klasse.1. afd,E.1,_H.V .B. • 
LENS 3, A.D.0.5, Gr.Willem V,~C 2, H.B.S,5, H.T-1.S.H.3; 

Laakkwartier 6, O.D.B.2, Tonegido 2, Voorburg 2. 

3e_Klasse.1._afd,B.1._H.V.B. 
LENS 4, il.D.0.7, B.M.T.3, Celeritas 6, Den Hoorn 2, 

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

3e_Klasse.1._afd.J.1,_H.V.B. 

' 

LENS 5, Goria 3, G.D.S.3, NIVO 3, Ooievaars 4, Tedo 3, 
,Vios 6, V.V.P.5, Vredenburch 6, Westerkwartier 9, 

4e_Klasse.1,_afd,B.1,_H.V.B. 
LENS. 6: B.E.C.5, C.W,P,2, Delft 5, Duindorp 4, G.D.:,.6, 

· H ,D.V. 4, Laakkwartier 8, 0 .D.B ,5, H .M.S .H .5. 

4e_Klasse.1,_afd.L.1,_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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5e Klasse afd.F (Veteranen) H . .V .B. _________ J. __________________ J. ___ . ___ _ 

LENS 8, BlaU!', Zwart 11, D.H.B,3, D.H.B.ILK.5, 
• Felecitas 3, de Jo.gers 4, Maasstràat .5,. Ha

rathon 8, 0,S,C;6, Scheveningen 9, V.U.C.12, 
Wit Blauw R.!<;,.5. . 

.5e_Klassei._afd,Ii._H.V.D. 

LENS 9, A.D.S.8, L.V.S.J.3, Naaldwijk .5, o:D.B.8, 
Postduiven 8, Il..K.S.V.M • .5, Verburch 7, West
landia 8. 

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·O 

• 

, 
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·wo: 21 sep: pup-· en jun-training; leidersbijeenkomst·; 
de: 22 sep: sen- en jun-training · 
vr: 23 sep: 
za: 24 sep: 

zo: 25 sep: 
ma: 26 sep: 
di: 27 sep: 
wo: 28 sep: 

. sen-training .. , 
keepers- en véteranen-training; jun: · 5, 7, 8, 9, 

. 11 , 1 4, 15 , 1 6 ; pup : 1 t /m 5 , 
sen : 1 , 3 t /m 9 ; jun: 1 1 2, 3 • .· 
klubavon~; jun-training 
sen- en jun-training 
pup- en jun-training 

DEZE WEEK 
in de 

... lensrevue 
- Over Toto en zo (zie Tele-tenS) 
- Ka-Ka-Kakel 
- Van de Tnainer 
- Wat krijgen we nou 

Van doel tot doel (Senioren) · · 

T E L E - L E N S 
De toto-business heeft naar onze mening 

vele schaduwzijden; vandaar deze ontboezeming. Er zijn 
verenigingen, die dankzij de opbrengsten uit de sport toto 
een weelderig be staan leiçien en zich he.erlijk koesteren 
in de gouden stralen van de toto-zon, /,lthans dat lijkt 
zo. Ook zijn er verenigingen, die - om wat voor reden dan 
ook - niet of nauwelijks over toto~gelden kunnen beschik
ken en daárdoor mogelijk een armoedig bestaan leiden, 
De toto brengt niet iedereen geluk, 
Dankzij de sporttoto wordén 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. Zi,i zijn steeds minder bereid "iets" voor 

hun vereniging te doen. De zelfwerkzaamheid is het tra

gische slachtcffer. Waar voorheen de leden cle schilder

kwast zelf in de hand namen om zelf het klubtentje bij- -

te kleuren, worden nu echte (en duur betaalde) schilders

ingpschakeld: "We hebben immers geld genoeg!" Het is 
natuurlijk geweldip; voor een vereniging als er een riant 

klubgebouw uit de r-rcnd wordt gestainpt. Is:ooi gezicht en 

zo. De tragiek is echter, dat deze klub,;,;ebou.wen steeds 

mincler ontmoetingscentra voor de leden zijn, waardoor 
het praktische nut wel zeer diskutabel wordt. Weggegooid 

geld ???? 

We leven - om Toon Her!'lans maar eens te citeren - in het 
tijdperk van Vrouw Holle, we rennen, we jachten: en we ja

gen. Vijf minuten voor. de wedstrijd komen we aan en vijf 
minuten erna zijn we weer verdwenen. Er is· steerl s minder 

behoefte aan een "bloeiend klubleven". Er is zoveel ver
tier elders. En niet te vergeten de invloed van onze on

volprezen beeldbuis-broeders. Toch komen er stee:!. s meer' 
van die hel·e mooie gröte klubgebouwen bij. ·we vra·gen· ons 

af of dit geld niet nór: nuttiger zou kunnen worden be
steed. Zo lijkt ons de behoefte aan sporthallen en gyrrna

stieklokalen op dit moment veel groter. HGt gebrek aan gym

nastieklokalen on de scholen is' immers het begin (of 
beter: de oorzaak) van de ellende _van de fysieke aftake
ling van onze "bloem der natie". · ·-

Een be1'd.js ? Jl:eem de eisen, die op het ogenblik aan dienst

plichtige militairen worden .gesteld: vergeleken .met "vr.oe

ger" zijn die danig afE;ezwakt. En sinds de paniek rond het 

tijdens een militaire wandeling àfknappen van enkele ·dra

gers van hare ma;jesteits wapenrok,· is men nog voorzich

tiger geworden. Niettep;enstaande het feit, dat cle èisen 

minder zwaar zijn stijgt het percentage afgekeurden ge-
staa[' (vorig jaar gemiddeld 22 1,, dit jaar 28 1,). · 

'• . . ' 

Tuurlijk, tuurlijk, d·e sporttoto heeft o'ok positieve kan

ten. Het is prachtif, d.at we na de training op het verlich

te trainingsveld onder de warme douche kunnen. l'aar die eer

der gememoreerde klub-paleizen lijken ons overbcdige luxe. 

=--=------=--=====-=====-======--~--==-·-===----==---==--==== 
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Nieuwe leden: ------------
.-no.4.5.5 C. J .-·de Brabander 27- 6-46 Laurierstraat -114 

-4.58 R..J;Fortf$r:L.: ·: 7- 9-.50 Triangel straat 78,Rij"swij:k 
....-4.59 F.P.Veèibe_hr 14-10-43 Hbngar.enburg.5.59'.~~;~' '·,, ': 
,.-460·· H,Jochems · 27- 2-.55 Bèrenrade 26'• · :·:;·;-; .·'.•>;,! 

.-461 G.Nieuwbuurt 1.5...: .5-.54 Wolweeversgaard·e; 3-95,·,·; · c, 

,.462 B.J:W.vah Veen - · 22- -f,-.57 Winkelstede·198; '.·f ,,, ,._., 
,,.463 Th,C.W.Heemskèrk 19- 2...:.5.5 .Lij'st(ci'rbesstràat 133 · .. 
_,.464 ,C ,I-ï..Knippenberg 24-_10-48 B·. Wólffstraat .54 · 
_..46.5: l!,...M.~.J :v;'d. tfoër • 20- 9·-.56 Erásriiusweg 1615 · 

In_ bal;J.. oiiàge : · ' ' ·· ' " · · . _ ...... . 

no,25/2 ·H..E.Leenderts . ·· 23-11-36 fJ11andelstraat .53. , .. . 
26 /2 R.J .G .Ravesteyn 26:..12-46 Populie.rstraat 1 ÖO 
27/2 R.'u'J .H.Kableau .· . · 6--- 8-51 Hazelaarst·raat 44 
28/2 R.W,M.Kableau . 21- 5-.5.5 Hazelaarstraat 44. 
29/2 G.H.J.Lutterman 2)-10-.53 Pippelingstraat 91 
30/2 :,..M.Vrolijk 3-11-.55 Wezelrade 316 · 
31 /1 G .H. J .Rave steyn 22-9-.51 Populierstraat. 1_QO. 
32/1 E.R.Bor . · 2.5-12-52 Fultonstraat 141 .. 
33/1 J .Castenmiller 19- 4-.51 Wezelrade 280 . . ... 
34/1 H.J.Helmich 11- 9-24 Guldeland 10 1Wateringen· 
35-/1 F.C.Overbeek ·· 21- 4-5'7 Hertenrade 2b8. ··. " . · 

UITS.LJ"GEN:. 
Pupillen: 
tëns_P_i"-Lakwa P 1 2-3 
R:tJswi jk P .1-Lens P 2 1-0 · 
R.V.C. P 3-Lens·P 3 3-1 
G ;n ,,\. p 2-Lcns P t, 5-0. 
Lens P 5-B .M. T. P 2 2- 3 

Senioren: 
tëiï.s-1:oe Postduiven 
Lens 2-H.B.S.4 
Lakwa 6-Lens 3 
Lens 4-D.H.L • .5 · 
:V.V.P,5-Lens .5 
Lens 6- H .D • V. 4 
A.D.0.10-Lens 7 
El.Zwart 11-Lens 8 
Lens 9-VELO 8 

1-3 
1-2 
0-2 
2-4 
1 -.5 
1-2 

. 3-2 
6-0 · 

' 1-.5 

J·uni orert : 
TII: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 • 1 6 
Tedo 2-Lens 8-
We sterkw • .5-Lens 9 
Lens 11-V.C,S.9 
Lens 12-0oievaars 4 · · 
Lens 13-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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IC\-Kf,-K.',KEL 

Het is de_ K.K. een ('enoegen te kunnen mededelen, dat 
het verzetten van dé klubavond naar de vri.jdagavond 
thans definitief is. Te beginnen met de volgende . 
week kunt U du.s voortaan altijd vrijdags in het klub
gebouw terecht om daar een gezellig praatje te maken 
over het naderend sportweekend, om er een kaartje te 
le9"gen en een glaasje te drinken. We rekenen op grote 
belangstelling. Zeker wanneer _we U verklappen, dat we 
de volgende week mé.lar meteen met een grote Klaver.ias
ovond beginnen. Onp;ctwijfeld zal het vele kaartlief
hebbers deugd doen, hun lievelingsspel weer eens in 
cle vertrouwde kring te kunnen spelen. /;an de andere 
kant hopen we, dat ook è.e niet-kaarters zich door 
deze drive niet zullen laten weerhouden, om hun neus 
even aa11. de Hengelolaan te laten zien. K.K. · 

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

Wanneer men de laatste tijd . de. publika ties leest in dè · 
kranten en in è.e sportbladen over het voetbal in Neder
land, ever de trainingsmethoden, over de mentale trai.
ning en vooral over de medische begeleiding, dan is er 
wel iets veranderd in gunstige zin voor de sportbeoe
fening in Nederland:, Oök op de T.V. ziet men re.porta-

. e:es ever de sport en ·over een bei;aalde sportman .. Neem · 
nu Eddy Pieters Grnofland, wat een sportman, een voor
beeld niet alleen. voor zijn klubgenoten, maar ook een 
speler met de juiste nieritaliteit. Deze mentale instel..: 
lin'); bewonder i_k _ten zeerste, immers elke sportman moet 
er toch naar streven het hoo7ste te bereiken, 
Dtt is dan ook een goed vo_orbeeld voor onze jeugd_, men· 
zegt tegenwocrdig so.ms wel wat te vlug "die jeugd van · 
tGgenwoordig", 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, 
!Ielnn.s worden de poginren ol"! spèlers te interesseren 
en eron te wijzen hoe belangrijk de training eigenlijk 
is, dila'lijls onbewust en welliclit ook ongewild tegenge
werkt, door opmerkingen als "waardeloos voetbal,·neen dan 
Hij in onze tijd, vroeger voetbalden wij toch wel beter 
,:n dat zender die lichtmasten". 
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·Is er wel yergelijk mogelijk tussen .vroeger en nu? 
Vroeger kçm je voetballen met een tenni$balletje op st,aat, 
even voçr d·e school begon en vooral ha schooltijd werd 'er 
menig partijtje gespeeld, want op school was de sportbe
oefening taboe, een heerlijke tijd, geen verkeer, via. 
de stoeprand kon je zo·'.lekker een mannetje passeren, nou: ' 
jongens c1.at was het, sprinten kon je ook. On te voorkome_n, 
dat de baJ de put in ging sprintte je voor je leven, en 
de agent op c1e fiets zorgde voor je konditie-trairiing. 
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 intensief .. geworden, 
Trottoirs zijn versperd door e;eparkeerd e auto's, dus bal-_ 
letje trappen".gaat niet m_eer. De sport óp school i.s abso_- -
luut onvoldoende. · · · · · .. . , -· 
Indien men dus lid wordt van een voetbalvereniging, moe·t 
men beslist gaan trainen, om· iets te kunnen bereiken,.moet. 

' . men zeke.r één of tweemaal per week oefenen:. ·. 
TR.i, INEN IS N.U _ZONDER J\E ER NOODZJ;KELIJK GEWORDEN • 
De jongens mo_eten ziet\ kunnen uitleven op die traiqing.s-: 
avonden: bal stoppen, -koppen, schieten, oefeningen :i,n. e.et\·: 
twee kombinaties of konibineren met vier of vijf spelers, 
het leren ·lopen ;en het sprinten, het opvoeren van je uit:- · 
houdingsvermogeil. en -tot slot het partij-t je om he_t geleer:de 
in praktijk t_e brengen. 
Vro0r·er was voetbal de enige sport, die je overa,l k.on -b~
oeferiën, ·n:u zijn er veel· meer sporten, die worden beo.effend. 

Het spelpeil in deze sporten is stukken beter geworden en. 
dat betekent, dat, wil men in deze sporten bij blijven of 
op een hoger ni yeau komen, dat slechts kan bereiken "door •. ·_ 
int ensi~ve training. DenKt U maar eens aan de voorbereiding 
voor de Olympische spelen vah 19~8 in Mexico. De opoffe
ringen, welke. d-eze àmateurs zich moeten· getroosten om tot 
werkelijké grote -presi~-t;;ies te komen, daar komen zelfs 
computers en psychiaters.bij te pas. Doch alle deskundige 
begeleiding R_aat niet; als men· niet tr~int en ~r alles 
voor over heeft. .. . . . . . · · 
De K;N,V.B. stelt:r-ü_et voor niets.hoge eiseq aan de trai
ners en de examens worden steeds zwaarder. Niet voor niets 
stellen. zij alle.s in het werk om te komen tot een goed ge
leide sportbeoefening; die ontspanning geeft. eri het lichaam 



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, bromfiet.5 
en alle andei0 e ·hedendaagse gemakken zozeer in gevaar 
wordt . _r~ebracht. 
Ko"·. c,laarom trouw naar de training en komt U ook eens 
kijken oD zaterdafochtend om te zien, met welk een 
plezier die mensen van vroe~er aan deze speciale trai
ning deelnemen, 
GCirn VOORBEELD, DOST GOED VOLGEN. 

J. Willems 

-----------------------------------------. ----.-------

!~f:~~:aat 218 - s~~NICREN"SENICR.EN-SENICREN .SENIOREN 

tel: 392720 -------------------------------------

PRCGR.',l•Ji1', ZCNri,";G 25 SFPTEJ::'.BER 1966. 

- 14. 30 u. 

. 
· 14 :-- u; 
12:-- u, 
12,-- u. 
13. 30 u. 
1 L1i-:-- u. 
1 tl". -- u. 

Delfia 1 . - Lens 1 Euitenwatersloot achter. 
· jogelgieter;Lj) 

Lens 2 - vrij (zie bij andere opstellingen) 
L-:ns 3 - Wilhelmus 3· Veld 1, Geb.1,Lok.6/4 
Lens 4 - Flamingo's 3 Veld 1, Geb:1 ;Lok.5/3 
Lens 5 - G.D.3.3 Veld 2, Geb,2,Lok,5/3 
H,M.S.H.5 - Lens 6 r,1elis Stokelaan 
Lens 7 - Cromvliet 7 Veld 2, Geb.2,Lok,5/3 
c.s.c.6 - Lens 8 Hoekwaterstraat 

DENK CM DE LEGITil''.:;\TIES • 

DE CPSTE:LLINGEN : 

Lens 1 E.de Waart,P.Schoutc.n,W,Hansen,H,Smitskam, 
W.Verbarenclse,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. Sar1enkomst: 1 3. -- uur Hengel olaan. 

Lens 3:: G.Hallcen,J,l'fosker,H.Ke:'1)Xr,J.Verhaar,J,v.d, 
Kriaan, B. Stevn ,G .Looye stein, J. v. Kl1!lof, D. Groenen
dijk, N,Koot,F .Burghouwt. Res.: G.J .Crama,F. 
Straa thof, P. Burghout-rt. 

Lens 4 Th,Suykerbuyk,F. Straathof, J.Meier, H.Branden-
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burg,A.v .• Egrc,ond, C.Peeters, J.v'litting, C.J',foere, · 1 

J,de Hilster,P.Burghouwt, W.Burghouwt-. 
Hes.~ R.Braridenburg, P .C .Rebel. 

Lens 5 G.JiCrama, H.Ubben, ·c,Veldink, J,Riemen,R.de Groot, 
A.v.d.Beek, J,c'e Boer, J"v.d-.Meyden, H.de Sterke, 
W.Eykclhof, L,Jans~en. · 
Rcs.: H.Jacobá, ·w .• Eggérs. 

Lens 6: ,'\.Verbarendse, C.Nieu,tenhuizen, M,Heerschop, J. 
Groeneveld, F.v.Dijk, J.Brochard, R.Eykelhof, A, 
Nowee, F. Veel behr, J. Vel dink, N .Drabbe. 
R.0s.: G,Jehee, i,.v.Schie. 

Lens 7 M,Suykerbuyk, H.v.Welzen, J .P.v.Dissel, 1,,Klein 
Bret.eler, E,"l. v. d,,lcker, R, Ravesteyn, E. Leenderts, 
W;Veelbehr, N.de Boer, T.Keet, R,Gelauff, 
Ees.: J,Holt, H,LDling. 

Lens 8: ,\.Blok, J.v,W0sting, A.H.oppenbrouwers,. C.Kras, I" 
Buys, F._Bierhof, ;,,v,Luxemburg, M,Ooms, R,Wüste
feld, ;l,v.Duin, Z;Jansen. HE3s,: W.v.d.Laan, 
D. v. Li0 shout • Grens recht er; Dhr , J. Bo1:1. 

;'..FSCHRIJVING?N: indien be slist noodzakelijk, vé 6r vrijdag
avond 9 uur bij Dhr,G.Coomans, Weimar
straat 21 8, t ele.foon 39. 27. 20. 

VOORLOPIG PRCGR:,Mr.;,~ SENIOREN 

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

VOOR ZOND;;G 2 

15,-- u.Lens 
Lens 

13.45 u.Lens 
Lens 

OKTOBER 1966 

6-B .E .c·.5 
7-voorlopig vrij 
8-Marathon 8 
9-voorlopig vrij 

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

Onderstaande spelers worden nogmaals verEiocht keurin1s
kaart en pasfoto (of alleen pasfoto indien keuringskaart 
reeds is ingeleverd) te zenden aan 

G.,'c.F. Coomans, Weimarstraat 21sII, alhier. 

E.A.v,d,f,cker, J,de Boer, M.J .Broeke, A.U.de Brouwer, 
G .J ,Crama, R.'.!:. De gener, J .P. v. Dissel, J .v ,Dijk, 
D .Groenendi jk, J ,C. Heins, J. J .Jansen, J. v ,d. Knaap, 

• 
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N ,Koot, f.. v. Li1~1beek, J .Lillin;:, . J .N :Mesker 1 

,\.v.d,Mei,iden, H.Nieu-renhoven, · L~;;;Roçidu~, H, 
Smit skam, H. P. v .d, Spek, D. Th, v .d ,Steen, -·B·;·· 
.Steyn, F .Tl':t.Straathof; J;Witting, 8.IJsebrands, 
L,Hendriks, H.fialtet, W.Hansen;N.v.Domburg
(alleen pasfoto). · : ·• · .' ·_ · .:· . ·· 

Na 17 oktober zullen dez~ spele~s niet ~eer ku~en wor
den opgesteld als zij geen geldig legitirr'átiebewijs: 
bezitten." . . ' ' · · · · · ·· . . . • ' 

==================~==·=======•=·======================= 
LENS 9 TERUGGETRCKKEN • 

Wegen,3 de vele afschrijvingen, d:i.-e de elftalkommis:Sie ___ _ 
de afgelopen weken heeft ontvàngen en·het niet.:.opkomen 
van enige speler's is' de ·elftalkommi·ssie genoodzaakt het 
9e elftal terug te trekken; · 
De sp,:,lers !'-!;v. Zilfhout '{ L. v .Beu;c,ekom., j\ .ïLde Brouwer 
en J.J ,,Janssen zul;t.en wegens n,iet-opkomen_ niet ·meer wor
den opgesteld,,· Op maaJ:J._çlagavond kunnen zij zich bij de 
elftalkommi ssi.e verweren,_ · 

•· --------:---c::: ..... ____ , ______ ' ----·---·--------------------------
v A JL I ;.·. 

- Frans Klink biedt ter overnar,1e aan een paar voetbal
schoenen IT1.aat 38 à FJ.,t;.,.50. 
En nog een _pac!:r. in _pr:i,ma staat verkerende Eddy P ,G. 
voetbpolscho,_enen met anti-slip-zolen, slechts een half 

., jaar oud," ID§lat 40 Fl.11,.50. . 
Adres: .F.IC(._ink, Woonstede 69,tel. 66.76;;79. 

-.o-o-o-o-o-o-,-_o-o-ci-ó-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-=-o-o-o-o-o~o-o~ 

WAT KRIJGEN 
WE NOU???? 

:Cens 1 : gaat naai;:: Delfia, dat een 4-0 nederlaag van Wip-
pol,der tè· inka sseren kreeg. De Delftenaren. heb

ben tot nu ·toe één punt behaald. Iets wat einze jongens 
helaas neg niet kunnen zeggen. Misschien zondag. 

Lens 3: revancheerde zich voor de grote nederlaag tegen 
. . ;\DO, r-1. oor Lae.ldcvmrtier te verslaan. Zondag komt 

Wilhelr.ms• 3 öp"bezoek, dat een 4-7 nederlaag tegG)rt. Tone
gido leed. Vórig seizoen·vèrsloeg óns derde de Voorburgers 
tweeniaal. r:'ioetën ze weer· doen; · 
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Lens 4: speelt tegen Flamingo's 3, dat vorige week met 1-1 -

tegen ADO gelijk speelde. Onze jongéns verloren 
van D.H.L. en hebben dus nog iets goed te maken. Flaraingo·1 s 
heeft 3 punten uit twee wedstrijden. · 
Lens 5: boekte d_e grootste overwinning van afgelopen zon-

dag: 5-t tegen-V.V.P.5. Zij spel.en tegen G.p.s.3, 
dat GON;, met 4-2 versloeg en nu 2 punten uit twee w~dst~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 goede -pad tijdig terug. 
Lens·?: 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: liE,t het-lelijk liggen bij Blauw Zwart (6-0). De 

tegenstander van zondag is O.S.C.6, dat zoncJ:ag niet 
binnen de lijnen kwam en 2 punten uit 1 wedstrijd ·heeft. 
Kop. op, mannen. · 
============-===========--=---=======---===-=--==----------
SEKRET:,RI;;;lT 
h,van der kleij JUNIOREN-JUNIOREN-JUNIOREN-JUNIOREN - frambozenstraat 45 
tel: 338842 
PROGR;'Jv;r.:;, ZCND,\G 25 SE?TEMBE R' 19 66 
12;-- u. Lens 1-H.B.S.1 - V.3,G.2,L;6/4 

V.3,G,2,L,6/4 
v,Vrcdenburchweg 

14.-- u. Lens 2-Quick Steps 3 
14. 30 u, Vredenburch 3-Lens 3 

LENS 1 : 

LENS. 2: 

LENS 3: 

0.P STELLINGEN: 

R .Brug,cema_ns, M. v. Veen, H. Verheugd, H. Rothkrans, 
J.Cobben,F,v.Boheemen, C.v.Velzen-, Th.Hoefnagel, 
F,cle Zwart, ;,.Kor_tekaas,D.Brandenburg.Res.: J.Wel
ling (2x) ,Leider: Dhr.P.Huis. · · 
C.Vaassen, .J.Welling_ (2x),f,.Duym,J.v.cl.Zalm, î. 
Heerschop,H,Suyke_rbuik, H.Crama,J .Webbers, H.'Ë:g
berts,W.Vo2;çl, J.de Jongh.Res.: G,'Stevens. 
H. Verbarendse, W .Geurens, J .Blok, ,\ .de Winter, C. Ver
vaart, C. Rooduyn,F.HerrerJans, ·F.v.Niel,G.v.d. 

- Togt, B'.Epskamp, R .Blok. Res. :· J .Holt, R. Wilmot, 
Leid er: Dhr. F. fferrer.0ans. Samenkomst: 1 t,. 1 0 uur 
ingang Vreclenburch-t errein. · 
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PROG"fL'.f,TI.';;, Z;\ TERDI,G 2~, SEi'TEJ',BER 19 66. 
15,45 u,Lens 5-~.D.0.12 V.1,G.1,L.6/4 

Lens 6-vrij · · . 
15;45 u:Lens 7-H.M.S.H.2 V;2,G.1,L;5/3 
15;45 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.f,DO 22-Lens 11 Zuiderpark · 

Lens 12 - vrij 
Lens 13" - vrij 

-14;30 u.Lens 14 - Krane17-burg 4 V.1,G.1,L·.~/4 
14.30 u.Lens 15- Celeritas 14 V.3,G.2,L,,,/4 
1(.7,,0 u.s·,00nli ik 5-Lens 16 Hen,..elolaàn 

0 P S T E L L I · N G E N : .. -·-

LENS 5: W;Kourarcnhovcn, P. v. c1. J.ar, F .Fortman, D .Holt, J ,Colpa, 
P.(.'e Jonr,h,J.Fretz, ;;.Hop,E.Eakkers,H.v;d.Mull, 
W .Kéetuan. Res. : H.Overbe ek. Leider :Dhr .G. v ,cl. Velde 

LENS 7: B.v.d. Lans, fl. Tinnenbroek, E.v. Bronkhorst, B, LU:stèn·
houwer, G. Duvve stein, F. Jehee ,R. v. Wassem ;F. v ,Bag
gum, Th. Janssen, ,\. Bild er beek" C. Gri:·-•berr:en. ll.e s. : 
R;Peters, H. v .Donburg.Leider: .. Dhr.A ,Blok. _--

LEî(S 8: P .i''iltenburg, H. West hof,? .~:anders, G. Vervaart, B. 
de Vries, H ,Er?er.syF-, v .d .Berg.,.C .Schal broek, i,. v. 
Essen,P.Klein Brete~er,D,de ·Vries~R'?s. :E.v.d. 
Broek,f,.Ha,.,brook,Leider: Dhr.J.dG Hilster. 

LENS 9: C .• GroGn,R.Jacobscn,P,F.dG Haan,C.Blok,R.Bo6isch, 
H .Dankers, H .Rient jes, Fr. Klink, P .Bremrner, :,.Feitz, 
B. v/d Sprong .Res: :E ;de Groot ,c. v .Deèl en .Leider: 

., 1 --
Dhr. H. Le13nr,ert s. 

LENS 11. :P .de.Haan, Fr. Raaff, G ,i3loks, C. Schrover, R. Hqefna-. 
gel, P .Hop ,G .v.d. V_elc:e ,·T. tiescdih.ardjo, F. Cobben, .. 
J .Disseldorp, T .Hoek.Res. :f" Jungschläger .Leider: 
Dhr.H.v.d.Kleij.Samenkomst: 14.- uur Hengelo
laan hoek Leyweg. 

LENS 14 :Fr. Teunissen ,L. y .d.Tc'.eer, II. v. Dan, C. Ab spoel, H. Jan
maat, ic .Wotiters,C.l'.eershoek,B.R;i.vesteyn,Th.v.d. 
/,ardweg, E. Verschoor, H.Pechiër.Res. :C. Feenstra. 
Leid er: Dhr, G. Kc:;,;)crr,:an. . . 

LENS 15 :A. Cásternniller,E. v. Deelen, J .• r.':eyers, P. Demeyer, 
W. v .d .Ha,.1, J .Asselrµan ,R.Asselman, W .Duyvestein, 

,. B. Hoefnagel., P. v.Domburg,P .Stef:f,en.Res. :IL Swa
nenburg, Ronnie Straç1tman. Leie! er: Dhr. R. Wachnan. 

LENS. 1 (, :D ,de Haas ,M.Dclsasso ,M.P. Janssen ,G. Enrlebert, 
P .Wilr.,er, J .de Vrj_es, J .,W .I"iuld er, C. v. Hulst, E. Ver_-
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spaandonk, R .H .:, .Straat man, E. v .c'. .Hoeven Wij sard. 
Hes. :R. v, Nunspeet; Leid er :Dhr. J. Wit ting. · · · -
Samenkomst: 11:-.15 uur klubgebouw: 

PROGH;,M!,.~\ PUPILLEN VOOR · Zf,!rERD,',G- 24 SEPTEJVIBER 19 66. 
1 .,:j 
1.45 
1 ,45 
1; 45 
1 ,45 

u.ïU~V,'c P 1-Lens -P 1 
u;Lens···P 2-R.V.C. P 2 
u;Lens P 3-D.H.B.R.K. 
u,Lens P4-. Velo P 4-
u. RI;V ;, P 4-Lens P 5 

Zuid e:tnar k 
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..Baven,C,de Winter,J.v.Rijn, 
E.Hcefnagel,C.v/d i,ardweg.Hes, :J.Keetman,-R,v/d · 
Loos ,Leider: Dhr. G. v .d .Steen. Sar::enkomst: 1, 1 0 
uur infang Lens-terrein. · 

L"SJliS P 2: R.v/d Steen,1,,Borst,EJ."acco,F.Wouters,M.v,Bag
gurn, J. v. Rossum, P ,de Wolff, R,Goedhuys, R,Micka, 
P .le Drun, 1,. v .:•.:ari s. Res. :,\.Janssen, R,Bom. 
Leider: Dhr.Th.Suykerbuy)<, 

LENS P 3: G,Willemse,P.Berkelaar,C,de Vries,H.Straver,J. 
Boin,R.v/d Linde,B,Ruiterman,W,cle Hilster,G.Le
+ieveld,R.de Vroege,J,Slabbers.Res.:F,Snoeyers, 
/,.Burcksen,Le:kl er: Dhr.J .Gebben. 

LENS P t;: F.v.Os,F.de Vries,E.Beoms,J,Janrnaat,P.Booms,J. 
Pest, J ,Kouwen hoven, C ,Bakker, W, v /tl Lans, H. v/q Le
ly, J ,Wüstefeld .Ros. : J .Schilder. Leider: Dhr. 
L,Brandenburg. -- , ·· ·· 

LEI/S P 5 : P. Verschoor,,,. v /tl Aar, C. Ernst, A. Hilc\erink, W. v / d 
·Linden, P .Koper, E. Speicher, F. Jonker, H. Veerkamp, 
F; Willer'.,s, G. Schneider. ,1es. :H. Coomans .Leid er: 

. Dhr. N,ICoot. Sa·:·enkomst: 1 .1 0 u, ing .Lens-terrein. 

• 

,\TTENTIE: De k~epe;s van P 2 t/m P 5 ~rorden zaterdagoch-
tend om 1 O. -- uur op het veld verwacht v cor keepers
training. 

,a'TED:TIE, JUNICIIBN EN ?U PILLEN ! 
i~FSCHiITJVIKG1SN: vóór vrijdagavond 7,30 uur aan dhr.H.van 

der Klei:j, Frambozenstraat ~-5,tel,33,88.42 
(telefonisch alleen vrijdau;avoncl tussen 6.30 en·7,30 uur). 

-J\îIET-OPKCll'iEN: wegens niet-opkomen in het afgelopen weekein
de worden H,Cverbeek, J,v,d.Loos,. J.ScniJ..
der tweemaal als reserve opgesteld. 
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,\TTENTIE: nogmaal.s laten vrn hieronder het· adres volgen 

waar kan worden _geï,nformeerd · naar .het al dan 
nie:t doorgaan van rl.e training: . · ·· 
Voor· de :;>1XPillen op woensdagmiddag: 
tussen ~en uur en half twee bij i'licvrouw· Blok,tel. 
66.07.14, (no<-T:iaals, alleen tussen één uur· on half twee, 
niet eerder en niot·· later!) · · ·· 
Vo0:,: de .junj_oren· op i·roensdàf:avond '( B +. C klasse) 
tussen half zes- eh" z.E,°s. uur, dus niet·eerder- of later, 
eveneens bi,j i,'cvrouvr Epskamp, tel.66,07,14 (Dit r.;eldt 
totdat è:e zaaltraining bij·veldafkeuring gaat beginnen. --
fü.erover volp:t later bericrit). .. ·. . . _ . . _ 
__ c::-!=-. ---·--.. ---· -----------------------------·-----------

:V,\N D,EJ:, TOT DOEL (Sen. ) 
Len·s· ,1 : Zir ver-slaq: van "lkt Binnenhof". 
LePs -2: speelde _een ui tst.ekende, wedstrijd, maar moest 

desondanks met een nederlaag genoegen nemen. 
r:a· een kwartier keek Lens reeds tege.n een acht_erstand 
aan.,· juis-t toen de elf.de man he.t .veld instapte· (kon dit 
niet and-ers?). Lens vocht _direkt ter.ug, wat re.sult eerde 

• in een schitterende treffer van Ruud Dlok. Meerdere kan
sen blPven cnbenut. Na .rust een steeds dominerend Lens, 
maar zoars dikwijls, de goal viel aan de verkeerde kant;· 
H-.B.S. sloot :!ilft .een formatie van acht mensen haar doel 
af en er was voor Lens .geen doorkomen meer aan. Helaas 
een onverdiende nederlaag voor de goed spelende re_ser
·ves. 
Lens 3: hcr§teJ.qe zich volledig en bedwong Le.akkwar-

. tier met 2-0. 
Frans .Wubhen en -Dick Groenepdj_jk zorgden voor de doel
punten in e-en snelle en aantrekkelijke wedstrijd. 
Le;ns t,: _:,1.ieclclc een goede eerste helft, maar te-ende na 

rust een gebrek aan taktiek en konditie, Rust
stand 2-1 voor Lens door doelpunt'en_ van Jos Witting en 

.. Jan d.e HiJ.ster. In cle tweede helft bleek vooral de ver- . 
· dediging niet opgewassen tegen hun sn·ellere tegen
standers. E5.nd stand 2-4. 
Lens 5: beheerste de wedstrijd tegen V.V.P. volledig. 
Er werd intelligent en goed gevoetbald. De overwinnirig 
zou nof" ,royaler zijn geweest, indien men wat beheerster 
met de vele kansen om had gesprongen. 
Een hattrick van Lou Janssen en Eykelhof velde het vonnis. 
-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-ö-
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\·TO: 28 
do: 29 
vr: 30 
za: 1 

zo: 2 
ma: 3 
:li : 4 
110: 5 

sep: 
sep: 
sep: 
okt: 

- . I,,ENS I ZAK;~GEND;,, 
pup-· en.jun-training< 
sen- en jun-training 
sen-training; KLUBAVCND! ! ! ! 
keepers- en veteranen-training; 

okt : · sen : jun : 
okt: jun-training; klubavond _ 
okt: sen- en jun-training 
okt: pup- en jun-training 

.jun: 
pup: 

": ·::.. ,:· 
; .; .. 

==-=-====-=====-======-=====-======-===· ·=================== DEZE WEEK 
in de 
Lensrevue 

de tand_des tijds; zie tele-lens 
- vrijdagavond klubavond; én klaverjassers 
- lens is 1:ilitz-hip, kortom het einde 
- de wedstrijd, die we zagen (lens 14-jun) ==-===-=·:· ==-=====--======---==-· = .-==-=--==-=- .. ==--=-=---[ E LE -.L E N s· 

:n öo vorige Lensrevue hadden we het onder -meer over de ;anGl ,.des tijds, die het klubleven in vele verenigingen lanig heeft aangetast. We komen er nu nog ·even op terug_, >mdat op een forumavond, georgarriseer.d door het vijftigja•ige RlCllVIC uit· ,\.msterdam, ook enige aandacht aan dit pro-1leem werd best eed. · 
:en 11 jongere" stelde, dat de- minder grote verenigingen voor e hedendaagse jeugd weinig aantrekkelijks bieden, omdat 1en als jongere met leeftijdsgenoten wil optrekken en men n deze kleinere verenigingen al te vaak te maken krijgt et ouderen, -waarmee men dan in één elftal moet spelen, om-
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' - -dat deze kleinere verenigingen maar weinig èlftallén 

hebben. De 11 jongere" meende voorts, dat zijh leefti jds
genoten liever naar een grote vereniging gaan, die 
eerder kans biedt, dat zij met leeftijdsgenoten in een 
van de e"J:ftallen terechtkomen" 

. ' 

· Ind erclaad hèbb en de meeste voetbal verenigingen de 1 e
den - behalve de wekelijkse voetbalwedstrijd en trai
ningsavon& "- 'weinig aantrekkelijks te bieden, Van een 
vereniginp.:s'-"band" kan men dan ook nauwelijks spreken, 

. Bui tehland se verenig:i,n,gerr als Real f-~adrid en Dynamo J\1os
kou· ( om ma.ar eens 'n paar uithoeken te no.amen) omvatten · 
de meest uiteenlopende sporten, vah voetbal··tot--·zwemmen 
tot wielrennen. Hun klubhuizen zijn geen omkleedhokken 
plus kantine, maar ontvangcentra, waar men naartoe· gaat 
als de kunstenaar naar zijn "krin{!" of als de industri
eel naar :tijn "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 geheel 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 moesten de dienstplichti
gen in dierf;,t zelf hun piepers jassen; tegenwoordig heeft 
men daar burgerpersoneel voor en dat is natüurlijk meer 
"jo ware" ( ook al is het een beet je sneu voor de pu 
nog in leven 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. Wil men tenminste de oude klubliefde en dat al
oude saamhorigheidsgevoel - bij alle konkurre.ntie van ra
dio en televisie, van bioscopen en happenings- - ook in 
deze tijd terugzien. . ~ · 

Een aantal verenigingen trachten hun aantrekkingskracht 
op de jeugd te vergroten door naast het voetbalien ook 
andere sporten te gaan beoefenen, Heel duidelijk wordt dit 
geïllustreerd door de opgang van de honkbal-afdelingen bij 
vele voetbalverenigingen, Wij betwijfelen echter of dit 
voldoende zal zijn. _Tevens zijn we. benieuwd de mening van 
de reglementswijzigings kommissie hierover te vernemen. 
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Dez.e kommissie is on;Langs, aan het we.rk ge:togen en za.l on- _ 
getwi.jfeld de nodige ·aandacht ·aan dit probleem besteden, 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 0 o_ 0 0 o' 0 o· 0 0 0 0 0 0 0 o' 0 

U I T S L A G E N 
. .. . -, ·~-~-'\X•: ~ .· 

JUNI O :=IBN : SENIOREN: 
clelfia 1 
lens 5 
lens 4 
lens 5 
hmsh ... 3 
lens 7 
osc 6 

- lens 1,
wilnelinus 3 . 

- flamingo's 3 
gds 3 

2-2 lens 1 - hbs 1 
2-2 lens 2 - quicksteps 3 
0-5 vredenburch 3..: lens 3 ' 
4-1 .lens 5 ado 12 

3-4 
2-o: 
3-1 · -
0-1 

___ - .. l,en~ ,6 ... 6--:,2 'lens "7 - hmsh 2 · 4-4 
- cromvliet 7 
- lens 8 

3-0'lens 8 gds·s ·- . -- '· .. -
2-2 lens 9 vios 6 

9 -' o--· · · --: 
6-1 - : 

1 -
PUP.ILLEN : .. 

rava 1 - lens 1 1 -2 
lens 2 - rvc 2 '5-0 
lens 3 _..,. dhbr.k .J .. 0.-:-.3 
lens 4 - velo 4 · '3-0 
rava 4 - lens 5 ·. 0-0 · 

ado 2 2 - lens 11 
lens 14 - kranenburg 4 
lens 15 - celeritas 14 
spoorwi jk 5- lens -16 

9-2-: .. ... 
5-0 
1-2 
1-2 

---·-•··--- ..... · .. :.: .... -- .. ·•'-- '·--· -... ---- .-,------------------------· 
VRIJD:DAVGND KLUBI;VOND ! ! 

Waarschijnlijk ten overvloede herinneren wij u eraan, dat 
te beginnen met deze week de klubavond voortaan op 
vri,jdagavond wordt gehouden, We st_arten, vrijdag a, s, maar 
metéen- met em .klaver,jastoeroooi. 1\ls wedstrijdleider zal 
de heer F.Mesker,.onze sekretaris, optreden, Natuurlijk 
mag u introducé•s meebrengen. Het inschrijfgeld bedraagt 
;f 1,- pe_r.persoon. 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. · 
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. I"laar 
voor de gezelligheid moet u zélf zorgen. K.om _in ieder ge
val! · ftanvang half negen. 

K.K. 
EXTR,'. NIEUWS VAN DE KONTftKTKOMil''.ISSIE-

KINK-'HIP-'BE1tT-GRl,ZY-BLITZ-GO GO -------------------------------
Heet van de naald kunnen we de "tieners"· onder onze leden 
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mededelen, dat de K .IC., in nauwe samenwerking met de hand
bal vereniging Kwick··suort, op zaterdag 22 oktober een grote 

'beatavond 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 "hc,t bonkeni 
ritme onzer tijd" houden, welkom, Het wordt dus een gekom
bineerde kontaktavond van Lens en Kwiek Sport-, in ons klub...: 
gebouw. Houdt de avond vast vrij! Nadere informaties volgen 
nog! · 

K.K. 

-----------------------------------------------------------
LENS .. 
B:,r,;, NS wedst: 

gesp;-gew,-gel,-verl,-pnt.-doelgem,-gëm. 

juniör.en :f;-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 48-22 1, 42 
totaal jun, 35 21 1 1 3 43 118-76 1 , 22 

pupillen:- 15 4 1 10 9 23-38 0,60 
senioren.: 23 .8 3 12 19 55-68 0 82 

_,._. - ·-~-···-·'- .. -~· -
TOTA;'.L 74 33 5 35 71 196-182 0,97 

--------.·------------- .---------------------------. ---------
DE WEDSTRIJD;. DIE WE Z,lGBN . 
Lens 14 (jun.) - Kranenburg-4 

Het sla~htoffer van de redaktione1e blikken was. deze week 
Lens 14, ofwel C ~-, dat dit seizoen in de C-klasse 16 bivak
keert, Tegenstander was de vierde editie van Kranenburg. 
Wij hebben een wedstrijd gezien, die ons vijf doelpunten 
opleverde tegen geen enkel van Kranenburg. Tuee 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,if doelpunten kwamen met de· regelmaat van de klok van 
de s,c)1oenen rollen, twee véór de rust eri de rest in de twee

de helft. De eerste helft ging gelijk op; het enige verschil 
tussen het spel van Lens en Yranenburg was het fellere spelen 
van Lens,· De doelpunten ontstonden doordat de keeper van Kra
nenburg een schot niet klem kon krijgen en uit een doelwor
steling. Na rust had onz_e ploeg veel meer lucht dan Kranen
burg. De doelpunten kwamè_n.allemaal uit.rormnelige situaties 
voor het Kranenburg-doel, En hiermede komen we direkt op het. 
algemene beeld van deze wedstrijd: rommelig. · 
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Liiteri.'v,e voorop stellen, dat er leuk werd gespeeld - en 
dat iedereen zijn best deed; Maar· .• •• ,·.,, Wij hebben maar 
enkele ke'reç ·_ een echt mooie aanval ':gezien. Hét wás erg 
jàininer, dat ·er vanaf het midd_envjê!lçl, er:i·vanu:Lt de achter
hoede te weinig op ·de vleugels werd gericht. De enkele · 
keren, dat dit gebeurde, kwam er e~n '.go_ède'. aapv§tl __ uit. 
De bui1:aenspelers hebben wel volçl,oende werk gehad, ,maar 
dan doordat andere voorhoèd·espel"ers ir'l de hreedte··op hen 

-speelden .• Dit blijkt ook·wel ·uit'dê doelpunten. Van de 5 
, · f,:o'als ·kwànien ér· .. 4 uit verwarde si tuitties voor het doel. 

1:fwerken 'kan cte·ze vciorhöede -wÉ!}; .da.t bleek quiçlelijk. De 
· achte~hèede heeft gped vo::tdaan_, ,hoewGJ, zij het niet te 
· moeiJ:ijk ha.dden tege-n de traag spelençle .. '.voor,hoede van 
·Kranenburg.· Iie middenlitiie, wist ove.r .. hàt al.gemeen de aan-
vallen goed op ·te vángeri:. Maar ·zoals gezegd,. ziJ moeten 

, :. méer· aandacht- bést-eden,.aan het'_ plaatsen ·naar·<le buitèn
spelers.· Wij zijn ·er:vart overtuigd, :ctat .zij er op deze ma .. , 
~nier aa-n ·kininen ;bijdragen: om van de,11 spel.ers een elf
·tàl te maken; Wij rekenen ·op verdere· successen van de heer 
'_Konperman Jm zijn jongens··.· · · , • 
·=- = , =· =:=:=:::::~-== ~=== ·;::===;::::"=:;;::: .====== -_ =:::::= ~ ·:=========~==::::===== 

<'mrc,EI' 1 PI,• , T . 01!,i.~-L -1 • .1•>.~l. .!~Tt . _____ ~ • ...:,_• ___________ ._. ___ ·. ___________ _ 

· [:,copinp.ns • · ·SENIO:U~N-S'ENIO.)mt;-SEN·ICREi';-SENÏC:EN 
weirra rstraat · 218 . . 
tel : 392720 - ------ ·· -

· · PROG,1.\I':l'-Ii, ZCT'Dl.G 2· OKTOBEtl 1966. · _ . 
• f • • • 

.. '. 1 iL- u,Len_s' 1-:Dtètr:ip.orp. 1 . , Veld. i ,Geb ."1 ,Lok. 6/4 
· 12,- u;Lens 2-Vrederiburch 2 Veld.1,Qe1J •. 1,Lok.5/3 
.. 12.,-. u.H.r,:.s.H.3-;Lcns; 3 ,I-folis St.okel-aän.,ing.Vroderustlaan 
. -. : 12,:- µ;D.r-1 .• T.3 ,-Lens !).: . . Hengelolaan,terrein B·.M.T • 
. _ 1~;- _u;Leps -9 -:Tedo 3 .. ; .:Vel-d 2,Geb.:l,Lok.5/3 

12,- u,Lens 6 - B:E.C','5 Velcl.2,Geb.2,Lok,5/3 
Lens 7 - vrij 

f3,4.5.u.J;,ens 8.: Marathon 8 · Veld 2,Geb.2,Lok • .5/3 
! ' . 'l 

DENK OI,; DE LEGITn.:~ TIES : 
- ~. ·. ' . 

.. : .... : LET OP 'DE' GÈNIJZIGDE ;',.;,Nv:,NGSTÏJiJËN v.~N LENS 5 EN LENS 6 
Willen: d'e H.H.aanvoerders aan het· volgende denken: 
1. ·schëïdsrechter in ·de rust konsumptie aanbieden, 
2. Zorgën, dat de ~ ballen in :de rust en na àfloóp 

terugkrnI"m, 
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Is c,r een bal in cl0 sloot. of tussen c:0 ·struiken, 
deze dan opzoeken •. 

3. Ruilformulieren én· verslag· uiterlijk r..aanda~;avond 
bezorgen bij_de élftalkommis-sie .of bij cle kanti
nebeheerder, dhr.L.de Boer. 

DE OPSTELLINGÊN: 
Lens 1: ,N,NT, P,Schouten,\'J.Hansen,H.Smitskam,W.Verba

ren,lse, H .Hak et, J .Englcbèrt, L.Rj_e1:1en, W. Vencler
bos, G .• VcThaar, ILWachr:ian ,ïteserves: H.Dietz, G • 

. Ke:·,.0en:1an .Grensrecht er: . Dhr. G. Visser. 
Lens 2: N;!-!., E.Diotz,G,Ke;;1p0rl"lan,J.resker,R.'::oodbol, 

-, n1 k r, L t · J ·) · 'k H · ' ·\ ., · _.• ... L o_ ,,.::. ooyes ein, .v.1 J..J , _.·,coc~uyn,, •. t~oo-
duyn, J ,Dotter .B.o serves: J. Witting, J. Heins, 
G.J .Crama _(2x) .LGir~_er:· Dhr.L..te i~ey. · 

Lcms 3: G. Halle on, F ,Straat hof, H .Kenper, J. Verhaar, J. v ,d. 
Knaap ,D .Steyn, J. v ,Kleef, D ,Groenendijk, F .i'~osker, 
F. Wubben, N .Koot. l?.eserve S! E, 4. v .d ,Acker, J. Helt. 

Lens 4: 1'h,Suykerbuyk,H.Ubben,J.Meier)-'l.Davis,," .. v,Eg- . 
.: mond, C_. Peeters, H .r-randenburg, C.~-leere, F .Burp:

homrt ,VT .Durr-:homrt ,iloservos: J ,t'e Hilster, J .P. v·. · 
Dissel. 

Lens 5:- G.J.Crama (2x), ;",.y,d,Dcek,L.Hanssen,J.nj_er;;en, 
· R ,te· Groot ,,LDrandenb_urg, H. Jacobs ,.i.. v. d .l•feyden, -
J. :'e Beer ;w .Eykelhóf.,.L.. Janssen •. Heserve s: H ,de 

·Sterke, I,. v. Lemw en .• 
Lens 6: N; v ,Domburg, C. Voldink,M.Heorschop ,G. Jehee, J .G. · 

v .Dissel, J .Brochard ,R. Eykelhof, Chr. Johee, f, .No-: 
wbe ,F. Veclbehr:, J\' .Drabbé .Ros. : 1\. Verbarendse ,F. 
v. TJ5. jk, C; Nieuwenhuiz on. · · · · . 

L 8 '•31 kJ ~T t· ·' }I b · Cl' ' . ons : H~r q , ".v.•J1es in[;,11. .. , .... oppen rou1ncrs, .. \.ras,.IL.v-
S"hio, F .eicrhof, ;, • v. Luxemburg,i'il. Ooms, J .• Jagèr, 
n. ,,};_~st8feld, ;\ •. v .• Duin. ;c?.eserve s: ;\. Peels , Z. Jànsen, 
D.v._L5.cshout. ' · 

;\FSCHRIJVIr(Gl~r-!: Vóór vrijdagavond, 9 uur-, bij Dhr .• G.Coo
mans, Weir:iarstraat 218, tel. 39 .• 27,20. 

VOORLOPIG PROGJ:,!'cTI'I';, SE!':IC'PEi'-T VCCR ,,OND,\G 9 OKTOBER· 19 66. 
Paraat 1-Lens 1 14.- u;NIVO 3-Lons 5 
Woerden 2-Ltms 2 14;- u .• L,ms 6-Lc:akkwartier 8 

14.- u; Lens -3-0.1),lJ,2 14.- u.G.D;.;<.:.7-Lens 7 
12,- u. Lens 4-1).V.C,2 12.- u;Lens 8-Felicitas 3 
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H.Gelauff wordt wegens niet-opkomen geschorst •. Verweer·· 
op maandagavond ,bij de elftalkommissie. 

Foot. een abuis vari ·de elftalkommissie wer:d M.v .Zilfhciut 
vorige week geschorst. Deze schorsing is.dus opgeheven. 
~=========================~==================~====·=====· 
Wl,T ICRIJGEti 
WE tTOU ??? 

. ··- ,, - . 

Lens 1: heeft het eerste puntje binnen en speelt zonda·g 
tegen Duindorp, dat het no_g niet zover heeft: ge

schopt. _H~t wordt zo langzamerhand wel een beetje tijd 
voor é:J-e·è'erste overwinning. ;,ch, waarom niet? .· .. 

-

Lens 2: krijgt Vredenburch 2 op bezoek, c1at zondag met -1-7 
van DONK 2 verloor .. Het was overigens de eerste 

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

Lens 3: draait neg niet lekker. Het gelijk spel tegem 
· het Wilhelmus-tiental was benaald niet indruk

wekkend. Zoridap: moeten ze n_àar H.li.S •• H., dat met .3-4 
van H ,B ,S. 5 verloor en nu twee punten uit drie wedstri.j
den heeft. 

Lens 4 :'. heeft· z 1 n · oÜde vorm ook nog niet gevonden·. 5-0 . 
is wel een er8 _gr_o~e. nederlaag voor dit roemrucb

te elftal. Hopelijk rèhabi1iteren ze zich zondag tegen 
D.M.T. 3, dat met 4-1 van Den Hoorn 2 won en nu met zes 
punten uit drie wedstrijden ongeslagen aan kop gaat. 

Lens 5: doet het beter .• 7.,e wonnen met 4-1 van G .D .S. 3. 
Tev,en TEDC 3,- dat Westerkwartier 9 met maar liefst 

8-0 versloeg wordt weer het ee>:1 en ander van· onze jong_~ns 
verwacht. T,mc hèeft nog geen punt verloren ( zes punten 
uit· drie wedstrijden) en daar moeten jullie echt wat aan 
doen. · 

Lens 6: werd cl.oor H .riI,S .H. letterlijk en _figuurlijk naar 
de slachtbank· ::;;evoerd. Een 6-2 nederlaag., Zondag 

wordt de verloving.van Hans Veldink natuurlijk feestelijk 
ingeluid met een klinkende ovenrinning, Uit vrij onbe
trouwbare bron vernemen wij, dat het zesde elftal abso
luut -geen nederlaag zal toe·.staan. De tegenstander is 
BEG -5,- dat zondag haar eere;te ov·erwinning boekte en nu 
net als Lens. 2· punten uit drie wedst_ri jden heeft ... 
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. Lens, 8: speelt tegen Earo.thon 8, r:1.at i'iit twee wed-
stri jèen nog geen punt vergaarde, Onze vetera

nen, hebben drie punten uit drie wedstrijden. Het is 
niet onr1ogelijk, -dat'dao.r zcndag een paar punten bij-
komen. · ·· · 

=---- .------------=-------------=-=----=---==------=== 
V ,\ R I i', 

:,iHct :i,s er dan toch van gekomen. _Zondag 2 ökt..obe.r' ver-
looft Hans Velc1ink zich met•Wil van.Dijk (of :ï,s het 

andersom?). Het feest is van 14,30-16,30 u. irt d'e · 
dr.WeitjenslP.an 13a-, Poeldijk, De Utopisten verzamelen 
zich na afloop van do vrndstrijd van Lens 6 on hopen 
voel andere Lensérs in Poeldijk aan te treffen. ---
Cnzo gelukwensen. 

- Op 10.·se-:,tembor ·heeft P.Demeyer van Lens 13.een ver
keerd shirt meegenomen on dus hee:'.:t een andere spe-.. 
ler dat ook fedaan·. Heren, zoek ellraar eeriirop! · 

- Hans Egborts heeft afgelopen zaterdag in. het 2e klub
gebovYJ, .loké,i.al' 6, con doublé-kleurig horloge verlo- • 
ren; ·r:érk Volona. Dat 11ie er iets van weet· zich melde, 

=~======~========~===========~========================== 
·- -. ' ~ • ~';:-1 r, r. m 

. ' . 
. -------------------------------·-----S}~!il(rdIT, L~,.I~ d 1. l 

· h,ván der kleij 
frambozensGraat 45 
tel: 338842 

JUNICPEN--JUNIC,EN-JUNIC~-XN-JUNIOf-:EN 

12;- u. Lens 1'"'.- G.D.S.1 
12;- u; V.V.P,2- Lens 2 
14,- u, Lens 3 - 07iveo 2 

DE OPSTELLINGEN: 

V. 3 ,G. 2 , L, 6 / 4 
-.Zuid erpar_k-
V, 3 G.2 L.6/4 

LENS 1 : '.l.Eruggem~ns ,r-1. v, V oen, J. Cobb en, J ~ Verheugd., H. Roth
kran s; F. v .Bohemen, C. v. Vol zen, Tb. Hoefnagel, F .de 
Zitmrt, Th .Brochard, ·A .Kor·t;ekaa s. ?es. :D. Bran(;l.en
burg .. Lci-d er: Dhr.P.l-11.1.is.Sanenkomst: 11-.15 uur 
klubgebouw i.v.m. bespreking. 

LENS ?. ·:, C. v. Vaassen, J. Welling, T. Heer schop,;, .Duym_,H·.Eg-
.. ' • berts, H :S-uikerbuyk, H. Crama, J·. Webbors, W. Vo7ol, N. 

Jansscn;J;r}c Jonchaf0!s~: lt"de Wïnter .. !,Gider: 
Db:·.H,v,cl,KleiJ,SarneifFömst: 11.4.5 uur "Ingang 
V 1T p -:- e"""l. ""J ····-·· 

., ,, ., "-•v ... .L ~ ! ~ 
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LENS 3: W. Verbl:lrendsè, J ,Blok, J·. v /d Zalm, F, v, Niel, J ,Holt, 
C .Rooduin, F .Herremans ,G. v.d. Togt, C_;:Vervaàrt, R. 
Blok, w .Ge).ll'.:!:l.DS; Res. :B ._E.pskamp' R.WilrilOt ;Leider: 
Dhr.F.Herrellàns, · 

------------------------------------------------------·--~ • l . 

PROGR,'JJJFJ.',. ZATERDAG 1 · OKTCBER 19 66 · .... -- -·•· _, .. 

1.5;4.5 u.D.H.L;,5-Lens .5 · Brasserskadè ·,, . 
14.30 u;Lens ~-V.C.S • .5 V.1,G.1,L • .5/3 .. , 
1.5,4.5 u.G.D.S.6-Lens 7 Noordwèg-,Wateringen 
1.5,4.5 u.Lcns 8-Celeritas 10 V.1,0.1',L • .5/3 ·. · · 
1.5;4.5 u.Lens 9-S.0.,\.1 V,3,G,2,L • .5/3 .. 
1.5;4.5 u,Lens 11-R.V.C.10 . V,2,G.1;L;6/4 . • 
1.5,-- u. Flamingo's 4-Lens 12 "Prinses Irène'",Schaapweg 
14,30 u:Lcns 13-H.B.S.11 ; V.2,G,2,L.5/:3 ' . 
1.5.4.5 u,Duindorp S.V .6-Lens 14 "Ockenburgh" 
14,30 u.Lens 1.5'-B.M.T.,5 V.3,G;2iL.6/4 

Lens 16-vrij (zie andere elfta len) 

DE OPSTELLINGEN: · ·· 

LENS .5: W .Kouwenl-i:ovën, P. v ;d .Aar, R.Fortman, D. Holt, J •. Qolpa, 
P .de Jongh, J. Fretz ,A. Hop ,E .Bakkers ,R. v .d .Mull, W. __ 
Keetman.Res. :H.Cverbeek.Leider: 'Dhr.G.v.d.Velde. : 
Samenkomst: 1.5.- uur klubgebouw. • 

LENS 6: R,v,Berlo,K.Schouw,L,de Jone;h,A.Huis,H.Bijster:
veld,P,c.1e Vries,B.Hoogeveen,J,v.Hulst,G,cle Hoogd; 
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, H, v .Wassem,F. v .Baggum, 
Th. J::mssen, f,. Bilderbeek, C .Grimbergen. Res. :C. Schal
bróek, !'l ,de Vrie s.Lcid er: Dhr.,\.Blok. Sri:1enkomst: 
1 .5 , - uur Hengel olaan -hoek Leyweg;' . · . 

LENS 8: P ,.Miltenburg, G. Vervaart ,B "de Vries, H, Eggers, 
P ,Ma..riders, H. Westhof, F, v.d. !3erg, G. Vrèdeveld, A.v •. 
Essen,P ,K:J,.ein Ereteler,R.Peters.Res. :H.Rie'ntjes, 
R.Jacobson.Leicler: Dhr.J,de Hilster; · 

LENS 9: C.Gr:Jen,C.v.Deelen,H.Dartkers,C.Blok, H .Bog~sch, ·· · 
J. Sc'1uttè, P .Bremmer, E.v. cl .Broek, Fr. Rlink, H·. v, Dom•• 
burg,B.v..d.Sprong.Re.ê..!_:E.de Groot,P,F.de Haan. 
Leider: Dhr.H.Leenderts. 

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

Veld-,,:,.Hoel<.Res. :P.v.Doeveren.Leid~_!:: Dhl~.H.v.d, 
Kleij. 
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LENS 12: · L~Egbert s, B, ,'.e · Jongh, Th, v. Rijn, Fr .Disseldorp, 

· · Y-~de Kléijn.,.C .• Sta,el., W..Enp-lebert, Tr .Resodi
hardjo, 1.. Ju.r:tgschläger ,.Tb.Boom;:, ,D .Klein Brete
ler. Res, :N,P,Jansen,P,Heynen:Leider:Dhr,C, 

· NieUN'enhuizen.Sar:IDnkomst :. 1.4.15 uur Hengelo
laan hoek Loevesteinlaan. · · 

LENS 1 3: R.Bcs, C .Bl9m,P ,v. d, Steen, J. v .d .Ende, J. v. d, 
Heiden, J ,Ke.etmàn, P,Verheesen, L .Cazander ,R. 
de Wolf; J ,Helv~nst_ein, G. v,f,rdenne .Res. :P. 
Wtlmer,Leid-er,:· Dhr.W,Stapel, 

LENS 1 ~-: F. Teun is seh, L•,ir•.d ,Meer, H-. v. Da,,1, C, Ab spoel, 
H. Janmaat,' R;W01.1.ter,s ,R ,réeershoek•, B-. l.lave- . 
stein, Th. v.d. f,ardwe.f!:, E. Verschoor; H.Pechler •. 
Ros, :C. v. Hulst • .Lei,lèr: Dhr .G .'Kemverman.Samen
koiiist: 15. --' uur Hengelolaan hoek Leyweg. 

LENS 15: A .Castenmille,r, W. v .,d.Ham, P. Steffen, W. Duyve
stein, P ,Deme:Yer ,B; Hoefnag-el, R,.\sselman, E.v. 
Deelen, P. v .Domburg, J .:;sselman,R .K .F .Straatman. 
Res,: J.Meyers.Leic\er: Dhr.R.Wachman. 

--- . --~---------------------------- .------------------
PROGR:.r."!''.1'.. PUPILLEN VDCï1 ZATE'.~Di',G 1 OKTCGE,t 19 66. 
1,45 u, Lens P -1-.Die Hap;h,e_ P .1 V.1,G.1,L,6/4 
1 .45 u • .,Duno P 1-Lens P. 2 i'ligr.No,lenslaan . 
1.45 u·. G.D.S, P. 3-Lens P 3 Noordweg,.Wateringèn" 
1 ;45. u. V.V.P. P 3-Lóris P 4- Zuiderpark _ 
1 ;45 u. Lens P 5- Gr.Wit 1 56 P 1 V .• 2,G. 1,L.5/3 
1,45 u. Lens P 6-Vredenburch V.31 G42,L.6/4 

DE OPSTELLINGEN: 

LENS P 1: 

LENS P 2: 

LENS P 3: 

G.Trommelen,P,v.Wi.ik,C,Lustenhouwer,G,Colpa, 
M. v/d Horst, F. Veer en ,A .'Baven, E.Hoefnagel, 
Il ,r.e Wint er ,C ;v /d Aardwei;;, J. v. Rijn. Res, : J. 
Slabbers.Leider: Dhr.G,v.d.Steen, 
R. v/d Steen, ,:..Borst, E .Macco, F .Wo1.1ters ,M. v. 
Baggum,J.v •. Rossum,P.c1e Wolff,W,cle Hilster, 
n.rt.:Lcka,R.Goeclhuys,H.v/ct Lely,Res, :H.Veer:-
kamp,J .Schildër.Leider: Dhr.Th,Suykerbuyk. 
Samenkomst: 1.- u.Hengelolaan hoek Leyweg. 
G.Willemse,P.Derkelaar,R.de Vries,H;Straver, 
J .Keetman, R, v/d Lincl e ;B .Ruit erman, J ,Boin, G. 
Lelieveld, P .le Brun, A. v ,r.raris,Res. :C ,Bé:.kker. 
Leider: Dhr.J.Cchben.Samenkomst: 1.- uur in
gang Lensterrein, 
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LENS P t,: F.v.Os,f,.HiÏderink,E.J3ooms;J;Janmaat.;_P.~Ó~ms., ·. J, Pc :;;t, J .Kouwc.nJ:ioven; E. Speicher; it: v. J:jomrnel, ' . '. R,de Vroege,J,Wüstefeld,Res;:W'.,y.d,Lans,:F.de· ., Vries .Leid er: Dhr. L. Brap~énhur,.g;Samenkomst: · 1, 15 uur Hengelolaan hoek Loeveste.inlaàn ,, · LENS P 5: P.Verschoor,A.y/d Aar,R.Eqm,A;Bu,rcksen;w"v/d · , Linden ,F ,Jonker; P .Koper ,F .W. Willeyns .!. •. Jans ~en; .. F. Snoeyers,G. Schneid er • .nes. :C .Ernst ,k:neesink,, · · • Leider: Dhr,N.Koot. · · · · 
LENS P 6: De volgende sp~lers beneden 10 jaar worden hiervoor uitgenodigd: G.Bloks, J. v/rl .Bur-gt 1G •.. v,Gessel,J.de H-:j:lster,J,Koper,fl.v.Kleef,Q:van. Noort ,G. v. Osch yF ,Palstra, P. Përreyn,,l. Ree.sink, 

J. ,lccleman ,B.v. Veen ,E .de Wit ,E. Yperlaan "R.Ype r- .. laan .Le1der :. Dhi~.A .Limbeek.,, , ... • · · .. ' , ... 
Op zaterdagmorgen worden om 10 uur wel:r:_ de keepers ver-. wacht van P 2 t/m P 5 voor keepers-tráining.,,,,,... • · . 

r .... 
•• ;, TTENTIE , JUNIOREN EN PUPILLEN! 

. . . ,\FSCHH.IJVINGEN: vóór vrijdagavond 7. 30 uur aan dhr ,H. 
· 1 :;,.;. v.an der !p.'.eij, Frambozënstraat 45, tel. 33,88,42 (telefonisch alleen vri'jda_g

avond tusSen 6. 30 en 7 ,30 uur)• NIET-OPKOMEN: wegehs niét-opkomën in het afgelopen week-. einde word']:; E,,t:e Groot tweemáal als re
serve opgesteld. 

MA TERJ ;i:,LUITGIFTE: Dhr,G.v~d. Steen. ·~ .• -:- .. ·.te ' :· ·\ .TH.UNING C-KL[,SSERS: Vrijdagavond a, s; start ·de training ·. voor,,:nog een C-klasse groep; deze training begint om half ?,~ven en duurt tot half acht, De spelers moeten een kwa;r.tier voor tijd aanwezig zijn, Bij slechte weersomstancl,igheclen kan telefonisch worden geïnformeerd naar het doorga.an van de training bij · Mevrouw Blok,tel.66,07,14 tu,ssen half zes en zes uur. De volgende jongens worden 1verwflcht :;-.. Th. v .d ,Aardweg, C .i,b spoel ,F~.v ,Baggum, P ,Demeyer ,G ,Englébert, H,Feenstra, J. Janmaat,;,. v ,d ,Meer, R.Meershoek, J ,W. l~uld er~ H ,?echle r,B. RavestëYn, F. Teµnis sen, R. Wout:ers ,E. Verschcor,P,de Wolf. c..:.:: 
.Voor de goede orde hieronier nogmaals de spelers van de C-klasse, die worden.verw~çht op woensdagavond van kwart voor z~ven tot kwart voor,:,q.cht : 
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Th,.Booms, R.Bos, L.Cazander, H. v ,Dam,Fr;_Dfsfl'eldorp, P; v'~ ··· ., 
Doeveren, W .Enr-;lebert ,.J .Hel venstein, J. v. d,Héiden,P ,Hey
nen, t,; J:ungschläger, iJ .K'ési-tman ,B .Klein Bretel er, F,de · 
Kleyn,, H. Rimmelzwaan, Th.y ;Rijn, C ,Stapel, P, v.-d. Steen, P. 
Verheesen~R~de Wolf. - · · 
Ook voor.deze groep informeren naar eventuele afkeuring· . 
bij Mevrouw-Blok, tel.66~07.14 tussen half zes en zes uur. 
Belangri,jk~ de· traininp, is alleen voor de jonge_n·s, die 

regelmatig komen trainen1! ~ 
=======;::==== '. ======-==================================-,'=·~·-
V1\N DOEL· T QT -DOEL_·( Senioren) 
Lens 3: spee,lde een matige ;wedstrijd tegen Wilhelmus, dat 

notagens,sl.echts met· tïen,man binnen de lijnen 
k:wam-.De Vborbûrp:ers' wisten in- de eerste helft zelfs een 
0-2 voorsprong te nemen"Go~d ke··eperswerk voorkwam erger. 
De vcorhoede l:i.~p (zend.er ·s.ukses) naar elkaar en het 
schot te zoek;en.fJa de.rust leek het erop,dat Wilhelmus 
verpletterd zm,f wórden, want binnen 1 o·_mirtuten werd het 
2-2. Maar het spel zakte daarna tot een bedenkèli·jk peil• 
Er y-Terd_, n:i:et meer ge-scoord. -- _ _ . 
Lens 4: stelde weclerom diep teleur en ging tegen de Fra- -· 

mingo 's k,:a_l')Sloos ten onder. Het elftal faalde vol
ledig en het "\lla,s aan·de vriendelijkheid van de gasten te 
danken, dat zij het bij vij;f dóelpunten lieten. , __ 
Lens 5 ;,,gaat met·.é\e. week !:)eter. draaien, waarvan nu G.D ,S. -, 

de dupe werd .rl:et snel' en aantrekkelijk voetbal 
zorgde het vijfde voor e€1'). -verd:j.ende 9verwinning. :1anvan
kelijk .wilde het niet lukken, ·,maar toen }:let tempO wërd · · 
verhoogd gaf Lens cl'e toon aan. _ · · --
Rust stand 2.:. 1 . Na. rust eenzelfde spel):ie E;ild. Goed aan vals- . , 
spel zor'gi:1.e voor een 4-1- eindstand,H. Ubben verdient· 
de "uitblïnkersprij"s", · · ,,. - · .,· --- _ · 
Lens 6: werd volledig geïntimideerd dOor het harde en dik 

wijls ruvîe spel van het ·oud.,-eerste elftal van 
H.M.S.H.;l.anvankelijk kon _Lcns_zijn gang nog wel gaan, maar 
het werd spoedig.duidelijk,dat hier niet normaal e_en over
winning te· behalen was;,\an vrijwel alle doelpunten zat dan 
ook wel eeri,luchtje.Hu:s-tsta'nd 2·'-0.E'indstand geflatteerd 6-2. 
Lens 8: d-oelde in een ,;tamr,w wedstrijd, de punt en met :o .s .C. 

De ploegen wogen goed tegen elkaar op_en er werd 
in een prettige sfe.er gespeeld.Een speciale vermelding ver
dient Cees Kras, die (ànorm hard_ heeft gewerkt. De Lensdoel
punten h"Wamen van de voeten van Ruud Wüstefeld en Cees Kras. 



D E L E N S R E V U E 
klubblad van de rkvv lenig en snel 
opgericht 18 december 1920 

SEKRET,~RIAAT 
f.b.mesker 
plantenoord 126 
telefoon: 67,6153 

REDJ\.KTIE 

c:,halleen 
amandelstraat 103 
telefoon: 361160 

-------------------------------------------------------- -
40ste jaargang no: 6 5 oktober 1966 
=====----====-=====---===-=-==-===-======================= 

NO! 
do: 
vr: 
za: 

5
6 

okt: 
okt: 

7 okt: 
8 okt: 

zo: 9 okt: 
ma: 1 0 okt: 
di: 11 okt: 

LENS I Z,\K,\GEND,\. 

pup- en jun-training. 
sen- en jun-training. 
sen-training, KLUB!,V0ND. 
keepers- en veteranentraining; jun: 5 t/m ·9,.' 

11 t/m 16; 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'---'1"-·..:.E:::_;N:.:_S::c. ( van on z e voor zit t er ) 
Nu onze 0lftallen inmiddels een aantal wedstrijden hebben 
gespeeld, mogen we aannemen, dat, behoudens en)cele inci'
dent.ele wijzigingen, de juiste samenstellingen zijn ge'-. 
vcnden. Het voorbereidend werk van be stuur en kommissies 
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 door de prestaties op het groene veld. 
De voorwaarden voor verbetering van het spelpeil en de 
lichamelijke konditie zijn geschapen. Elke senior en 
praktisch alle junioren en pupillen kunnen aan de trai
ning deelnemen, 
Wè hebben dllD ook het recht om twee eisen te stellen: 
1; Volledige inzet van alle spelers bij d8 wedstrijden; 
2, Regelmatige en intensieve deelname aan de training. 
Spelers, die menen aan 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 opge stel d. 
We hebben in het verleden een aantal spelèrs gekend, "dié 
des zaterdags of zondags eerst even het weer aankeken, en 
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dan de telefoon grepen, om nor-: even _af te 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 konmlissies kunnen · 

rekenen. Over degenen, die zich nog illusies koesteren, 

dat "niet opkomen" zal worden getolereerd, spreken we 

niet. Zi.i zullen zonder meer op een disciplinaire maat

rer-el kunnen rekenen. 
,\an de hand van de wedstrijdrapportàn zal ook nauwlettend 

worden toegezien op de gedrägingen en speelwijzen van on

ze leden. We hebben er geen behoefte aan om met de straf

kollllrissie van de K.N.V.D.·in aanraking te komen.:Ieder 

lid wil hie:r:-mede bij voorbaat wel rekening houden. 

Pe·••soonlijk heb ik meer··waarrlering voor een nederlaag, 

indien de spelers er·alles aan hebben gedaan, dan voor 

een overwinning, welke o-p unfaire of on-reglementaire 

wijze is verkregen. 

Het heeft mij bijzonder prettig getroffen, dat er in de 

diverse kommissies zoveel.niei.we gezichten te zien zijn, 

terwijl ook een rrroot aantal jongeren ztch bereid·hebben 

verklaard een funktie als leider van een elftal te aanvaar

den, Er blijkt dus wel degelijk belangstelling voor de 

vereniging te bestaan. Mil.ar we zijn er nog lang niet. 

Ook U kunt aan de verdere ui~bouw en innerlijke verster-

king meewerken. Hoe ? · 
De senior-leden door zaterdar:smiddags belane;stelling te to

nen bij _de w:edstrijden van pupillen en junioren. Valt daar 

niets te r:enieten ? Dan. had U de wedstrijd Lens 5 tegen Ado 

eèns moeten bijwonen. De pupillen en junioren door zcndags

midda~s naar het terrein te komen. 0 ja ik ben ook erg 

blij met de goede resultaten van i,do en lloll,S 7JCrt. Het is 

belangrijk, c1at Den Haap: goede vertegenwoordigers heeft in 

het betaalde voetbal. Deze verenigingen doen ook alles om· 

publiek të trekken. Zeker, de financiën spelen daarbij een 

grote rol, maar meent lJ niet, dat een grote belangstelling 

oc•k van gunstige invloed is op de prestaties van de elftalle: 

En zou dat bij ons dan anders zijn? Ik kan •dit vanzelf spreke, 

niet van U eisen, maar wel met klem vragen, Mag ik nog meer 

v?:'agen ? Toont Uu belangstelling op de klubavond nieuwe stij: 

ov, vrijdae;avond, Stimuleer,door Uvr opkomst, .het werk van de 

kontakt-kommissie. Biedt de helpende hand als daarom wordt g 

vraagcl.Wilt U een en ander eens ernstig overwegen. Dank bij 

voorbaat. H.Houkes, voorzitter. 
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. 0 F F I C I E E L. 

e: 
No .• 35 2 F. C .Ov.erbeek 

36/1 G.A.Gomes 
37/1 R.h.d~ Hcogd, 
38/1 A .M .de Hoogd ' 
39/1 P.Alberse 
40/1 C. :, ,Schenkels. 
411/.1 J .A.L.Mu:).der 
42/1 L.J.M,Winkelman 

Nieuwe leden: 

21:... ·4-57 Hertenrade 268 · 
2b- 5-55 Beresteinlaa~ 447 
9-11~57·vredeoord 209 
9-11-,-57 Vredeoord 209 · · 

20-·6:...55 Gro~nezijde 91 
1- 9-57 J\'Iiddenstedè 268 
4-_ 9-57 Groenezijdi.43 

18-11-54 Zonneoord 182 

.......-Nc,,456 H.E.Leenderts 23-11-36 Amand·elstraat s-53 
,;;-457 R.J.G.Ravesteyn 26-12-46 Popul;i.erstraat 100 
,--466 G,H.J ,Lutterman 3-10-53 Pippelingstraat 91 
/467 .~ .M.Vrolijk 3-11-55 Wezèlradee 316 .·. 
,--468 G.H.J,Raveètèyn 22- 9-51 P_opulierstraat 100 
,--469 E .R.Bor 25-12-52 Fultonstraat î"41 . 
.,-470 J,Castenmiller 19- 4-51 Wezelrade 280 

' ' 

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

w;;;DERL'.ND-TSJECH Q..:.s1ow:,KIJE 

Voor deze-wedstrijd, die op zondag 6 november 1966 om 
14, 30 u, in het Olympisch Stadion wordt gespeeld, kunnen 
tot uiterlijk 10 oktober bij de sekretaris, de heer ·· 
F .B ,Mesker plaatskaarten worden aangevraagd. U dient dit · 
schriftelijk te doen en wel vóór 10 oktober a.s.· · · · · 
Prijzen van de plaatsen: Eretribune en Marathon-trib,une 
Fl,12,50; Zijvakken I Fl.7,50; Zijvakken II Fl,5,--,en 
Staanplaatsen Fl,2,50, i~drês: P.lantenoord 126, 

~~=================================· ===================--= 
IC\-KA-KLUB,"t VCND • 

De eerste ktubavond in nieuwe stijl is 
achter de rug ·en-, hoewel· het- a-antal klaverjasser.s ons: 
wat tegenviel,- gee'n "afgang" geworden .. Er werd aan de 
cerschillende tafeltjes vinnig gestreden, met als uit-
eindelijk resultaat: · 

1. de heren 1-1.v.d.Steen en C,Nieuwenhuizen 
. (vette prijzen! ) 

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

Vanaf iil:eze plaats gaarne onze dank aan de heer F .Mesker, 
die e-rvoor zorgde, dat dè organisatie geruisloos verliep. 
Ondertussen moet U niet denken, dat er vrijdagavond 
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daar aan de Hengel olaan alleen ·maar· werd -gekaart, Al was, 
het aantal bezoekers .. nog niet gro_qt (de meeste Lensers 
moeten nog wennen!), ·aan een ándere tafel werd "onder het' 
voorzitterschap van de heer H,Hoül_,es" heel geanimeerd 
gekeuveld over koetjes eh kalfjes~ voorzover die beesten 
iets met onze vereniging uitstaande 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! We gaan dit jaar weer op tournee! · 
Een Pinksterreisje naar Idar Oberstein of naar een ander 
lieflijk oord ! De brief moet nog wel werden geschreven. ·
( o, die naamvallen!), 1J1.aar wij delen·het U tqch maar al
vast mee. Kunt U er alvast rekening mee houden .•. _. 
Vrijdagavond is het wéér klubavortd. Geen toernooi, maar 
kaarten kunt u er altijd. En tafeltennissen óók ! _ 
En pokeren 6ók ! -En gewoon "klet:aen" en er een glaasje 
bij drin_ken fók! Nou dan ! 

Om het bezoek aan de klubavonden nog méér te stimuleren, 
hebben we overigens nog verschillende evenementen op ons 
lijstje staan .. Zo zal er op vrijdagavond 28' oktober een 
groot tafeltennistoernçioi worden georgp.niseerd (we zijn 
bezig, de.heer Ton Hoefnagel voor een demonstratiepartij, 
te strikken! ) . En voorts heeft onze trainer, de heer J. 
Willems, zich bereid verklaard, eens een avondje t_e komen 
babbelen over tràininr. smethoden, systemen enz., even
tueel ·a_a1; de hand van filmbeelden. 'De juiste datum zal 
nog in de Len srevue worden gepublîceerd. · 
Dij een bezoek aan verschiJJende kleedkamers zondag viel 
ons op, hoe slecht sommige junioren hun klubblad lezen. 
Ze wisten niet eens, dat de K.K., samen met de handbal
klub, "Kwiek Sportn op zaterdag 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 gep·resenteerd in de vorm van een disco
bal, met tal van at~rakties. Het klatergoud van het Grand 
Gala du Disque zal erbij verbleken! 
Slagzin van de K.K. voor deze week: 

111\ls er één ·schaap over de dam is., 

K.K. 
===================================. ===========· ========= 
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u I .T S L l GEN 

SENIOREN.: · · 
lens 1-duindorp 1 
lens 2-vredenburch 
hriish 3-lens 3 
bmt 3 -lens 4 
lens 5-tedo 3 
lens 6-bec 5 
lens 8-marathon 8 

PUPILLEN: . 

lens P 1-die haghe 
duno P1-lens P2 
gds P 3-Lens P 3 

JUNIOREN: 
2-2 lens 1-gds .1 

2 4-1 vvp 2 -lens 2 
3-1 lens 3-oliveo 2 
4-1 dhl 5 -lens 5 
1-6 lens 6-vcs 5 
3-2 gds 6 -lens 7 . 
6-1 lens 8-celeritas 10 

lens 9-soa 1 
lens 11-rvc·10 

P1 4-2flamingo 1 s 4~lens.12 
3-0 lens 1 3-hb s 11 

vvp P 3-lens P 4 
lens P 5-Gr,Wit 756 
lens P 6-Vredenburch 

2-2 duindorp sv 6-lens 14 
2-1 lens 15 - bmt 5 
1-0 
1-0 

1~0 , 
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 I s_ 4 _ - _Lens_ 1 2 (jun. ) 
' . . 

Ons C 2 heeft zaterdag een regelmatige overwinning-behaald 
op Flamingo's. 
Door de teleu;rstellende tegenstand van Flamingo 1 s· is qns 
niet helemaal duidelijk geworden, of onze junioren o'.:p_ hun 
top speeldèn of nog beter kunnen als dat nodig is;- _ 
Hee het ook zij,. het sp:elpeil lag vrij hoog en een f~li
citatie met de overwinning is zeker op zijn plaats. De 
5-2 overwinning is tot stand gekomen na e-en voorsprong van 
4-0,. twee 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 eérste tegenpunt ontstond doordat een 
van onze achterhoede-spelers tegen een tegenstand~r kn~lde, 
terwijl nummer twee. een misser van de. keeper was. Ttree 
goals van·Lens werden uit cörners geboren. 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 doelgebie.d en na "kij
ken waar je schiet en schieten waar je kijktil. 
Er waren deze middag elf spelers op het veld, maar er 
voetbalde een elftal. Een plus-punt dus. De aanvallen 
werden goed opgezet,. hoevel in .de eerste helft de recht er-
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vlougel lar:1 was. In c'e tweede helft was ook dit in orde, 

doordat de recht sbuit on nu goed .zijn plaats hield. Ondanks 

het vrij grote aantal doelpunten zal een enkele speler 

in de voorhoede toch meer enthousiasme ·moeten ( cm naar 

onze r.1enïng ook kûnnen) opbrengen; f,ls geheel echter zorg

den de middenlinie en de voorhoede voor vlot en open spel, 

waarbij de tegenstànder het ons; zoals. gezegd, ook niet al 

te moeilijk maakt_e. De Gchterhoede was ook al goed.Een bij

zonderheid was de zeer goede dekking; Houden zo! 
Een elftal dus, dat goed heeft voldaan en dat wij graag in 

de toekomst meer willen zien spelen. Slechts twee punten 

vielen ons tegen. Dat zijn het slechte koppen en ingooien. 

Daar zal op moeten worden pelet. 
Tot slot· een opmerkim-1; over de leiding van dit elftal .Wij 

hebben de indruk 5ekregen, · dat deze junioren zeer gosid wor

den begeleid. ,\an het spel is duideli-jk te zien,. da.t hier 

goede instruktie wordt gegeven. Cngetwijfeld iets, dat niet 

van vandaag of µ-isteren dateert, nnar dat de huidige leid er, 

de heer J.v.d.KnaaD, tot eer strekt. 
===============================================· ===··- --·===== 

W,: T KRIJGEN 
WE NCU ??? 
senioren 

Lens 1 : gaat zondag naar Paraat en wij vinden, dat het enthou· 

------~ ~iaste spel van onze voortrékkers nu maar eens met 

een overw2;nning moet worden beloond. Paraat speelde afgelo

pen zçmda. met 1-1 gelijk tegen G.S.C. en heeft nu 5 punten 

uit 4 wedstrijden. Goocl luck, boys. · 

Lens 2: heeft na de klinkende overwinning op Vredenburch vien 

------ punten uit drie wedstrijden; ze draaien lekker, · 

Zondag naar Woerden, dat een 2-1 nederlaag tegen DONK leed 

en 2 punten uit drie wedstrijden heeft. 
Lens 3: krijgt bezoek van O.D.B. Onze derde editie kan het 

------ • juiste ritme nog steeds niet vinden en leed wederom e 

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. 

Lens 4: kon het wederom_ niet bolwerken; een nederlaag tegen 

--:---c- D.r:.T. Zondag tegen D.V.C. 'J:10pen we op beterschap, of 

schoon de Delftenaren nog geen nederlaag hebben (7 uit 4) gel, 

Lens 5: leed vrij onverwächts een grote nederlaag en gaat het 

------ tegen NIVO proberen,. dat met 8 µit 4 ongeslagen aan k 

gaat en zonda[l' met 3-1 van G.D.S. won. 
!,9~~_§: speelt tegen Laakkwartier, dat Delft met 5-4 versloeg 
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daarnee haar puntentotaal op drie brac~t (één minder dan 
Lens). Hoewel niemand zich verlooft, .mógen onze jongens 
toch best winnen. . · 
Lens 7: gaat naar G .D.;,., dat met 8 uit 4 ongeslagèn een 
------ boventoon voert •. Zondag wolli)en de LÓosduiners met 
.4-1 van Cromvliet •. Cns zevende heeft twee uit drie: G.D.,l. 
kan niet blijven. winnen ! . . 
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 m~t 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-p-o-o-o-o :..-o-o- o o
SEKfrnT;,i:n:,i, T 
g.coomans 
weiniarstraat 21 8 
tel: ·392720 

SENICREN -SENIOREN -SENIOREN-SENICHEN 
----------------------------------------. 

l'ROGR,\:1/Jl\!ii •. ZOND,\G 9 CKTODER 1966. 

14. 30 u, Paraat 1-Lens 1' 
12,-- u.Woerclen 2-Lens·2 
14.-- u.Lens 3-0.D.D.2 · 
12;-- u,Lens 4-D.V.c.2· 
14;-- u.NIVO 3-Lens 5 

v·:Drienenlaan,W'maar t/o Coster- • 
· Woerden ( sportpark 

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 

14.-- u.Lcns 6-Laakkwartier 
15.-- u.G.D.~.7-Lens 7 
12.-- u.Lens 8-Felicitas 3 Veld 2 ,Geb. 2 ,Lok. 5/3 

DE OPSTELLINGEN: 

LENS 1 : 

LENS 2: 

,'lls vorige week .Reserves: R.c,e Waart, J;.Hoccluyn, 
R.Roodbol. 
R.de Waart, H .Dietz, G. Kenperman, J .IViesker ,R.Roodbol, 
R .Blok ,G .Looyestein, J .Botter, H.Rooduyn,,\.Rooduyn, · 
J. Heins. Hes. :H .Drandenburg.Leicl er :Dhr .L. te i'fay. 
Verzameleri:îïalf elf café Hicrck,reis met auto's, 

LENS 3 :· G ,Hall een, F .Straathof, H .Kemper, J. Verhaar, J. v, d. 
Knaap,D.Steyn,J.v.Kleef,D.Groenendijk,F.Wubben, 

LENS 4: 
N .Koot, H. Jacobs. Res. : J .I"ley, er ( 2x), W .Eykelhof( 2x)
Th. Suykerbuyk, H. Ubben, J .Meyer ( 2x) ,r!l. Davis, i;. v. _ 
Egmondêl C-. Peeters, J. vlitting, P ,BurgJ:iouwt, W_._Eykel-
hof ( 2x ,F.Durghouwt,W.Durghouwt.Hes.: C.t.,eere ..... · -

LEN.3- 5: .G .J .Cram.a, C. Veld_ink, D .v. d ,Steen, R_.Drandenburg, 
R.de· Groot,,~.v.d·,Deek',H,de Sterke~_J,de B.oer,J;c\e 
Hilster, ;, • v. d ·.rloeyc\en, L. Janssen. Res. : J. Riemen,;,. .• _ 
Klein Dreteler,W.Veelbehr. · 
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LENS 6: 

lliNS 7: 

. LE}:S 8: 

,\. Verbarendse__; F .v. Dijlc,M. Hè er schop, G. Jehee, 

E.,\. v .cl. I,cker, J .Groeneveld, R,Eykelhof, ,\, Nowee, · 

F. Veel beli.r, J. Veldink, N ,Drab be. Res. :C, NieU!l en-

huiz en, J ,Drochard, N, v .Domburg; · : , 

M.$uykerbuyk, W. v ,d ,Laan, J ,P. v. Dissel, Il, v ;Leeuwen; 

P; Schulten, W .Eggers ,R.Ravestein, T ,](eet, J ,Holt, 

N,de Doer,R.Gelauff.~:H,v,Welzen,H,Leenderts, 

A.v.Schie. · · · · 

A:Rlok..1.J ·1!·_Westir;ig,,1.Hoppenbrouwers,C,Kras, A; ·· 

Poels, l'' .Dierhof, ,,. v. Luxemburg, Z, Jansen, J. Jager, 

R.1'ii:istefeld, A.v. Duin,Res, :E .Löwenstein, D. v. 
Lié shout ·, A ;Buys, · · " • -- .. - . . .. . .. 

DENK Cr-î DE LEGIT·IM',TIES ! 

,\FSCHRIJVINGEN: .tot_µJt.?rl-ijk vrijdagavond 9 uur bij dhr. 

G.Coomans, Weiiria"i·strä.at 218, tel.39.27,-20, 

VOOI1LCPIG PRCGHAMr!A SENIOREN VOOR ZONDt,G 1 6 OKT ODER 19 66 

14,,- u,Lens 1-C:liveo 1. 12;- u,Lens 5-'Vredenbû.rch 6 

12; ,-· u ;Lens 2-Pa:raat' 2 12·. - u,G .D .,L 6-Lens fr 
14;- u;Gr.Wi.llem_ ·V,.ac 2-Lens 3 1~e;- u.Lens· 7-Duindorp 5 

12,- u,(}uick 7-Len,s ~r: - · 12.- u.D.H.D.3-Lens 8 

Van de EC('.. _ . . 
De schorsing van 'i\.Gelauff berust op een misverstand 

en is derhalve opgeheven, 
DEL.~NGRIJK. . 
De aanvoerders van de .. '.elftallen worden dringend ver'zoc·ht 

vrijgagavond 7 oktober a.s. om 8 uur in hèt-klubgebouw· 

aanwezig te zijn voor een bespreking met de voorzitter, 

Dhr.H.Hou.lces en enige leden van de ECO. 

Deze oproep· geldt dus voor de héren: 
G ;Verhaar, J. van Dijk, H ;Kemper ,.c ,Peeters, L. Jansser:i, 

J,Dr9chard, T,Keet,A,v..Luxemburg. . 

-------------------------------------.--------------=--
VAR I ll. 
- Wij ·ontvinren bericht, dat onze dona~èur, dhr.Nic

Schouten; herstellende.is van een plotselinge ziekte. 

Dóorgaan zo! . · · · · 

- G; IJ sebrands bedankt Len9 . voör d~ fruitm9.od, die 

hij ontving. Ach ja zo zijn onze manieren, · · - -_____________________ 2 __________________________________ _ 

LENS 
I3i\L!i~B g~~E!. g~::!'!. gel;v;rl. · Ent,doelgem. wedstr,g~m. 

Il-Klasse 11 7 4. 14 2s:..19 1, 27 

D-Klasse 18 9 1 8 19. 67-4-5 1 , 06 
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C-Klasee 1~ 13 1 ,5. 27 77-41 1,42 
tot.jun. 4 29 2 .. 17 . 60 172-1.05 .. 1,~5 ·· 
pupillen: 20 6 2 12 14 31-43 O 70 · . ------------------------------------------------ -~- ·-- --
w:,T KRIJGEN Lens junioren 1 gaat zondag näar ADO; 
WE NOU?? altijd een lastige tegenstander. Na het 
,junioren goede, zij het wat aarz(;llende begin tegen· 

Celeri tas ( 2-0), Blau·w Zwart {°3-1 ) en de · 
nodeloze nederlaag tegèn H.B.S; (9-4) verwachten we, ·dat · 
na de goede zege op G.D.S. van afgelopen zondag, dat ·onze, 
jongens de punten mee zullen nemen. Lens 2, ingedeeld in de 
vierde /,-klasse afdeling op zondag is nog ongE!slage11, o- ·· 
verw:inningen v~.2_-0_op Gr.W;II Vac en op Q.Steps en·van · 
4-1 afgelopen zondag op V.V.P: ontvangt R:,VA. 2, ·ctat dus · · 
op duchtige tegenstand mag rekenen. LElns 3, spelende ïri iî.- · 
klasse 19, behaalde zondag zijn eerste overwinning ( 7~1. ! ) .. 
en zal, als het zo blijft spelen, zèker nog meer punten in 
de wacht slepen. Tegèn H,P;S.V:, dat. één punt meer heeft, 
dan Lens 3, is dit zeker mogelijk. · · 
--~----. ----------------------------=----------=-----·-=== 
SEICREl' f,RL\i,T . 
h.van der kleij 

·frambozenstraat 45 
tel: 33~842 

JUNIOREN ,:.JUNIOREN -JUNIOREN -JUNICêtEN 
. . ' . . -------------~--------------------.----. 

PROGrl.,',Jvl]'.,,\·zoNDi,G 9 OKTOBER 1966. 
12.- u.hDO 2-Lens 1 
12. - u .• Lens 2-fü:,v,'.. 2 
12.- u.H.P,S.V.1-Lens 3 
DE.OPSTELLINGEN: 

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

• 

LENS 1: R.Bruggemans,M.v,Veen, fLVerheugd,H.Rothkrans,J. 
Cobben,Th.Brochard,J.de Jongh,Th.Hoefnagel,F.de 
Zwart,D.Brandenburg,A,Kortekaas.Res. :P,de Jongh .. 
(2x),Leider: ·Dhr.P,Huis,Samenkomst: 11.40 uur 

. hoofdingang ,,DO-terrein •. 
LENS 2: C. Vaassen, J .Welling ,H .Egbert s ,A". Duym, T .Heerschap, 

H. Suykerbuyk,H. Crama, J. Webbers, W. Vogel, N. Jansen, 
C,v.Velzen.Res.:J.Blok, • · . : · • 

LENS. 3: H. Verbarendse, B. Epskamp, J. v.d, Zalm, J .Holt, F. v :Niel,. 
C ;Rooduyn, H.Blok, A .de •wint er, C. Vervaart ,G, v ,d. Togt, 
W.Geurens.Res.:F.Herremans,Le:ider:Dhr,Herremans, 

Samenkomst: 11.40 u.Hëngelolaan/Loevesteinlaan, 
-----·--·--------------·· ---- ... ---------------------------
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PRCGRiJ'!J'F;l Z.~TE'?DAG··8 OKTOBER 19~6; . 
15.45 u.Lens 5-H.D.S.6 V.1,G,1,L,6/4 
16-15 u.D.H.B •. R.K,.3.-:Lens 6 Ockènourgh 
15,45 u.Lens 7-K.M.D,2 V.2,G,1,L.5/3 
15 .45 u:Westlandia 5-Lens 8 Naaldwijk 
14.}P u,llijswijk 5-Lens 9 Sportpark "Prinses Irene" 
14; 30 u. Velo. 9-Lens 1·1 Wàt_eringen , 
14.30 u:Lens 12-R.V.C.11 V,1 ,G,1,L,6/4 
13, 30 u.G0NI\ · 4-Lens 13 Melis Stokelaan ing.Berestein-

13;45 u.DUNO 9-Lens 14 Mgr.Nolenslaan (laan. 

1 3 •. 1.5 u;f,DO 27-Lens 15' 2iuiderpark 
15.45 u.Lens 16-V.V.P.14. V,3,G.2,L.5/3 

DE C'PSTELLINGEN: 

LENS 5: \iLKouwenhóven,H.Óvèroeek,J.Colpa,P.de Jongh (2x), 
R. Fortman ,D .Holt,,~. Hop, J. Fretz, E. Dakkers,R. v.d. · 
r~ull, W. Keetman. Res. ;L, v.d. yelde .• Leid er: Dhr. G. v .d, 
Velde. . 

LENS 6: IL v. Derlo, K .Schom'.r, L .de Jong, P ,de Vries, P. v .d .:,ar, 
L. Huis, D. Hoogeveen, H. v .Hulst, G. cle Hoor;d, H ,Bij ster
veld, C .Griî:füergën·. Re's. ·:c .Schálbroeck,Leider :Dhr. 
G. Halle en. Sar,1enkomst: 15. 30 u.Hengelolaan hk. Leyweg. 

LENS 7·: D. v. d:Lans, !, • Tinnenoröëk., E. il .Bronckhorst, B ;Lusten
houwer ,G. Duyvestein, F.; Jehee, R. v. Wassem, F. v .Daggum, 

, D ,cle Vries ,G .Druinsma, J;.Dilderbeek.Res. :F. v .• d .Berg. 
Leider: Dhr.C.NietHenhuizen. 

LENS .B: P .Mïlt enourg, G. Vervaart ,D. ('e Vries, H.Er..;pers, P. 
·r.1anders, H .Westhof ,A-.Feit.z ,G. Vredeveld, /i. v .Essen,• 
P ,Klc:i.n Dreteler,R.Pcters.Res. : R. Jaco oson. Lchl er:. 
Dhr.J.c'e Hilster.Sanenkomst':14.t,5 u. ingang 
Léns-terrein.. . 

LENS 9: C.Groen,C .v.Dèelen,P.f .(e Haa.D.,J .Sc!1utte, R .Bor;tsch, 
C ,Blok, E. v, d_,]J.roel,, J ,_Rient jes" F;r. Klink, H, v. Dom
burg,D. v.d. Sprong.Ras. :H .Dankers, P ~Di:'ei'.!ffier. Leid er: 
Dhr. H .Lcencl erts. So.menkomst: 1 3 .45 u, Hengelolaan· 
hoek.Loevesteinlaan •.. 

LENS 11.:P .r' e Haán, H. v .Derlo, F ,Raaff, P ,Hop, G .Schroyer, G, v ,cl, 
, . V<'l•-: e, f;. Hoek, G. Dloks, Fr ,Cobbert, Tr. Resoçlihardj o, J. Dis

. seldorp.Res. :W.Engleoert.Leider~ Dhr.H,v,d,Kleij. 
Samenkoms°f?13,45. uur inga.pg Lens-terrein·. 

LENS 12:L.Egoerts,R.Hoefnagel;Th.v.RiJn;Fr,D~sseldorp,F, 
.. -·de K1cyn,C~Stape1,H.de Jongh,t..Jung.$chl~ger, Th .• ~ ·. 

Docms, D .Klej_n Dreteler, P .• v. Doéveren. Res. :J .Hel ven-
stcyn .Lefr1 er: Dhr .• J. v. d, Knaap. --
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LE~B- 1·3 :R .Bos, C ,Blom, P. v.d. Steen, P .Heynen, J. v.d. Heiden,· 

- P. Verhee sen, L.Cazand er, R ,c:.e Wolf, J. v ,d, ];:nel e ,G·. · · 
- v:.-Ardenne .Res. ;G .!Eglebert., Leider :Dhr. W. Sta:lel. 

Samenkomst: 13,15 uur ingang Lensterr~in. 
LENS- 1-4 :Fr-.Teunis sen, L. v ,.c1 .• Meer, H. v .• Dam, C. i\bspo~l, H. Jan-
.. maat ,.R. Woute.rs, R.Meershoek, B .Rave.st.ein, Th. v: d. 

Aar<lweg,E.Verscho.or,H,?echler,Leicler: Dhr.6.Kem
perman.Samenkomst: 1.10 uur. H.engelolaan hk.Leyweg. 

LENS 15 :!, .Casterunill~r, W. v. Ham, P. SteffenÉD. Hoefnagel, P. 
Demeyer, W .Dnivesteyn, J .Asselman, ' • v. Deelen,R. v. 
Nunspeet, R.,lsselman, R. K .F .Straatman. Res, :P. v .Dom
burg.Leider: Dhr.R.Wachman.Samenkomst:12.45 uur 

F-lengelolaan hoek Loe-vesteinlaaiLJUN·. 15 :2iIE TR,~I- · 
LENS 16:B.de Haas,M.Delsasso,l'l.P.Janss.en, NING. 

E. v.d. Hee ven Wij sard, P. Wilmer, J .de Vries,. J ,W:, 
Mnlc' er, C. v, Hulst, D. Verspaan·donk,Ronnie .StraatllJ?.n·, 
J ,1°'.eyers. Leid er: Dhr. J. Witting. 

------------------------- ----.---------------------------
PROGRi".l>lfa PUPILLEN ZATERDAG 8 OKT OBER 19 6 6. 
14,15 u.V.C.S. P1-Lens P 1 'Hengelolaan 
14.30 u.Lcns P 2-G.D.S. P 2 V.3,G.2,L.6/4 

1.45 u.Lens P 3-V.V.2. P 2 V.1 ,G.1,L.6/4 
1.45 u,.H.ll.S. P 3-Lens p"4 Houtrust " 
1,45 u,Lcns P 5-H.D.V. P 3 V.2,G,1 ,L,5/3 
1,45u.H.!3.S .. ~LcnsP6 l-loutrust · 

DE CPSTELLINGEN: • 

LENS P 1: G.Tro111'Ilelen,P,v.Wijk, C,Lustenhouwer,G,Colpa, 
M. v.d. Horst, F. Veeren, t, .I3.aven, E .Hoefnagel, A .de 
Winter,C,v.d.Aardweg,J.v.Rijn.Res. :J.KouweJ;1.ho
ven.Leider: Dh;--,G.v:d.Steen.Samenkom·st: · 
1 , 1 5 uur klubgebouw Lens. 

LENS P 2: R,v.d,Steen,P.Derkelaar,E.Eacco,J.v.Rossum, 
M. v. Daggum, R.I'.icka, l' .de Wolff, F. Wout ers, W .de 
!-lil ster, H. Straver, R.Goedhuys. Res. :,L v .d .Aar, 
P.le Drun.Leic!er: Dhi:-.Th.Suykerbuyk. 

LENS P 3: G.Willemse,!t.Dorst,J.Kectman,il,Hilderir'lk,R,de 
Vries, R. v .d .Linde ,B .Ruit erman, J .Doin, G .Lelie
veld ,E. S1Jeicher, R.v.d.Lely.Res. :Il.Bom,f,.v.Ma- _ 
ris. Leider: Dhr. J. Cobben. · 

LENS P 4: F .v. Os, C .Tiakker ,E.Dooms,W .v .d .Lans ,i." .Booms, J. 
Post,H.Veerkamp,J.Slabbers,R.de Vroege,F.de 
Vries, J. Wüstefeld .Res. : J. Janmaat, J. Schilders. 
Leider:Dhr.L.Brandenburg,Samenkomst: 1 .-- uur 
Henp;eloláan hk.Leyweg (Eurocinema) 
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LENS' P 5: P.Verschoor,C.Ernst,H,-Coomans,A.Burcksen,W,v, 
d .Linden, F .Jonker, F .Snoeyer:s, F. Willeyns, A. Jans.:-· 

sen ,E_.Rcesink, G ,Schneider .:~ :-P .Koper .Leider: 
Dhr.N.Kcot. · · 

LENS P 6:· N .Jcchems,J .v ,d.Burgt,F .-Palstra,E.Yperlaan,G •. 

· Bloks, H. Yperlaan, P .Pcrrëyn;B. v. Veen, J ;de Hilstè r, 
· E.r1e -Wit,G.v,Gesse]:_,Res. :Q,NooFt, ,\;v.Kleef. 

Leider: Dhr.:\..Limbeek,Samenkomst: 1.-- uur Hen

pelclaan hoek Leyweg tEurocinema) 
ATTENTIE: Keepers van P 2 t/m P 6 ocenk om de training 

· o]o/"·"Zaterdagmorgen 1 O uur. 
ATTEN'rIE", JUNICREN -EN PUPILLEN ! 
,lFSCHRIJVINGEN :· v66r vrijdagavond 7. 30 uur aan dhr.H. 

v.d.Kleij, ·Frambozenstraat 45, tel •.... 

33.88.42 (telefonisch alleel'l vri·jdagavond tu:;;sen 6.30 

en·?.30 uur). 
NIET-OPKOMEN: uegens niet-opkomen in het afgelopen 

·vrëêkeiride worden J .Blok en C .Schal broek 

tweemaal als reserve opgesteld.Wegens herha11-ld n:i.et-op- · 

komen worden E.de Groot· en R,Wilmot niet meer opgesteld .• ·· 

M.\ TED.I;,;;1 UITGIFTE: Dhr. G ~v.d. Velde, 

Training C-junioren OJ? vi--i.1dàgavond·: De training op vrij

ëiagavonëI 1:iegint voorfa?,n.om zeven uur, dus om kwart voor 

zeven. aaf!Yfezig zijn. · · 
Ook de spelers van ·Leris 15 kurlnen hieraan gaan deelnemen. 

Naar . eventuele afkeuring kan je informeren bij· Mevrouw 

Blok, tel~66,07.14, uitsluitend tussen half zes en .Z.~.s uur. 

De_tràining is alleen voor de ·on,ens die. re.;elmati komen. 

V,\N DOEL TOT DOEL Junioren 
••• - ,. • - ' • 1 • 

Onder moeilijke omstand;i.gheçlen heeft Lens 1 een zwaarbevoch

ten 1-0 zege uit het vuµr gesleept. Voor rust was Lens veel 

sterker en vooral gevaarlij)<:er in de voorhoed'e, maar veel 

kansen kregen we toch niet. Een prachtige pa·ss· van Theo 

Brochard werkte Fred.de Zwart prima af, màar daarna was 

de koek. op. Na rust een lic_ht overwicht van G.D.S., rraar 

door goed aanvullen van achterhoede' en middenlinie en. 

goed terugkomen van de bip.nenspelers· kon· de stand gehand-

haafd blijven. · · 

Lens 8 . heei"t een zeer goede w_edstrijd get!peeld •. Door 

goed samenspel werd Cpleritas volkomen ·op eigen helft -te

rugn-edrongen .. ,',lle elf _spelers· hebben goe·d gewerkt ; een 

exr:;-a vermelding echter voör H .Westhof en H.Eggers. De sco

rer~, G.Vrec1evelë.\. 21-x ( !") ,:,.v.Essen(2"x) ,R.Peters en H.Eggers 

(i,-•1er ,x) 



DE LENS REVUE. 

klubblad van de 
rkvv lenig en snel 

SEKRETARIA;\ T 
f.b.mesker 
plantenoord 126 . 
telefoon: 676153 

opgericht · 
18 december 1920 

REDAKTJE , ·· 
g.halleen •-· 
amandelstraat 103 

· telefoo_n: 361 î 60· · 
=--------=--=========-=-===========:::============-' ==-·===- =.=· 
40ste jaargang no: 7 12 oktober 1966 

. . 

LENS I ZAIÛtGEND,\ 
wo: 12 okt: pup- en jun-training 
do: 13 okt: sen- en jun-training 
vr: 14 okt : sen-training; KLUBAVOND 
za: 15 okt : keepers-, en veteranen.~training; pup: 

jun: · . ·, 
zo: 1 6 okt: sen: jun: 
ma: 17 okt: jun-training; klubav0-nd 
di: 1 8 okt : · sen- en jun-training.. 
-----=-=-----=---=-=----=====-· ~==================-~--==== 
TELE-LENS 

Het jaarverslag van de KNVB 
over het. bondsjaar 19 65-66 
is een dezer dagen voor 
publikatie vrijgegeven, 
evenals he~ jaarverslag 
van de ,\fdeling Den Haag. 
We hoeven in beide 
boekwerkjes niet tussen de 
regels door te __ lezen om te 
bemerken, dat sportief 
gezien het seizoen 1965-66 
nu niet bepaald een topper 
was. Dont jaar in plaats 
van bondsjaar zou meer 
·t;oepasselijk zijn. 

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

West II een stijging .van 2.11,,, 
Landelijk gezien een stijging 
van· ·15, 81,. 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 vlèkkeloo s zijn door-, 
gek9men. Dat•in tegenstelling 
tot vorig seizoen,. toen we 
nog een "eervolle VE;)rmelding" 
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 ge.v(ildig, nee, dat hoort gewoon 
zo! 

Wat de Sporttoto betreft, staa:t;' Lens er goed voor: 
een 6e (zesde) plaats op eeri totaal van ongeveer 150 · ' , 
verenigingen. Met nog twee andere verenigingen behoorde . 
Lens tot de drie _klubs, die hun toto-omzet met meer dan 
1 0. 000 zegels hadden vi:i'fgroot. 
---------------------------------------------,---------

0 F F IC IE EL. -

In. Ballotage: 

no .• 36/2 G .;~ .Gomes 
37/2 R ,;, .cle Hoogd 
38/2 A.14.de Hoogd 
39 /2 P .Alberse 
40/2 C.A.Schenkels 
41 /2 J .A ,L .l'~ulder 
42/2 L. J .r• ,Winkelman 
43/1 F .,\.Guit 
44/1 J.P.B.Oosterveer 

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 

KONTRIBUTIE-i\CHTETTSTAND · · 

. , - . . ~ -- .. :• 

Beresteinlaan 447 
Vredeoord 209 
Vredeoord 209 
Groenezijd!'; 91 
Middenstedé ~68. 
Groenezijdè 43 
Zonneoord 1·82 
Drapeniersgaardè 
Hoo'gveen 204 

105 

Onderstaande leden hebben na 
enip-e aanmaningen hun kdntributieachterstand nOg niet 
voldaan •. In verband hiermee zu.llen zij, totdat hun ach
terstàhd is ingelopen, niet meer worden opgesteld. 
Het betreft: w • ...;./d Lans 

KU, VERJ;, SSERS 
OPGELET ! ! ! 

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

De :voetbal vereniging VUC · organïseert op 
28 oktober een klaverjas-drive, waarvan de opbren/!st 
zal worden fe stort in het "verhuisfonds" van deze ver
eniginR,. De ldaverjas-drive wordt gehouden in f,MICI-. 
TL". in het West einde. Eelanp.-stellenden kunnen tot· en 
met 20 oktober inschri,jven bij de heer J.Jongeneel, 
Jan Blankonstraat 54'!.; telefoon 604767. Het inschrijf
geld bedraagt ;f 1,50 per persoon. De wedstrijden vangen om 
precies 20.00 uur aan. · 
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K!t-KA-KLUBLEVEN 
Klubavond --------- . . .. ~'" .,_.. ' . 

Het aantal. Lensers, dat zich vrijdagavonds ria.ar 
ons klubgebouw begeeft,·· is naar onze sma!al-k nog ste ed-s te 

· klein. Het :ziet er naar' uit, dat het de, K.K. heel· }'la_t; 
zweetdruppeltjes gaat kosten, de klubavç,nd te makeri:.tpt 
w<;1:t, ons ideaal is: een gezellig trefpunt Y.22!: alleri.-1-: 
He't doel lijkt ons die druppeltjes echter wel waard •.. 

Hoordoo 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 goedE presta
ties te maken had ?? Als ·dat zo zou zijn, zal het· vrijdag 
a.s. wel erg stil zijn ! Edoch, wij weigeren dit .te :gelo
ven, rekenen er eerder .op, dat deze opmerking v:o.or .Olll3,e 
voort-rekkers, die het inderdaad mo.eilijk hebben, een uit
daging zal zijn om tóch acte de. pré.sence te ·geven. 

f,fgelopen vrijdag noteerden we voorts de eerste 
vrouweli,jke bezoekster, overigens een trouwe supoortster 
van Lens 1. Uiteraard zat ze er nog een beetje verloren 
bij, tussen al die mannen ! Ze beloofde ons echter, deze 
week terug te komen en rekent er daarbij een beetje op, 
dat nu meerdere Lensers hun verloofdes en/of echtgenotes 
mee z-ullen tronen. Denk er eens ov.er na, mensen ! Jui9t 
nu de resultaten binnen de kalklijnen ieder een beetje 
tege!l!vallen, is het belangrijk, dat we elkaar daarbuiten 
blijven vinden ! · 

Bcatávond 
Op zaterdag 22 oktober zullen elkaar kunnen 

vinden alle beat-, shake-, hip- ,en hitlustigen, die beho
ren tot de gelederen van Lens of tot die van de handbal
klub "Kwiek Sïort". Een •avond met een "mo::l erne sound"·' dus, 
waarop 09k. junioren vanàf. vijftien jaar toegang hebben. 
Het discobal staat onder de speciale leiding van Arnold 
van der·:J3eek (u weet wel-, van de speldjes!), terwijl 
een oudere naamgenoot van hem voor de platen zorgt. Jian-
vang der festiviteiten: 20.00 uur, einde: 24.90 uur. 
Introducée:3 meenemen mag, maar in beperkte mat.e: geen 
hordes vreemdelingen a.u.b. Natuurlijk moeten wij als 
gastheren, ervoor zorgen, dat alle meisjes van "Kwiek · 
Sport" 's-nachts keurig naar huis worden gebracht. Ten
slotte behoeft het geen betoog, dat ook oudere Lonsers, 
die van het oorverdovende ritme houden, van harte welkom 
op deze avond zijn. 
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Tafeltennistoernooi, 
. _ . . Dit ga.at dó,ór, op vr;\-jdagavond 28 okto-

ber ! De ·heer Ton Hoefnagel,. ·trainer vari het Nederlands 
team ( ! ) , heeft ons zijn medewerking. t9egèzegd~ Na:dere _in
formaties vol/l'en ir\_ c;le volgende Lensr_e_vue. ·; · ·,' · 
Buitenland se trip~ . 

. · ·., -Gail.t óók door! De brief is echter nog 
_steeds ni~t geschreven. Komt 'wel ! 

TO'.C VRIJDAG ! ! 
K~I<. . 

-=-------=--- .--------------------------------- .----------u ~ T SLAG E.N 
SE~JJOitEN .. . JUNICREN -------- .• --,---~-
paraat 1 -lens 1 5~2 adö 2 -lens 1 5-4· 
woerden 2-lens 2 0-Ó' hpsv 1 -lens 3 2-3 
nïvo 3 -lens .5 3-4 lens .5 .c:hbs 6 5-0 
gdà 7 ' -lens 7 ' 7-2 dhbrk 3-lqns 6 1-6 ... ~ ·•~·-·· 
PUPILLÉN. lens 7 -kmd 2• 2-0 
-------- . westlandia ,5 - .lens .8 5-0 
VQS 1 -lens 1 0-2 rijswi jk 5- lens 9 0-1 
lens 2 -gds 2 2-2 velo 9 lens 11 4-1 -
lens 3 -vvp 2 3-2 · lens 12- rvc 11 3..:3 
hbs 3 -lens 4 1-2 gona: 4 - lens 13 · 2.,_,_2 
lens 5· -hdv' 3 0-3 · duno-9 - lens 14 . .1-6 
hbs -lens 6 0-4 ado 27 - lens 1 .5 4-2 

lens 1 6- vvp 14 4-1 
--=--------=::::-----------=====--------=------------=-===-----

.. DE WEDSTRIJD, DIE WIJ ZAGEN 

I:;ens 7 - K.r!,,D.2 
---.,.-:-"." __________ Wij hebben weer een wedstrijd· gezien en 
alweer was het een overwi1:ming ert.wel 0 l!let 2-0. Dit keer 
var1 ons 3e B-elftal, dat dit seizoen in klasse B-1 O bivak
keert. Het is wel opvallend, dat iëdère wedstrijd, die wij 
t·ot nu toe "":ezien" hebben in eeh ·overwinning is geëin
digd, Toch ,ioeken wij echt de ,wedstrijden niet uit. Mis
schien stimuleert de aanwezigheid van de "f.eheime agent" 
de spelers zodanig, dat een oyerwinning het logische gevolg 
is. In dat geval moeten we maar iedere wedstrijd gaan 11be
k:tjken11. Het zèvende elftal van de he er ft .Blok heeft ,ons 
een leuke partij voetbal laten zien. De doelpunten werden 
net'jes 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, omc\at K.îfi.D. niet met zich liet spelen. Op een enkele 
keer na zijn de tegenstanders niet ge.vaarlijk geweest, 
hoewel zij één speler in hun gelederen hadden, die :uit,. 
iedere stand kon schieten en dat ook deed.· Deze soeler" 
verraste onze doelman een keer met ee·n ver en verschrikke
lijk hard schot, waarbij dei paal· redding bracht'; Twee an-' 
dere schot en stopte onze keeper zeer goed. Daarmee is·-,-- · 
het· belangrijkste '\'rel gezegd over K.M.D. · · 
Wij hebben ons zevende vroeger wel eens beter zien spelen, 
Want al hebben we dan gewonnen, we zijn er nog niet. De 
achterhoede deed het goed, voor wat betreft het afbrëken 
van àe aanvallen. Ook cle middenlinie voldeed op dit· punt 
en wist de me·este aanvallen in de· kien te smoren. De twee
de ·taak,van achterhoede en middenlinie is echter nog be-' 
langrijker: het opbouwen van eigen aanvallen. En hieraan· 
ontbreekt nog veel. Wel geteld zijn er 3' (c\rie!) aanval-· 
len in deze wedstr~jd geweest, die volgens ·het boekje·wer
den opgezet. De and~re aanvallen werden naar voren ge:.:-··· 
breid en strandden dan te dikwijls cip de goed spelende · 
·achterhoede van K.TII.D .Een belangrijke ·oorzaak van deze ·. 
strandingen was het veel te late voorzetten van de rech..:" 
te'rvleu!]'.el. De linkervleugel voldeed :wel; De links buit en 
nan goed ·deel aan het spel en toonde in àeze wedstrijd 
iets bijzonders: hij was steeds daar, waar de -kansen wa~' 
ren. Deiclc cloelpunten kwamèn dan,ook van zijn voet. 
Wij zullen echt meer aandacht aan,het opbouwen, van de ·a:a:n
vallen moeten besteden, jongelui. En dat kan, want indi~ 
vidueel zit het wel goed, Via de vleugels spelen en.dan 

.ook,.meteen ,yqprzett;em. f,ls .we het zó gaan· doen, zal er be-
slist nog beter spel .uit komen en zu1lérî de uitslagen dq.t 
ook.wel bewijzen. · ·. . . 
Cck voor dit elftal geldt weer, dat de konditie duidelijk 
beter was dan die van de tegenstanders •.. Waarrr.ee we maar 
zegpen willen, dat we nièt voor niets hebben getraind ! 
~o-0~0-0-0- o-o- o-0-0-0-o~o-o-o-o-o-o-o-o_;o-o-o-o- 0-::-0-07 0,.;, o 

\'[I,T KRIJGî.:W 
WE NCU ???· 
senioren . 
Lens 1 :· stelde bevig teleur tegen Paraat .. Oliveo, de :t~
------ · genstander_van aanstaande zondag blijft altijd_een 
moeilijke tegenstander en heeft bovendien pas twee. wed:
strijden gespeeld, zodat er weinig van valt .te zeggen. 
1-'.aar we hopen wel, dat Ele eerste overwinning van onze jon-
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gens uit de'bus komt. 
Lens 2: haalde .een punt bij Woerden weg en., speelt nu 
-~---- tegen Paraat, dat niet speelde en uit vier :wed
strijden nog geen plmt baalde, Lens heeft nu 5 uit 4. 
Lens 3: gaat nélar Graaf Willem II Vac, dat 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 Q1ücl~ 7, .dat Den Hoorn met 4-2 ver- · 
.---~-- sloeg en nu ze::; punten uit 5 wedstrijden he.eft, 
Onze jongens nemen een nogal lage plaats op de rang
lijst in. En dat kan zo natm·rlijk niet blijven ! 
Lens 5: boekte een kleine 3-4 overwinning op rave. Zon-

dag tegen Vredenburch rekenen we weer op een goed 
resultaat. De flj_,iswijkers hebben 4 uit 4 (Lens 6 uit 5). 
Lens 6: gaat naar G.D .,\., ,dat 4 uit 5 heeft en zondag met 
------ 2-2 tegen BEC gelijk speelde. Lens 6 heeft grootse 
plannen (irar verluidt •.... ) en zal dus winnen. 
!:c~~~-1: kreei m.et rrote cijfers k],.op van G .D .. ~. en zal te-

gen Dvinclorp moeten bewijzen, dat ze echt wel beter 
kunnen, Duindor;ri heef.t uit vier wedstrijden slechtB 2 pun
ten kunnen ve_rraren, overigens evenveel als Lens. Die rode 
_lantaarn wordt zonqaf' natuurlijk overg:ectragen. 
Lens .8: gaat naar D.H.B;, c'at 1 punt minder dan Lens heeft 
------. (vier uit vier). ·wi,j-voorspellen een kleine over
winning voqr onze- vete~anen. 
===============~====-==========-=======-------=======--=--

. SEK :ET:. HJ ,~;.T ----------------J------------------------g. coor.i.ans 
weimarstraa'G 218 
tel: 392720 

SENICHEN-SENI01EN-SENIO,ê:::N-SEl', ICREN 

--------------------- ~------------------
PROGH.i\.Ml';\ ZC'FD,~G 1 (. CKTOBEII 19 66 • 

. 1'4;:· .u •. Lens .:t-C'livea, t. .. 
12 :- u, Lens 2-Paraat 2 
14;- u. Gr,Willen Vac 2-Lens 
12 ;--u. (}t1ick 7-Lens 4 
12:- u; Lens 5-Vredenburch 6 
12:- u. G.n.~.6-Lens 6 · 
1~.;- u. Lens 7-buindoro 5 
12.~ u, D.H.C.3-Lens s· 

Veld 1 , G.eh • 1 , Lok. 6 / 4.. .,. 
Veld 1,Geb.1,Lok.5/3 

3 b .cl • .'oggewoning, Landschei
Sav .Lohmanlaan ( din,"sweg, W' 
Veld 2,Geb,2,Lok.573 -naar) 
Ockenburgh, Kijkduin 
Veld 2,Lck.2,Geb,5/3 
Groenendaal ,Euurtweg, w•naar 



DE Cî'STELLINGEN: -3.5-

LENS 1: R,de Waart,H.Dietz,H.Sl:1itskarn,W,Verbarerrl se,W.Han
sen, H.Haket, L, Riemen, W. Vend erbos, W, Verhaar, ,:{_,_Wach
man, J .Enr:lebe rt .. -te s •. : C. v .d ,Beek, G ,Ke;-;pcrman, G • 

. Looye stein,Gren:srechter: Dhr.c:visser; · . 
LENS 2: C. v ,d ,Beek, P ,Schout en; J, v, d, Knaap, H,r,'.e sker, H,Rcod

bol, ft .ll.ooduyn, H. Rooduyn, J ,Botter, G .Km:iperman, H. 
BlQk,G,Locyestein. Ros.: N.v.Domburg (2x), H,v, 
Welzen,(2x) {grensrechter).Leider:'Dhr.L,te Eey. 

LENS 3: G, Halleen,F .Straat hof, H .KemJ:Xl r, U .Steyn, H, Ub ben, 
J. v .,_Kleef ,D .Groe!lilendi jk, F. Wubben, W ,Koet ,H, Jacobs. 
lî.ès,: F,Veelbehr (e;rensrechter). ·. • •· 

LENS ,i ;_ Th; Snykerbuyk, C ,Peet ers, J ,11;eyer ,M.Davis, il ,Nieuwen
huizeri, C ,Me ere, J. Witting, P .Burghouwt, W ,Eykelhof, 
F,Burghcuwt,H.Brandenburg,Hes.: W.Eurghouwt 
( grensrecht er) , · . . .. . . 

LENS 5: G.J.Crama,C,Velclink,L,Hanssen,J, Riemen,R,de Groot, 
;L v .cl.Doek ,H,de Sterke, J. 'e. Loer, J ,de l-Iilster, 
;~, v ,tl ,Eeyden, L, Janssen .Hes. : L. Suykerbuyk, J. Holt 
(grensrechter)'; · 

LENS 6: A. Verbarendse ,F. v. Dijk,M,Heerschop, G. Jenee, E.,~. 
v .d ,Acl.rnr, J .Groene veld,R.Eykelhof ,;, • Nmree, Chr. Je

. hee,J,VcldinkjN.D;0 abbe.Res.: C,Nieuwenhuizën 
( 

0•Tensrechter · J ;Brochard. 
LENS 7: N':°'v.Domburg{2xl, H._Leenderts,J.P,v,Dissel,A.Klcin 

Bre·Geler, P. Schult en, T .Keet, H. v. Wel zen ( 2x), :. ;vi, . 
leeuwen,N.c'.e Böer,J,P.v.Dissel, R.Gelauff. · 
Res,: H,Lûling,W.Er-;gers,W,Veelbehr (grensrechter). 

LENS 8: ;, .Blok, J, v. Westing;I:. Ho-,penlirouwers, ;l. Iluys, h .Pools, 
F. Ilierhof ,N. 00,.1s, J. Jar-:er, ;; /,\lüst efcld, !, • v. Dtiin, 
z·. Jansen. Res. : ·.n. v. Lieshout, W. v.d. Laan ( ::,rensrechter). 

:,FSCfüUJVIi''GEN: uit er lijk tot vrijdag 9 uur bij Dhr. G .Coo-
.. . • • [Jans, Weimarstraat 218, tel, -39.27.20. 

rt.Drandenburg wordt 2 weken niet··opgesteld i,v,m; zijn 
houding van zondàg j.l. 

" - . -- '. . ' 

DENK OH DE LEGITIIJ;;\TIES. 

VOORLOPIG l'ROGR,~r.rrrv:;l SENIOREN VOOR ZOND;,G 2 OKTOBER 1966. 
1·4,30 u.·HoJ:·and±aan 1-Lens· 1 1·2,- u~VIOS '-'Lens .5 
14,30 u.Quick Steps 2-Lens 2 12.- u,Lens 6-0.D.B.5 
12:-- u,Lens 3-Voor:burg 2 12.- u.Laakkwartier 9-Lens 7' 
14.- u; Lens 4-0oievaars 3 14.- u.Lens ·8-Wit Blauw ITK .5 



-BG.:, 
WAT KRIJGEN 
wÈ tio'u. ??? 
.j un:i, oren· 

' a 

In de sterke B 1-afldeling ·gaat. PPS, vi.ifde elftal hoge 

ogen goo·:ien na ·do overwinn:i:ngen op· HDS ( uit met.,. 7.-1 :en 

thuis -met :5,-0), ,Celeritas (2-2). Tegen ADO moest, na 

zeer-_spannènde en pechvolle -strijd met 1-0 het loodje 

wor'den gel:egd. Evenal::i :vorig jaar zijn een geduchte 

konkurrent (]uick, ,D.H.C. en f,DO, welke -klubs riog ,onge- _. 

s:tagen ztjn. . · . . · . 

Lens 6 .behaalde totl nu toe· in D 4- uit 4 wedstrij<;l(:ln e

venve·e1 pynten '( overwinningen van 3-2 op Celeri tas en 

G-1 op DH.BRK; ;',DC lijkt hier de sterkste.tegenstander 

te gaan worden. [,ls · er wat minder p-epraat en nog wat 

meer. gevoetbald gaat worr'en, moet het zesde zeker een 

hoger gemiddelde kunnen behalen, Zaterdag tegen ADS: is 

dit. ieker morel ijk. · 
Lens 7 leed slechts·één nederlaag in B-10 en,kan,hier 

hore ogen r:aan gooien. Overwinningen van 6-1, 

5-1 en 2-0 resp. on 1,DO, Gona en afgelopen zaterGlag: op 

Ki-'ÎD (zte·•"De wedstrijd die wij zagen<>),en een 4-4- ge

lij!.::spel tegen Hl'c'.SH · zijn een r:oede, basis om hogerop te 

komen. GDS en HESH lijken :in deze afdeling de sterkste 

tegenstandcirs. • · i • · • : 

Lens·~, spelend in B.,-îB, speelt nogal afwisselet'ld:twee 

. grqte overwinningen van 9-0 en 8-1 resp. op GDS 

én Ccleritas en drie nederlagen, 5-2 tegen,Tedo, 2-1 te

·gen dè Adelaars en za'terdag j,1. 5-0 tegen Celeritas . 

. · Flaminfo' s en Terlo zijn•hier de• koplopers. 
Lens 9:, dat uitkomt-in D-23, waarin S01l de sterkste te-

. genstancler lijkt, behaalde ook wisselende resul

taten. Van de yier wedstrijden werden er 2 gewonnen (te-·. 

r:en Vios (6-1) en R:Ljswijk (1-0)) en ook 2 verloren 

(SOA (1-5½ en:Westerkwartier (2-1 ))._Zaterdag tegen Wes~, 

terkwartier verwachten we een revanche ! 

LENS 
DJtL/tNS --- ·· · G"ésp·. gèw. gelijkverl .pnt. doèlr-;em. · wedstr.gem. 
,l-klasse:· -~3- - 8--. - -., - .. _5 ___ 16 ___ 35-26--------1,!"3 ___ _ 

B-klasse: 23 -13 1, 9 27 81-51 .. 1,17 .'. 

G-klasse: 25 15 3, :/ 33 95-56 1,3.2 

'.rot.Juno 61 36 4 21 76 211-133 1,25 

Pup, 25 9 3 13 21 40-51 o,84 
Eib 4.5 7 34 97 251 -1 84 1, 13 
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SEKRET f, RI iLll T .. 
h. v.an der, kl.ei.j 
framb.ozeru,traat 4.5· 
tel: 338842 

. ' . . ; ------ .------. -- -------------------•-,.J __ _ 
. JUNIOrtEN·-JUNIOREN-JUNIÖJEN'-JUNIOREN . ·~ '. -•- -~. . . ' ... . 
' . . :- ·. . . . . . -. . .. ., . •. ... - ... 

PRCGR,'\l'V;i'ff,', VOCR 2i'ONDJ,G 16' OKTOBER 1966.' . . . _ 
.1-2".'-- u.Schevening·en· 1"-Lens 1 "Di.lihhorst 01 

·14-.- u,Bl.Zwart •2:...Lens '2 · · - •Dr.Mansveltkade,W1;t'ssenaar 
12.- u.Lens 3-Juventas.1a · · V.3,G.'2,L.6/4. 
DE OPSTELLINGEN : . . . .. 
LENS 1: R.Brug·geinari~,M.v.Veen,H,.Verheugd,H.,Rothkrans,J.Oob
--.---- · ben,i,-.Kortekaas,J.cle· -Jot1gh,Th,Hoefriagel,F.de Z,·mrt, 

D ;Branden burg, N. Janssen, Hes. :J. Fretz .Le:i:ler: Dhr. 
P,Huis,Sar,1enkomst: 11,.40 u,in•gang Duinhbrst, 

LENS. 2: 0. Vaassen, J. Welling, ff.Ep·bert s ,k.Duym, T. Heerschap, 
-----,_-_ H,Suykerbuyk I H·.Crama, J .·Webbers ,W. Vogel, W .Keetman, 

C. v. Velzen .'Res. : F·, v·. Niel. Leider-: -Dhr. H. v .d_, Kl eij •. 
Sam'enkomst: 13· •. -· u.Javabri.rg.' .. . . ·· 

~§~_2: H, Verba;rend se ,B ,E:_Jskamp, W .Geurens, J;,Holt, J. v ,d. 
Zalm, C .Rooduy"h,R._Blok, F .Herremanl'), C. Vervaart ,A .de 
Winter; G. v.d. Tott. Res-. : J .Blbk.._Leider·: · ])hr. Herre
mans. . . . ------------- ---------------------------------------------

. PRC.GR!,1i-',"l VOOR ZATERDAG. 1.5 OKTOBER. 1966. ·, . 
, · •. · Lens .5- --, vrij.: zie zondag 

-. 1"4:c,·o, u.Lens 6 - A.D.S.2 V; 1,G.1 ,L~.5/3 
16.1.5 u,Lrakh-wartier .5~Lens 7 Jansoniusstraat 
1.5.4.5 u.Lens .8:... Flamingo'6 3 . V.2,G.2,L • .5/3-
:14"39 1:1,Lens .9 .- Westerkwartier .5 V,3,G.2,L • .5/3 . 
. 1.5;_4.5· u.L~!1;1;l_-11- D.H.C.10 . , V.1,G,1,L,.5/3· 
14.30 u.Len.s 12·- Q,s_teps_ 10 V.2,G.1_,L.~/4 
1.5.-- u.H.D.V .6- Lens 13 Zuiderpark, 2e gedeelte 
1,5. ,- u, Loc sduinen 4- Lens. 14 Monsterseweg, "Madesteil'l 1'. . __ _ 

14.30 u..HffiSH .5 ,-,Lens 1.5 Vrcderustlaan 
15.4.5 u,Lens 16 - C.W.P.4 V.3 G,2 L.6 4 
DE OPS LL NGEN: 

· ~l!'.!':!~-2: zie· zondag 
LENS 6: R,_v.Ik):f[.o-, K. Schouw, L. de J ongh, L, Hu:is -,·F .v.d. Aar ,P.;· 
------ de Vries,B.Hoogeveen,H.v,Hulst,G.de Hoogd,H,Bijs-;_ 

, terveld,C.Grimbergen,Rcs, :J.Colpa.Leider: Dhr. ·: '. 
· · IL van der Kleij. .: · . . , : 

LENS 7: B.v.d. Lans,,\. Tinnenbroek,E. v ,B:i:-onkhor st ,B ,Lusten-, 
------ houwer, G ,Duyv_estein ,!, . Jchee, TI. v. Wassem, F. v .Bar,g'-ID.)l, 

F, v.d. Dürg, G. Druinsma, f,,Eild erbe ek ,Res. :H .E::r;er;tS. ; 



-88- Leider: Dhr,,\.Dlok. .. 
Samenkomst: 15.30 u.Hengelólaan hkLoevesteinlaan, 

. -!:~!12.a.~: P.Mil.tenbv:rg, G_.Ycr_yaart ,B .de Vries, P .r.'Ianders, 
;, ~v. Essen, f, ;Wc;sthof, D.de Vries, B. v ,d. S?rong, G • 

. Yrede.veld,P-Klein Br?teler;R.Peters. Res. : J .F. 
Schutte.Lei c1er: I)hr. .. J .• de Hilster. 

!:~~~-2: C .• Grocn, R. Jacob son, P.F .c'.e Haan, H,Dankers, Il .Bo
gisch, g. v:;Domburg, h. Feitz, E.v. d.Broek ;P·.Dremrner,. 
F. !(link, H_, Rient jes .Re s. : C .Blok, C. v. Deele;1, Le-~d er: 
Dhr.H.Leenderts. . . • 

'""LENS· 11 :···j:>. î.té' Hiarï; tfi;Dloks ;Fr; R:1aff, H. c1 e J c-ngh, C. Schrbver, 
. :-~;::-~-;~:-, G.y.çl .yelde ,L. Hpek, P. Hop_, F,~.Cobben, Tr;.Resodihard-

. . jo,q.D:ïss!3ldorP:,.Res, :}\T.Englebert.Leider: Dhr.R. 
.. . -.- Wàchman. . ·. .__ · . 

LENS_ 12::: 1;:;Egberts, t(;Hbcfnagel; Th. v. Rijn, Fr.Dfsseldoro, F. 
· __ ---:---- çle: Kleyn, C. Star:Jel :, H. v;Derlo, !i. Jungsch;i._äger, Th. 

BocDs ,D .Klein Bretel er, P. v. Doeveren .Hes. :C ,î,b-
snoel. Leider: Dlfr. J. v.d. Knaap. -.--

!:~~~-l_z': f. hos' C .-Blo\11 ;P. V :a. Steen:; p .Heynen' J. V. cl. Heiden' 
J. v.d. Ende" P. Verhees·en, L.Cazander ,R.d·e Wolf, H. 
Rirnl')elzwaàn, G. v. ,:rdenne·.Res; :R. VcrschOor. Lei-der: 
Dhr.W .• Stapel.Samenkomst: 14.30 u.Hengelolaan hoek 
Locvesteinlaan. · 

· LF~}:S 14-: ·Fr. 'l'cunissen, L. v ,cl ;r-~cer; H. v .Dam, J·.Keetman, H. Jan-
------- r1aat, n. Wouters, R.Meershoek,D. ïiave. steyn, Th ,y_. c;l. ,\ard

,·reg, :J. HoJ.venstein, H. Pechl:er. Hes~ ;J ,de Vries.Leicl er: 
Dhr·,G .• Kemperman.San:.enkomst: 14.15 u,in!"ang Lens

'terrein, 
LENS 15: J •• Castenmiller, W.v.d.Ham,P.Steffen,B.Hoefna-gel, 
-------- P.Demeyer, W. Duyvestein, "fl.Asselman, C. v ,Deelen,;{. v. 

Nunspeet., J .i,sselman; R. K .F .Straat man .Res. : J .W,.Mul
der·.Lcä der: Dhr.C Kras.Samenkomst: 14,- u.ingang 

, i,ensterrein. · · 
~!:!~-1~: D.cle Haas,M.Delsasso,H. Swanenburg,R.Fe,enstra,P. 

Wilmei·, C .Groen, L. Vcrspaandonk, C. v ,,H\D.st,G ,Engle
bert ,'~ .'V.~d .Hoeven Wijsard, J ,Meijers.Res. :R. Str:aatman 
Leider: Dhr.J.Witting. - . --· · . 

-------------------------------------------------------------
PROGa;,Ml'0;~ PUPILLEN VOGR z;,TE1D,\G 15 OKTOBE\l 1966. 
1 3. 45 u.H .B. S .1_-L_cns P 1 Hotitrust · ···· · 
13;45 u.Lens P 2-Lakèra P 2 V.1;G.1,L,6/4 
14,3.Q u.O.D.B. P 2-Lcms·P 3 .\lbardastraat 

--1 3-"45- u.Lens P i--Oo;i.e:vaars 2 V. 2, G. 2 ,L.6/ 4 
· /,#. Lens P 5- vrij (zi~ overige elftallen) · •· · ·· 
.1,;3/4.5;u. Vr.edenburch - Lens P 6 v.yredenburchweg. 
13,45'" u.?ostduiven - Lens P 7 Monsterseweg. 
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DE OPSTELLINGEN: . ,.c , •. . . . . . , ~~ê-~_!: G. Trommelen, l:'. v. Wijk, C,Lµstenhouwër, G. 901'.piJ. ,~• V:• _·· 

d .Horst ,F. Vee ren, " .Ba ven ,E .Hoefnagel, 1_l ,de_ w.n.,. 
ter, C. v ,d. ,',ardweg, J. v .Rijn.Leider: Phr .G. v ;4.,' 
Steen.Sar:ienkomst: 1.- u.ingang Lensterrein •.. :::. LENS P 2: a..v.d,Steen,P.Berkelaar,E.i.'5acco,J.v • .Rossum,~f.v·. --------- Baggum ,F .Wout ers, P .de Wolff ;R ,r,1ic-kà';W.crë· 'Hil~të:r:, •; 
H. Straver, R.Gocdhuys.Leider: Dhr. Th. Suyke.rbu,yk~ ~~!'iê:.~_2: P. Verschoor, J. Keetman, A ,Bo;•st, A .Hild erink-,R:,de : ,', ,·:' · Vries ,R. Born, B.Ruit erman, E. S,Jeicher, J ,Boin, P .le. · ' 
Brtm,R. v. d .Lely. Ros. :W. v .d ,Linden.Leider: Dllr. J. -
Cobben.Samenkomst: 1.- u.Leyweg hoek Hengelolaan ( Euro cinema) . - · . , , - . . . 

LENS P 4: G,Willemse,F.de Vries,J,Post,J.Janmaat;P,Booms,·_ -------- C .Bakker, J .Slabbers, E,Booms, J. Wüstefeli, i,. v ,J\:Ia
.. ris,R.de Vree ge.Ros. :i\,v,d.f,ar.Loicler: Dhr.D. · 

Drandenburg. · , 
~~~~~-~: N,Jochems,J.v.d.Burgt, E,Palstra,E.IJperlaan,P. 

Perreyn, J ,Koper, G, v, Gessel, J ;de Hilster; 1,. v, 
Kloef ,G. v. Csch, Q. v .Noort .Hes. :G .Dloks.Leider: 
Dhr.f,.Limbeek ,Samenkomst: 1.10 uur Hengelolaan 
hoek Loevesteinlaan. · 1!!.:~ê-~-2: ·B.v. Veen, R. v ,d ,Meer,,\.. Vroli jk1 F. Jonker, J. Kouwenhov en, H ,Coomans, Th. Heemskerk ,ü .Kleywegt, J .Rede
man, i,,Burcksen,A. i-iee sink .Res. :R .IJperlaan, 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 10 uur. Illeen de opgestelde keepers 
worden verwacht, dus gèen andere spelers. 

ti.TTENTIE JUNIOREN EN PUPILLEN ! ========~======================= l,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 7,3o·uur). NIET-OPKOMEN: wegens niet-opkomen in het afgelopen week-

\ einde wordt F.v.Niel tweemaal als reserve opgesteld. Wegens herhaald niet-opkomen worden J.Schilder en C,Schalbroek niet meer opgesteld. 
M!,TE,U:,ALUITGIFTE: Br. Theoticus. 
T it ;, ' I ·N I N G: Attentie C-Kla ssers ! De trainingsgroep 

van maandagavond gaat trainen op woensdagavond van 7.,. 8 uur. De rroep van woensdagavond 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 'f1et .. ;eld···ko-

. ' "i .• 

men en gymschoenen meenemen,·Voor·de överig~grèepèn, 

dus ook voor.de B-klassers op·woensdagavond 1:il:\.jft de 

. oe staande rêgelirw.:- gehandhaàfd. · _ · . · · · · · 
·-- o-o-o-o-.o-o-o-o-ö-o-o-o- 0-0-0-0-'-o-o- 0-0-0- o- o- o- 0-0-0-

VAN DOEL TOT DOEL (Senioren). . . .... 

•: .LENS 5: heeft zich gerehabiliteei;-d voor de 6-1 nederlaag 

'vä'n,...vÖrige week, . Teren ~d!;! _lçoplopers Ni vo is er hard en 

fanatiek gevochten. ~rt· hoewel het er-lange tijd niet ... naar .. 

heeft uitgezien zijn de.twee punten toch gekomen bij de 

ploeg, die_z_() __ niet beter, er.toch-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 Hilster 

keurig ingekopt •. Hierna verhoogde Ni vo. het témp0 en he.t 

Lensdoel kwam onder .zware druk. Toch was de ge]idkmaker 

eerder een bl~nder.van.de verdediging dan mooi aanvals

spel. Het werd zelfs kort voor rust nog erger, toèn. Vel-

dink de bal onnodig hard .terugspeelde en schitterend ......... . 

scoorde .2-,1:. · 
Direkt pa: rust begon 0_):,cns een offensief, dat al na een 

P3-ar minuten· .re sult eèr.de. in een v_o-9r.zet van de Sterke 

en een zweefduik van L,Janssen en het was 2-2. Hierna 

golfde he.t .spel heen en weer en bij een aanval beooro,~el.-:: 

de de keeper, die een voorzet verwachtte, ,de bal verkeerd 

en snel .reage.ren mocht 11iet baten, hij sloeg de bal in 

eigen doel. Het ·plei_1;_ yoor Lens, dat zij ook deze tegen

slag te boven kwamen en goed· doorzetten van de Hilster 

zorgèe voor de gelijkm'aker. Lens drukte nu op het juiste. 

mcment door en alweer de Hilster.· scoorde kort voor tijd 

beheerst 4-3. Een wedstrijd, die door de juiste mentale 

instelling door Lens werd gewonnen, 

LENS 1 :. stelde teleur en ging tegen een uitsteke.nd .. 

--,--:--- draaiend Paraat kanslq>os ten onder. De achter

hoede bleek zo lek- als een mand je,· terwijl de .!'voorhoede" 

wederom een formaliteit bleek en niet tot werkelijk 

aanvalsspel kon komen. tl met al eén trieste middag, 

maar laten we hopen op een herstel. · 
P.S. Laten de heren eens aan de klubavond op vrijdag 

denken l 
LENS 2: draaide aanzienlijk bet;e_r en verdienä.e .. eigenlijk 

------ wel een overwinning. Reële kansen werden gemist 

of op miraculeuze wij ze uit het doel gemald. 
Een aardige wedstrijd en·met de dubbelblanke uitslag 

had een ieder vrede. 
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LENS ' ZAICî.GENDA '• 
wo: 19 
do: 20 
vr: 21 

okt: 
okt: 
okt: 

pup- en jun-training 
sen- en jµn-training 
sen-training;· klubavond 
keepers- en veteranentraining; pup: 1 t/m 6 
jun: 5, 7 ,8, ·1 1 t/m 1 6; BEAT-AVOND J J ! ,!! -

za: 22 okt: 

zo: 23 okt: sén: 1 t/m 8; jun:-1 t/m 3 - _ . 
ma: 24 okt: jun-training; klubavEmd 
di: 2.5 okt: sen- en jun.:.trainihg 
===========· ·===-======··=====-=================== -=~===== 

De al ietwat_ .. 
.bezadigde Lensers 
moeten het· de. . 

redaktie niet euvel duipen, 
dat deze week wat meer .?andacht 
aan de jeugd besteed wordt, 
Want daar is alle aanleiding 
voor, Immers z~terdag vindt 
er een unieke gebeurtenis in 
de LenS-historie plaats : 
namelijk .'een super-crazy-hippe 
beat-avond. En· dat is bij Lens 
nog nooit vertobnd, IVIiauw! ! 
Een pikante bijzonderheid 
hierbij is, dat deze avond tot 

stand is gekomen in 
eendrqèhtige· _samei;i.:werking 
tussen Lens (noujajeweet
welwattattis} en Kwiek 
Sport _ (_de kloeke handbal
vereniging die zoveel 
meisjes in haar sport 
doet, Waaauw! ! 

Jullie m_ogen gerust een 
beetje 't..rots zijn op onze 
kontakt-.kommissie, die 
het dan ·toch all-emaal maar 

-weer -f;Ljn geregeld· :heeft. 
Hulde! Helaas is deze 
kommissie er evenals de 
redaktie nog steeds niet 
in geslaagd de LenS-jeugd 
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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 kl ub heeft namelijk'. .. 
e<"n soort jèugdraad, die 
van alles organiseert en 
ook het klubblad verzorgt. 
Smurf!! Deze raad wordt 
gevormd door een tiental 
junioren. }'isschien 'kunnen 

kunnen· we bij Lens ook';·,'- ·. · 
zoiets regelen. ;\ls er 
junioren zijn, die daar. 
iets voor voelen, laten 
ze dan de koppen hij 
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. 

=============================·========================= 

1':IEUWE 
. - no.474 

- 4-75 
- 476 
-477 

.. ;418 
..,,,479 
;480 
,.,481 

0 F F IC IE.EL 

LEDEN: . 
F.C.Overbeek 21-6-53 Hertenrade 268 . 
G.J\..Gomes 26-.5-55 Beresteinlaan 447 
R.A.de Heogd ,9;_11-57 Vredeoord 209 
J\. .M.de Hco gd 9-11 :..57 · Vrede oord 209 · 
J ,P ;r1,Alberse 20-6-55 Groenezijde 91 
C .;\ .Schenkels 1-9-57 Middenstede 268 
J,.\.L.Mulde:i;: .. _ 4-0-57 Groenezijde 43 
L.J .r''.Winke!friah 1;8:-;11-a;54::.Zorinero.rd 182 · 

,.t -· .·_,,.,.. ···• ~ .:: ' ~ , ' : • 

IN Bi\.LLOTJ\GE .. . •t ., .1-. • -

no:43/2 F.i',.Guit 
44/2 J,P.B~Oostervrier 
45/1 V .Q.G.Pom/ 
46 /1 J .H.H. Valkenburr, 
47/1 J .J .J .Weltens 
48/1 T.P.M,Tijssen 
.49 /î M.;\ .C. v .Eysbergen 

,UEUW!i: nm:;, TEURS ( tri ces) 

2·1- 6-53 Drapeniersgaarde 105 
2·, - 5-56 Hoogveen 20~- _ .. 
21 - · 5-58 De Rade 46 
5-10-56 Woonstede 34 
3~12~56 De Rade 11 

10-11''-.56'Nunspeetle.a.n 305 
1 ·! - · .5.:.. 38 Bentinckstraat 11 a 

no:227 dhr; J,N.Schouten Pompstationsweg 177 
22 8 à.hr; rL,\ .c. v .Eysbergen Bentinckstraat 11 a 
229 dh:ë', J .G.R:as . M:ï,n;Lelylaan 77 Rijswijk 
2 30 mev; Wolff-Ricrre n s · -Wezelrade 14·1 a . · •· . 
231 dhr. J •. J ;p ,Lèedekerken Gcrstkamp 138, 
:2°:2 r1•2a. M.--1/d Kruk Valkenbo:üEn:1 ?8 



,De redaktie zit er ze.lf -- 1n b~èt_je; ,vB;n_ t;e - ' ... ·' ,· , 
kijken. Ja, er :i,..s. 'n in'gezonden ,13tu~. ;E;n 
het .ging eigenlijk :_helerriaak. niet, .,;o,,moei- · 
l:i:jk~ Op onze vraag een· stukje voor qe ,_., . ;
"beat-revue" te schrijven werd nogal spon-

."': ; ·, 

,._ __ ,; 

taan gereageerd, Wi.j_ zijn dé .schrijv~rt ,na-._
tuurlijk .. vreselijk ,dankbaar. Vooral ook , _ 

· omdat hij zich aan de 'opdracht,( "wat is-.-, --_ ·_ 
beat ?Ol) .gehouden he~ ft. Wè l}ope_-n, :dat ,hi_er-,. 

. ··; .. 

mee. het. hek van de .dam i_s. Wie volgt???-· 
- - '.. .·. ; . '"'' :.. , ... 

Je kunt. het niet_ zien,,· 
·,er tegen~an;-scl:!oppen.' 

:. \.! 
• ·•_"l .... 

Je gJbruikt het woord BE,",. T ·: 
in aller1~i -·b.etekeni'ssen, . :· 
maar als het erop aankomt 
hE/t _aan ondeskundigèn' te · Beat is ~fgeleid ,va~ ,een'._.·: 
verklaren, dan kom je yoor · Engels werkwqord :"to ~eat -
onverwacl:i.te moeilijkheden_ · · . , t_ime", oftewel: de .maat -
te staan. Want 'beat ·is · slaan. Dus qiet van een- _ , 
geen stuk kaas dat je vrij van de ~eFste_l;)eatgroapen . 
eenvoudig kunt beschrijven) The Beatle13, zoals zovelen•· 

maar he~-1,,\:;~iets /,~~st.:k!"s. _ i~~t~~:~f~~~~~:!:t~:~~en. 
~ftt;,''i O _-/{_

1
"' •. . :~jit~ik j-~~g~i~~Tjl~n dr~t 

:;~ "- \ .. :" :·'",tt . '1/~~j~~ ~~!;6
~o!ie1}~ ~~aj;ng 

~~(~ --~ "'v1é2 1# /'. P _ voor ZJ;Jn~ _ . _ .-. _ 
~~\~;}:!J1) t( ~1(/4th~, . De beat heeft ·tot nu toe \ ~, [:·-1° ,_]4J/y1 ) vele gedaanten. gehad, In \i;,;.'f?; ( z.; 4;;)~ het . prille begin was het 

, ;;q~1 Yi'v:.Pfv' vooral de rauwe song, die W:;,X:,.....:..,.... ✓, (: -;,~:f.:']f:,~;'/ npga;L ~arde boventoon~ 
~':-?;J?;;~-,<,i;,;'f'~) ~~~~~~-• d~a~~~~e ~~~ s~~~, die 

- "" .--✓_ de' jeugd boeide. En toen 
tqui//1/w r XJlt, · ,-· waren de he~rlijke lang-'v.!f!.!,.;;:.'!i;. hi~ zame, gezapige al ome W ~ :1J!!7 soundjes helemaal Hl. _ . _ 

! r . . îf Keesters in dit 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"rithnle and 
blues aanleunt.,, . 

Ook al is Engelar,él ·. de on
gekróonde koning van de.· 
beat, Nederland · slaat ·· 
beslist geen gek figuur. 
De jongens ván The 
Motións, Golden Earrings 
Q-65, Incrowd en Teè-set 
brengen,behoorlijke, om 
niet·te zeggen goede 
beat. De Utrechtsche 
Hun'ters hebbèn · het zelfs 
gepresenteerd met ·hun . 
eerste hit· "Russian Spy 
and P• op Rac1io Carolina' s 
chance on chà.r'.ge,te komen. 

.__ 
. ' ' 

Top allang ve~andèrd~ 

Ik ben· er'echter van over
tuigd, dat op ,het· ·. 
LENS - BEAT - FEEST de 
nieuwstci platen aanwezig 
·zullen zijn; hoe snel de · 
hitparade ook mag veranderen. 
Dat is dus eeri reden te meer 
om je schreden richting 
LENS-klubgebouw·te zetten. 
Dat er óuderen komen is geen 
bezwaar, alhoewel ik vrees, 
dat ze het met ·de te draaien 
platen·niet·helemaal eens 
zullen zijn; . · · 
.Maar daar zittèn wij-niet mee, 
Tenslotte zijn er ook nog · · 
klaverjas-çirive$, 

· F,'.DIAN van BOHEEMEN, 

Voor de· ondeskundigen op · · 
dit gebied is er nog een 
interessante kanttèkening 
te maken. De hits worden:,
bijna_· allemaal gemaakt 
door leden van·-het · · · · 
mannelijk geslacht,, ·onze
vrouwelijke medeaard
bewon_ërs · zi-jn ih dit 
sonische gew-eld èigenli jR: 
1 n beetje achte~g~bleven_. 

Hit. s ofk~~s. he. b. bers· voor, .. '(// 
de top: zijµ. in dit stukje . 
moeil.i.jli: te rioeî!lèn, want 2, 
eer net, officieel orgaan . 
van de·voetbalveren,iging 
Lenig en Snel ·verschijnt 
zijnde posittes aan de 



Het wordt dus een discobal, 

Als de .gsu:u.c\1:t;,~1_1_ j_u~st 
zijn, -:,;al ons klubgebouw 
zaterdàgavonq schudden op 
haar grondvesten~ De eer-· 
ste kontaktavortd ·_speciaal 
bedoeld v:oor opz,e jongere 
leden! Hopelijk zal het 
kontakt met de meisjes en 
joD[ens yan "Kwiek. Sport" 
van zeer vriend schappelij
ke_ aard zijn; In ieder 
geval sporen we alle Lens
bezoekers· nu reeds aan, 
zich za,terdag goede en ge
zellige gastheren te ~.o
nen; Indien het beati'es
tijn een succes wordt, 
zullen we stellig Rog wel 
eens meer een_ "ci:azy e-
vening" organi~eren; 

• 

met zelfs een officièle 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. ·· zàhg- en aansduo--"OnkeJ. 
Vnn der l3eek. (geen onbekende·!). Hans und Tante Wil" van 
füllaas vernamen wij, dat, . .J,r-_ de Bayerischer Hundfunk 
nold van der Beek, die vöór kunnen kontrakteren •. 
de algehele pre1:1entatie zou Goede wijn behoeft geen 
zorg.en, tijdens de buitenop- krans! 
namen voor zijn laatste tiener- i.anvang van de voorstel
film "Tigers in the Biesbosch!' .. ling: 20. 00 uur; Er wordt 

· ·•···· gejived• en geshaked, ge-
. hipt erf gewipt __ tot pre
cies middernacht·: i\lië. 
Lensers van vijftien tot 

·tachtig·· jaar 2".i ä-n- van .. har
te welkom. Zorg voor watjes 
in je ·-oren· ! · · 

K.K. 
•• ,_. • •• ;•h 
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T;~FELTEi'lNISTQEi-;NOOI. 

,· 

Da kllibavond op vrijdag 28 oktober. ·a~·s.', zal geheel in 

het teken staan van ·het LenS 1 tafeltennisto"ernooi. 

Zoals we reeds meldden,. hebben 1f'!é niëinand minder dan_ 
de èoach van het Nederlands team,' de heer Ton Hoefna-

. rrel, bereid gevonden, voor de organisatie zorg te 
drageri. Die is dus beslist in goede handen • 

. Nu blijft voor ons de vraap: · open, hoeveel Lensèrs op: 
dit toernoói zullen inschrijven. We hebben namelijk· 

·zo'n indee, c1·at eerr aantal. lezers zal denken: "Ik 
zou wel willen, ma_"ar ik durf niet: wie weet hoe ze 
me van de tafel _vegen_". Het zou toch jammer zijn, · 
als zulke mensen O!i'l dergelijke redenen weg zouden 
blijven. Doe in ieder trnval mee voor de gezellig- ·· 
_heid .. De opzet van dit· toernooi is immers: op vrij;_ 
c'l.a,,;ravond ·meer Lensers naar het klubgebouw te lok-
ken ! . 

= 
C'fschocn we hem er nog niet over hebben gepolst,· 
hopen wc, dat Ton Hoefnagel aan het eind van de a
vond •tot een èemontratienartij bereid zal zijn, 
Kunt U eens zien, hoe het moet ! 

K.K. 

KL:WEaJJ,SSERS, OPGELET ! ! 

:ii,,r;:mneer gaa,n _we· weer kaarten", vroeg ons zondag 

eën trouwe bezoekster van de wedstrijden van Lens 
1 ·• Onze eerste reaktie was: tla"tl kunt U toch iedere 
vrijclqi- avond ! Maar we bef'"repen wel, dat het sum
mum voor haar was: zo'n originele LenS 1 klaverjas

drive. Welnu, noteert U dan maar alvast, dat we me
dio november met de Korstdri ve starten. Om al vast in 
de juiste sterm".inrr ·te komen, zal er ook op vri4dag

avond "" november een klaverjastoernooi worden gehou
den. Niet v:ergeten ? · 

K.K. 
-o-0-0-0-o-o-ó_-o-d-'O-O-O-O-C-O-O-O -o -0-0-0-0-0-0 -o-o -

UITSL,',GEN•_ 

SENI0T1EN 

lens 1 - oli veo 1 
lens 2 - paraat 2 

... 

JUNIOREN 

1-1 scheveningen 1-lens 1 
1-0 bl. zwart 2 -lens 2 

6-1 
9-1 
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gr,willem 2-lens 3· ,· 4-1 lens. 3. -juyenta,s 1 a 
quick 7 . ~lens .4 3-3 lens, 6: -a;d,s, .. 2 • 
lens .5-vredenbur.ch. ~-,1 .. la_akkkwartier .5-lens . .7 
gda 6 . . -láns 6 2- 6 leri s ·3 -flamingo's 3 · .. 
lens 7-cj.uin,dorp sv 5-1 lens •9'~westerkwa'rtier 5 
dhb 3 . -lens 8 · 7-1 lens 11-cl.h.c; 1 O · 
PUPILLEN: . lens .'1,2-:-quick steps 10 

hdv 6 -lens 1 3 
looi3duinen 4- lens 14 . 
hmsh 5 - lens 15 

hbs 1- lens P 1 1-3 
lens P 2-lakwa P 2 1-2 
odb ·p 2 -lens P 3 6-0 
lens P 4-ooievaars 2 4-0 
vredenburch-lens P '6 3-1 
postduiven -lens P 7 3-0 

lens 16~ ~.w.~~ 4 

0-2 
1-3 
2-2 
4-1 
3-6 
4-1 
5-2 
0-2 
8-2 
2-3 
1 -11 

============= ·==-·--=· ===·===== ·======~==================== 
MOGEN WIJ ONS EVEN·vociSTELIEN ?? .. 
De rksv Kwiek Snort is voortgekomen uit e.en fusie van de 
verenigingen Kwiek en Quick S:Jort. :. -· . 
Momenteel t,üt onze vereniging 3 h·eren- en 2 dames-·· 
seniorenteam·s, 4 dames- €n 1 herenjuniorenteam en 1 meis
jespupillenteam .. Hiermede hoort onze vereniging in hand-· 
balkrinren tot cl.e groteren. Beide eerst;e elftallen spelen 
in de hoogst;e klasse van ;,fdeling Den Haag, d.w.z. dat · 
zij vijf klassen van de top af staan. 

Evenals Lenig en Snel bezjt onze vereniging een bloeiende 
·jeu~dafdelirtg, Dit laatste komt vooral door de prettige 
sfeer irt onze geledereh. 

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, ctàt het experiment van een geza
menlijke beatavond goed zal slagen en wens de initiatief
nemers bij voorbaat veel sukses. 

C,?,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-

SLEUTELH,~NGERS ! 
==========-==-== 

De rage in sleutelhangers, afkomstig uit 
Frankrijk en behorende bij allerlei kleding, zoals : 
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minirok, pofbroek, jaaquet, · voetbal uit rust:i,ng etc. 

heeft ook zijn intrede gedaan bij Lenig en ;,nel, 

Deze sleutelhangers zijn verkrijgbaar in het klub-

v,ebouw-bij dhr. Lou.de Boer.. ·· · 

De kosten zijn slechts 75.cent, zodat ook de enke

ling bij LcmS boneèlen de welstandsgrens zijn sleu-

ti~l~ 1-:,.g!; 1:-cv~E:ti~e"r"l asn zo 1n slPvtAJhan.P:'er 8D er daA:r-· 

door. r:ep;el matig :3-an -:7ordt herinnerd :een ge~u~kig lid 
.l..r, ...,,, -i')'."\ "IT"'?Y) 0PY"l ol··,.-:i,,.ndn eYr: m·•-l·e~·•·,--o "P.,...~ ...... 1n-1nn- - . 
V ,, ~ .,. 0 _,. • ._.,__ .., __ ,. ......... .,\.. •·-;· ~:- ..,;: . 1.:. • \,ll. _ ,.1 V .,_ .. , 1 C "(_~., 

Do bat en zijn bestemd voor het 01-gariisatorisch_ gedeel

te van LenS; n.l. de Kontaktkommissie. Het spreekt 

vanzelf, dat de leden op haar beurt· wordt verwend 

door de Kont.aktkommissie ..... _ · · · 

Steunt dus het algeheel welzijn in Uw vereniging en 

koopt allemaal minstens l· sleutelchanger~ · 

-o-o-o-o-0-0-0.,. o-o-o-o-o-o-o-o-"O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
. . 

VERKIEZING MISS MINI. 

. " Bij ·een lekkere beat-avqnd hoort 

natuurlijk de Boo-l3oo kleding. Nu is het Vyaarschijn

lijkeen ieder bc,kend; dat op modeshows .in geheel Eu- . 

ropü, in Milaan, in Londen, in Parijs, in Schevenin17èn 

enz. een roklengte wordt geshowd, die beslist niet te 

verwaarlozen is •. 

Nu is het ·niet de bedoeling ee~ show te. houc).en, doch· 

de Kontaktkommissie houdt zich wel het recht voor een 

Miss-Mini te kiezen. Hoe dit in zijn werk zal gaan, 

moet maar worden afgewacht, maar er zal beslist niet 

naar de kwaliteit van de stof worden gekeken, Dus uok 

een C en ,\ tje is beslist niet kansloos. 

Ç'vërir,ons ,rat "de kleding betreft; er zijn genoeg hippe 

r.106 01 :i.'j1,heden. Ook jongPns met bloem et. jes overJ-iem:l en 

zi_j::1 ... ~~.Jn_ ~:c.·rtc ::el~i: 1::~ .. V:)nr t1P.nsen P1et1An,ci:c haJ'"'.en het_ 

volgende: Dhr, l',peldoorn.1 s p-rasmachine is niet aan

v,.rezi.e. 
K.K.. 

----~--- ·----- ----~·--•-····--•·········-----·--~-·--·· ----·----..:. .. -.··_.· .. -- .• -· -·-- _-,:. .. ,7_·~~-. -- -----
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SEKRETARIJ,,';.T 
g, coomans 
weimar.straat 
tel: 392720 

218 
SENIC:REN-SEN.IOREN-SENIOREN ...:_sENJ'.oREN - - ~ 

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

·, 
PRCGR,\Icir,',A 'ZONDAG 23 OKTOBEïi 1966;: 

14. 30 u.Hollandiaal) -f-î.ens 1 
i~-.jü u.Qulck 0teps 2-La1s·2 · 
1?. --· u.Lcns 3--Voorburg 2 

Verzamelen Klubgeb-:riäif ·1 
Nljkerklaan • 
Veld 1,G.eb.1,Lók.5/3 
Vel t.l. ·1 , G eb • î , Lok, G / •f 
Melis Stokelaan hoek 

1 t'} . ., -- UoLens 4 .. ~0uiE:vüal'S ; 
12,-- u.Vios 6-Lens 5 

Dedemsvaartweg . 
12,-~ u,Lens.6-0.D.B.5 Veld 3 ,Geb,2,Lok,5/3 

Jansonius:straat · ..... . 12:-- u.Laakkwartier 9-Lens 7 
14.-- u,Lens·S-Wit Blauw RK 5 Veld 2,Geb.2,Lok.5/3 

DENK OM DE LEGITIM,'.,TIES 

DE OPSTEIJ,IN3EN: 

LENS 1 : 

11:~Ti'.8 2: 

LENS 4: 

LENS 6: 

;,is vorige week. Reserves': G,Looyestein,: 
Verzamelen: Klubgebouw half één. · . _ - - _ 

C. v .d .Beek, G. Kemperman, R,Roodbol .• J, v·.d "Kna'.ap, 
P,Schouten,H.lfosker, A,Rooduyn, R,Blok,H.Roó,
duyn,F.!Jieskerj J,?otter. Reserves.: J,Verhaat;, 
G.J.Crama (2x ,Leider: Dhr.L.te Mey, . 
G.Halleen; F .Straa:thof, H,Kemper,H,UQpep_, '._._·: 
J. Verhaar, J. v. Kleef, P. Burghol).wt , D. Grce nendijk, 
F, 1,vubben l N .Koot, H. Jacobs. Reserves:· Th.Suyker
buyk (2x, J.Meier (2x). 
Th.Suykerbuyk (2x),C.Peet.ers, J,r,reier (2x); 
C ,Mee re, f,. Nieuwen)).uizen, J✓i.Davis, F .Burghouwt, 
R,Ravestein,W.Eykelhof, H.Brandenburg, W.Burg
houwt • R0 serves : F, St -raathof ( 2x) , P. Burghouwt 
( 2x) (Grensrechter). · · 
G. J .Crama _( 2x) ;c. Veldink, ,'L v .Egmond, . J ,Riemen, 
R.de Groot~ A,v,d-;Beek,H.de Sterke, F.Veèlbehr, 
J .de Hilst er•i [,;v. d.Meyden ,L. Janssen. 
r.:r.-.~~~Y"~ 1,,·s• :··. ·1• ~r-½..;r-_ (c,i.-~1-.-:-.... ,.,r-~+-c..,~i l~V•.J ...... ~c . •-• u;.<....,li.1..,;.; ,,.;i._1,, . .,....,J.\... ___ v ... 'J 

N~,r."Dörribu!'·g: Chr. {J€hr~~·;:-M~Ht ... 2rschcp::r G . .,Jehee,F,t, 
v. ~ijk, J • Groci1e7r::1J } J "Dr·0 c::LtrJ, l~ o-1:!c~,iee J .H. a Kykel-
1 .. ,..,.1.-. . T \7-.7.-:-].!s,..,]r i',j n ..... ':ll,1--,~ nr,ct.::i. ....... "l"~OC"' -· C M-i ,...,1,.,r0!1-
.tJ\..J., v~~ls:.,i.,, . .Lu,._,,.,...,,,,_,,._,,;;.,,. i.~,_.::,..,_J..,,...,..J. -·•··'·"",;...J!','--
, . -7 -, :1~ . (~ '-1-
!.!ll ·:..zen,:,~·~ i., t:. f:'".\_ n-i-: tb:· . 1j.t'l:'!Jj sr .... ~e11" c::.r J ~ _ 
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- r.e:·sûykéróüyk, w. V.d. Laan, P;SC-hult en ,A .Klein 
Bretel.er, J·.G. v. Dissel, T. Keet, H, v .Wel zen, 
,LP. v. Dissel, N, ere Doer, W; Ep;pers, H, Gelauff, 
Reserves: I,, Poel s,.D. v. Lieshout. 

I,ENS 3: ;\ .Illok, J. v. Westing, L .Hcppenbrouwers, H,L_oen
. derts, C .Kras, H. Helmich,A. v. Luxemburg, . 
!". C·ons, R.11'Jüst efeld, J. Jager, A.v. Duin, R.eser
~: li.Puys (grensrechter),F.Bierhof, 

· E .Löivenstein. 

J .Holt wórd;t geschorst wegens niet-opkomen. Voor 
verweer ineJ:den. bij E.c.c., maandagavond. 

;,FSCHR°:[JV'Il'JGJ~J :'..uiterlijk tot vrijciag 9 u"ur, bij ·ahr.' 
.· · .. · : , , '..· q.cconans, Weir~arstraat 218, tel. 

39.27.20. 

VGOifüOPIG · PRBGRt',l''F,'t SENIC'?EN VCCR. ZC'I:')i,G 30 OKTOBER 

14;--u.Lons 1-iUjswijk 1 
12 ;--u,Lens 2'-V':akh-wartier 4 
1 2; --u. Tonegido 2.:.Leri s -3 
12 ;.>.-u.J, .D. 0 ,7-Len s 4 

·15_;--u.L:ris ·5-Wc~rterkwartier 9 
14.; 30Û .C .1"1. P; 2-,Lr:m ~ 6 
12;--u.Lens 7:.H.D.V.5 
12. --u . .r-::a,_: s~traat · 5-Lens 8 • 

. . 
' 

·=. ·----- .. ------------ .--------------·-------·----------
. KËURINGSDRWI JZEN. 

OnderstaandËtÎèdè~· mogei;i zondag a.s •. niet spelen, aan
gezien de keuringsbewijzen zijn verlopen. 
Uitgezonderd hiervan zijn die leden, die in 1 of· 2 · 
spelen, hoewel deze ook dienen te worden gekeurd. 
J.Isnog inleveren keuringsbewijs plus pasfoto, bij 
Dhr .G ,Coomans. · ··· · 

E.of:i..v"d .Acker 
J ,H.c'e Deer .. 
C. J. :' e Dra bami' er 
L.i; .Drandenburg 
:, .M.de Drouwer 
J.v.Dijk 
J.P.I.M.Groenendijk 
D.M,J.J.Groenendijk 

(loopt af 13/11) 

' 

J. J ·• Janssen 
Th.v~Kleef 
t,, H. P .• v·. Limbeelc 
H.W.rI.Ltiling (alleen keuring) 
J .N .Mcsker · 
J,.Hooduyn 
H • Fh. Smit skam 
H .P. V .et. Spek 



-101-

H.Haket 
W.Hansen 
J.C.Heins 

B .P .lJI,Steyn 
L.,Hendrichs 

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. Hollandiaan 
speelde vorig seizoen nog in de onder /,fd., maar getuige 
vele royále· overwinningen: (afgelopen· zondag.werd G.S.C. ···· 
met 6-0··het slachtoffer ! ! ! ) voelen de Vlaardingers zich· 
in de 4e klasse uitstekend thuis. Het enige, dat wij van 
Hollandiaan weten ·.ts, .dat. zij over een keiharde en ener::-
gieke ploeg be schikken. · · · . 
Lens 2: draait voortreffelijk, waardoor wij de.uitwed
------ strijd' tegen Qt1ick Steps positief tege!J1oet zien. 
De Nijkerklaanbewóners· verloren afgelopen .zond.ag. e.en... pun,t. 
aan Donk. Bij een overwinning zou Lens zijn positie 
op de· ranglijst· aanzienlijk verfraaien. . 
Lens 3: ·stelt zorrder meer teleur, doch wij rekenen op 
-------.. een herstel. Ilie:nnee -kan zondag in· de wedstrijd 
tegen Voorburg een begin worden femaakt. De Voorburge·rs 
beschikken beslist niet over een imponerende ploeg en 
speelde de laá·tste wedstrijd met ·o-o·geJijktegen H.l;.S·. 
Alle kans en dus voor het derde. 
Lens 4: krij!'.t bezoek van de Coievaars, dat afgel9pen 
------ zonda~ met 13-2 om het maar populair te zeggen 
"de zak kreeg" van den Hoorn. Deze dreun zullen de -Zuider
parkers nog wel niet te boven zijn _ •••..• een __ overwinning 
dus voor het vierde! · . 
Lens .5: is volledig in de running en zal dit blijven via 
------ Vios, dat met 1-0 verloor van G .D .s.. . 
Wij kunnen niet anders verwachten dan een fikse over
winning van het enthousiaste elftal van Lou Janssén; · ·· · · 
Lens 6: schijnt zijn inzinking volledig te boven te zijn, 
-~-~-- maar:krijgt het zwaar tegen het ,hoog geklasseerde 
O.D.B. De van G.J. afkomstige uitdrukking van: "Heren 
er: l.iggen overal ballen", zal beslist dienen te worden 
toegepast. . 
Lens 7: boekte een royale zege en .kan met vol vert_rouwe!'i 
------ de wedstrijd tegen Laakkwartier tegemoet zien. 
Laakkwart~er echt er ie beslist geen "Walk ·over" getuige 
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. een fikse 4-0 overwinning op Crómvliet. 
Lens 8: tenslotte is v~n slag df en zal tegen het potige 
---;----. W.Blauw RK uit een geheel ander vaatje moeten 
t~pen. · · 

Nu ~-aat het vaatje tappen onze veteranen -bepaald niet 
slecht af; · . · · , . . . 

=================. ================================-·:&•-,...==. 
LENS 
n:,LANS. Ge S)2. gew •. "'.el i .ik verl.ont.doelgem.wedstr.~em. 

---- ~-- ------- ----------
:,-klasse 16" 8 8 16 37- 43 1 ' --
B-klnsse · . 27 14 2· 1 1 30 91- 63 1 , 1 1 
C-klasse 21 19 2 9 41 112- Bo 1 , 32 
Totaal e-em. 74 fc1 5 28 l37 240-186 1 18 

. ' 3 15 25 48- 60 '06 
Totaal pup; 29 .·· 11 0' ,, 
Totàal sen~ 42 16 7 19 39 110-123 0, 92 
.:.o-o-o-o-o-o-o-o--o-o-o-o -o -o -0-0-0-0-0 -0-0-0-0 -0-0-0-0-

• 
SEIGîET ,~0:Ii, ;,T 
h.van der klèij 
frar:rbozenstraat 45 
tel: 3 388tc2 

. JtiNICR..'?.N-JUNIOREN-JUNICREN-JUNIOrl.EE 

--------------------------------- ·---· ·-

PRC'Gr.:.r,?·:, VOOR ZCNDi~G ·23 OKTOBERî966 
12;-;_ u.Lens 1-D.H .C .1 V .2,G.2,L.6/4 
14.-- u.Lens 2--Gr.W.II V~c 2 V.3,G,2,L.6/4 
1 5 . 1 5 u. Lens . 3--G • D • S • 3 V. 3, G. 2, L. 6 / 4 · 

DE OPSTELLINGEN: • 

. 
·' 

LENS 1 : -·-----:· . ~; . ~ 

· R,Druggerr.ans,r:r.,,. Vcen,J. Vcrheugd,H. Roth
'krans,- R. Fe:rtrrian,N.J2.nscn,J .::e Jcngh,J .Gabben, 
F ,r!~, p~mrt, D .Drandenbur1s, :,.Ko:rtekaas. 
;(es, :D.Bolt (?x) ,Leider: Dhr.I" ,Huis, 

LENS?: C. Vftas_sen, J·. TrJell inf;, A. Duym, C ;Vervaart, T. Heer
schop, Th. Hosfnagel, H. Crama; J. Webb ers, H. Egberts, 

. W. Vo:;;el, C • v. Vel z c:m; >les. ; F, v. Nie 1, . . . 

!:~!IJ§_}:· H.Vürbarendse,D, E:,skamp,W.Gcurens,C. Roodu:yn, 
J. v / cl Zalm,;'[. de Wint er, F. Herrernans, H. Suyl<;er:bv.ik, 
G.v/d Toe:t,J.Holt,J.Blok,:/es.: R.Blok.Leider: 
Dhr. Hc1:-rema,ns. 

PROGE;J,'.i}r!/, VOOR z:, 'l'EilDitG 22 OKTOTIE H. 19 66, 
1_5;45 u,D.H.C .5-Lcns 5 
15,4-5 u,Lcms 6-Wcsterkwartier (vriendschappelijk) 
~. 
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15 .45 u.Lens 7-Crorr.vliet 2 
15.45 u.Len~ 8-Tedo 2 · 

· 'Lèns 9-vrij ·. 
14,30 u,VUC 9-'Lens 11 
14.~-5 u,Cr.Dlàuw'.4-Lens ·12 
1~,_3ö u,J<.T.c:2.:. Len.s 13 
14,30 u.Lens 14-0.D.B,3 ' 
1 4. 3 0 u, Lens 1-5-V • V • i0 

• 1 3 . 
13.30 u.H.D:v.8-Lens 16 

DE ·cPSTELLINGEN: 

V.1,G.1,L.6/4 
. V, 2,G.1,L.5/"j 

î,1,G.1,L,5/3 
V.2,G.2,L;6/4 

~!:'.~~-2: W ;[ouwenhoven, H ,Overbeek, J ,Colpa, L •. 1-!uis; · . . .. 
D ,Holt ( 2x) , P .de Jongh, ;, , Hop ,R. v/d~ Mull, E .Bak- -
kers, J .Fretz, W. Ke::ctman, il.es. :l' ,de Vries .. Leid er: 
Dhr.G.v.d,Velde.Sm:enkomst: 15 uur· ingang Lens--
terrein. _ · · : 

!:Ji~~-§: If. v·. Berlo, P. v.d. tar, G .-Druinsma, E ,Bronkhorst, J. E,-;~ 
gers, J .Schouw, J. v. Hulst, B ,Hoo?èveen, G ,r' e Hoogd, . 
!LDirst erveld, C ,Grimbergen ,,èes. ;F .Klink .Leid.er: 
Dhr.G.Halleen.. . 

~~~~-7: B, v .cl, Lans, A. Tinnenbroek, L ,r.' e Jongh,B. Lustenhou-" · 
. wer, G. Duyve stein, !,, J ehee ;,î. v. '.'J"assem, F·. v. Ilaf.g¼\m, 

F .v.d ,Derg,it.Bilderbeek,B.v ,d.S:;::iron'g.Hes.: 
J". Rientje s.Leict·er: Dhr.;, .Llok,. 

LENS 8: P .r'.ilt en burg, G. Vervaart, B ,de . Vries, H. Dankert s, 
------ A.v. Essen,;,. Westhof, D .de Vries, P .1fanders, Ci. Vre

develd, P. Klein Breteler,H..Peters.Res. ::,.Feitz. 
Leider.: Dhr.J;rle Hilster,· · . · 

LENS 11 :als vorige week. Res.: B.Klein Bretel-er.Leider: 
-------: Dhr.H-.Wachman.S-a.'î1"ëniëomst: '13,45 uur Hcmgelolaan 

hoek· Loevesteinlaan. .· . . . 
LimS 12 :'L. E:0;bert s, R. Hoc fnagel, Th. v. Rijn, Fr. Disseldorp, 
------- 'T . 1 Cl C "' I '" " l b H .,. l · . · ;ce J eyn, ·.0tape ·, ·liv.l!J.ng e e;r1t, .·V.DCI': o,_;i. .• _ 

· Jung schläger, Th. rrcoms, P. v. Doeveren. Res, : L. v / d 
J!(eer. Lei rlèr : Dhr. J . v.d. Knaap. Sa• enkoms t : 1 4. 00 

· uur Herigel olaan hoek Leywég, ·· · 
LENS 13:R.Bos,C.Blrnn,P.v/d Steen,J,v/d Ende,J,v.d.Heyden, 
-.------ P.Heynèn,P.Verheesen,L.Cazander,H.r.1 e Welf ,H.Rirn-:

melzwaan ,"G. v ,.;;rel enne .Res. :'I'h, v /d .,ardweg. Lcoider: 
Dnr.W.Sta?el.Samenkomst:""14.00 uur. Lcyweg hoek 
Hengelolaan; · 

LEJllS 14 :F ."Tóunis sen; J. JanllB.at, J ;Keet man, C ;,~bspoel, H. v. 
,---~--:---Dam;H. Pe'èhler, r. Rave steyn, J ,Hel vesteyn, i1.Meers

hoek, :S .-VerschGor", H. Jrlout ers .ïte s. : J. I~sselman. 
Leider: Dhr.G.lCemperman, --
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~~r~_lz = ;l.. Ca'st·en\-ni"ll er, W. v / cl Ea ·1, P. Steffen·, :C. Hoe fna
ge'.r, 'P. Demeyer, W • Duyv est eyn, 'l. 1. sselman, C .-v. 
Deelen, ïl.. Nunspeet, C; v. HPlst,,R .K ,F .Straatman. 
filGs, :L.Verspaandonk,Leid.er: ·Dhr. C;Kras. 

LENS 16: -D 1 1• M ·1 J 1r. D 1 , .. ,. J rl V·. .c.e 1aas,h, •• anssen,A,, e sasso, .~e · ries, 
P. Wilr,er ,H. Swanenburg, ;~. Straatman·, J .W .r~uld er, 
· H.':\"ciEirfst'ra, G .Enrlebert, J ,i'reycrs. Ros. :C ,Groen. 
Léider: Dlir. J. Wit ting. Samenkomst: 1 3. 00 uur 

. ~ ··~: : Hcngelolaan hoek Loevesteinlaari. •.. · .. .c .. · •• , 

PltfG'.':UT:. Pl!PILI,EN VCC'R Z,',TERDAG 22 (;JCTC'DEIT. ·196_6·. · 
1 • 4 .5 u. ADC P .1 - Ben s ·p · 1 • , ·. · Zuid ern.atk 

· 'LG11s P 2 vrij '(Zié kombinatic}'t · " 
1. 4Ji :fr;:è/:V;\. P -.2-,Lcms .P '3.. • ·-: Z•üc:e,rpark 
1.45 1l;D.T.C. P 1-Lens'P f;., Houtwer,· · · 
1" 4-.5 u. L:•n s P .5-G-. D. ~, ., P . .5 · . V. 1 ; G. 1 , L. 6 / 4. 
1,1"5 u.Lens.Kor1b:J,.,_f}uick 2.' · '.·V.2,G.1 ;L • .5/3. 
1.4.5 u.LensKómh .• B-0,uick. · • ··· V.~,6.2,L.6/4 

,.. '~- .~ ...... ' .. • < •••• 

DE C'P,STELLH~ EN: 

~~!'!~--!:'._1: ,·n.: v /d i~t.een, P. v J;Jijk ,e ;iustenhouwer ;G :Col pa, 
r1: vier J.lorst, F. Veeren ;;, ,Faven,E .Hoefnagel, G. 

· Tràmmelen;,~:<'è W5.nter,J.v,l'üjn;Res. :C:v/d 
,\ardwee; ,Lèider: Dhr .G. v .cl. Steen. Samenkomst: 
1, 1 O · u. hoek Löevesteinlaan /l!onaelolaan. 

LEJ\'S P 2 ~ zie kofubina tie. ~ ... '. 
LEKJ P 3: · P. Vcrsèhoor ,G. Willèmse ,.~.Dorst~ G ,Lelie veld, 
-------- R ;, 1· 1 R ,, ·" . T ·, ·t E S" . ; ·.. . , ..... • v, C-\ i~1ce,t .. e .vr1es,~J.h"u1 ernan, · .. t-'e1-

.. · "-. ·cher·,J.Doin,P.le rt·un,R.~v/d LeJ.y.,1cs.: J" 
· · Keetmah. Leider: Db1·. J. Gabben ,Sar,ienkomst: 

1.1 O u.Hcngelole.an ho~k' Loevesteinlaan. . 
~!i~_I'_±: F. y_. l's, F ,,.- e V::i es, J. Post,;,. Hilc' erink, -P .Boér,v,., . _ 

W. v /'e. L!:rns, J. Sll'.bbers, E ,Dcrn:s, J. 1'füstefcld, 
•,• · •. ·. · 11 ' ' " 1 V '' C B '·l . ' F.. W • l -~i-. v: l-.ar:t. s, [t,. C; e roere. ·~es. : . ·J __ a!" ... J.<~r, . 1_ -

leyns, Leider: Dhr .L.Drandcnburg. Sà~;:;enkomst: 
1;10 u.Lcywef hk.I!ongcJ.olaan (Eurocinema) 

.~:t:!§_['._z:· J,Kouwenhoven,1~.v/cl i',ar,'.i.Do!:,,.' .• Burcksen,J .... 
,Tan11'l.á.t, E. Reesi.nk, H. Cooman s, -~. Janssen·, H. Veer
l~~PP, ''T. v /cl· Linden, G. Schneider .:,es. :C .Ernst, 
F;Snoeyers.Leider: Dhr.N.Koot. 

LENS Kol'1b. :, : N ._J ochei::s, P ,Derk elaar, E .T:·acco, J. v. 'i'.ossum, r. v. Dae·gum, F. v'fouters, P .de Wolff, Th·.Heems- .. 
k k "l ,- P" l ·'- ' l'l ,.,..,. "' r, lh .. ~r ,u _ .. cc J..:.1. SL,er,~t. \, e'['i1e:·-~ ,.:::t .... IOGO. Luys • 

.. 
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LENS l\':orm .B: 
nes, :ti'.,I~icka,H. Straver.Leider:Dhr.Th.Suyker-
B,v.Veen,J.v/d Eurgt;:E.0.e Wit,. (buyk. 
G. Bloks ,.~ ,v ,'Kleed, 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 or.i 10.1.5 uur, F.v.Cs om 10.30 uur,P. 
Verschoor om 10.45 uur •. f',lle verdere pupillen 
of junioren mop;en dus niet komen; 

;, TTENTIE JUl'HOR11'' EN PUPILLEN : ________ i ____________________ _ 

i,FSCHRIJVINGEN: vé6r vrijdagavond 7,30 uur aan dhr. 
H.van der Kleij, Frambozenstraat 45,tel. 

33,88 42 (telefonisch alleen vrijdaeavond tussen 6.30 
en 7 • 30 uur) • 
NIET-OPKC!::EN: · wegens niet-opkomen in het afgelopen week

einde wordt L, v. d .Meer tweemaal als re ser
ve opgesteld.· 

M,",TEEI;'.l,LUITGIFTE: Dhr,H.van der Kleij. • 
=========-· == ·===========================·======. =.====·= 
V,,I-1 DCEL TCT DC'EL (Senioren) 

Lens 1 : bekend . • 
Lêns-r: speelde een uit stekende wedstrijd en met wat meer 
------ stootkracht zou de uitslag aanzienlijk royaler' 
zijn geweest. De, ver:dediging sloot voortreffelijk, waar
door Paraat vrijwel. geen kansen kreeg. · 
De wedstrijd kenmerkte zich door een té grote aanvalslust 
van Lens, waarde or er weinig ruim~~ was voor doel treffen
de acties. Een schitterende solo, besloten met eèri knap·, 
schot van J.v/c1 Knaap besliste deze sportieve wedstrijd, 
kort voor tijd. 
L.ens 3: verloor kansloos van Gr .Willei;1, vooral door het 
-.-----. trage verdedip:en. ·verder hing het elftal als los 
z·and aan elkaar. 1:f:bs schien is dit elftal wel :.·eschikt 
voor een extra training. . 
Luns 4: behaalde zijn eerste punt; een verslae; ontvin:-:en 
------ wi.'. helaas niet. 
!:,~l];~_,z: cln ai t lekker, waarvan Vredenburch de dupe ;l'{Grd. 

O;;ivallend is c,chter, -dat men het na het behalen 
vaD een voor spronr, wel gelooft,. Lou Janssen zorgde Yoo.r 
een 1-0 ruststand. l',a de thee ]mam Vredenburch S!":'.P-1. pe
lijk, rra'.lr een verhoord tempo deed de; :-djs;·rijkers cle d2s 
u:I1"J::tr1 c1.e H:il~~t.er 0n Hünny Ge Sterke ~";OrG:dt:.r1 VOCE'"' r~-~: ::•.f
,:erkinf, 
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•Lens 6: behaalde ïiën ;vrij gemakk(cllijke. qve.rw~nning. 

------- De- ke.eP.er van G,D.A. waq .qiet in zijn beste· 

vorm, ,waar,van Lens. dankbaar gebi:-u:j.k ·maakte en met en

kele af: stand sschote.~ suk se:;, bad. Ove.r he.t algemeen 
speelde Lf:ns echter. beter en vooral beter· samen. Deze 

rayale. overwinning is dan ook ruimschoots verdieQd •... 
,. . . ~ 

. 

V,\r.1 DOEL Tdr nm:i (Junioren) 
Lens 11 heeft· er weer twee pun en bij en wel door een 

------- ~-1 overwinning op D.H.C .10 .• Ilij .de rµst"wa.,i __ _ 

het 3-0 voor onze jongens, doordat Fr .• Cobben twee.keer 

raak-schoöt uit vocirzetten·van Gerard v,d·.v·eide·-en·door· 

een.treffer van Jos Disseldorp. Lens speelde goed en 

de stancl r,af op dat ogenblik-dé vèrhouding· goed weer, 

·In de tweede helft was D,H .C •. iets sterker,. Nadat zij . 

···er 3-1 van hadden gemaakt~ yond Jos voor de· tweede·keer-

het net. Een verdiende overwinning, 
Ook .Lens 15 bracht heide punten_ m_ee naar huis en wel bij 

H .M.S:R:;-vandaan. :,1 na 5 minuten scoord·e Strantman via 

een H.M.S.H.-bac!t, IJ1.aar even later was H~fc'..S.H. aan de 

beu,:-t. Even voor rust kwam het vïjftie·nde·achter te··staan, 

toen H .M.S .H. een .. ,itrafschop be_nutte. Ook •Lens kreeg eE)n 

strafschop -te nemen, maar het schot ging tegen de _paal, 

Een steeds maar a.anvallend Lens won uiteindelijk toch, 

dcordat eerst Il.Hoefnagel en later J ;Asselman op de · 

juiste manier )1oekschoppen afvrnrkt en. 

Vf.~J DCEL TOT DOEL (Pupillen) 
Lens P 1 speelde een goede wedstrijd tegen H .B .s. P 1 • 

Hêt-.ëvëiïeens goed spelende H.Il .s. begon nopal sterk, 

r.iaar Lens kon toch het initiatief overnemen: Geode aan

vallen en P,oecle schoten .. van Lens werden op prima wijze 

door cl e keeper van H .B. S. · onscl'jadelij!{ gemaakt. r.ven -voor 

rust kvmm Lens voor te .staan, toen E,Hoefnagel een door 

M.v.d.Hor··st op0:ezette aanval net_jes afwerkte. Dirèkt na 

rust overrompelde H.B.S.onze achterhoede met een mooie. 

aanval en de stand was weer gelijk.Hierna sloot onze ver

dedigii:ig echter primP.. en via twee doelpunt en van Fred 

Daven werd de einc1stand 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 

ob het H.D.S. terrein. · · 

L:ms P 2: verloor met 2-1 van de tweede editie van Laak

KWar'tiëra 



D E LE NS RE V U E. 
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amandelstraat. 103 
telefo_o'ri :· 3611:60 

40ste - jaargang · nöï ·9 · 26 okt·o_ber 1966 -===--==-= 
. . . . ---------- .-----=--------=--==-===-====================-= 

LENS-' ZAKAGENDA · 
1-'TO: 26 okt: 
do: 27 okt: 

pup- en jun-training · 

vr: 28 okt: 
za: 29 okt: 

sen- en jun-training· . _ 
sen-training;' T:,FELTENNIS-TOERNOOI 
keepers- · en vet·eranentraining; pup: 1 t /m 5. 
jun: .5 t/m 9, 11·t/m 16. • · 

zo: 30 
ma: 31 
di: 1 

okt: 
okt: 
nov; 

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

====================·== ·============· ==================== 
TELE_;LENS.· . ,. 

( van onze voor'zi tt er) 
Ongetwijfeld zult ook U een gevoel van· teleurstelling 
niet kunnen onderdrukken , als U de uit slagen van de wed~ 
strijden van ons eerste elftal verneemt. · 
En toch zijn vele toeschouw.e"rs het met mij e,:,n !>, .dat onze 
spelers, in zeker vier _"I_V"ed~trijdèn 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 tonen, dat wij als vereniging ondanks 
d'e tot nog toe minder goede resultaten, volledig achter 
hen staan. Hoe kunnen we dit tonen·? Door onze aanvrezig- . 
heid bij de wedstrijden en:ent'.housiastë aanmoedigingen. 

· U hebt maandag j.l. in de krant K,unnen lezen, dat o,a.
Telstar aan .jonqeren vrije toegang tot haar veld verleende, 
indien zij maar in het bezit waren van toeters, ratels, . _hellen .enz., om door het. v.cortgebrà.èlitë· gelui,_d. de-.spelers 
van Telstar te stimuleren. · · . 
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Di t vraag ik voor zondag a. s. ook · van al êïnz e pupillè1i 
en juniorenleden. Wat voor T,ü star goed is, zal ook on-': 
ze spelers •inspireren. · 
Bovendien vraag ik alle niet spelende leden, donateurs en 
(trices) zondaf a,1:/, naar de Hengelolaan te komen en.h1J.n 
stem te laten horen. · · . 
Ik ben ervan overtuigd, dat met de steun van U allel},.· 
op korte termijn ·een gi.mst:j.ge w:i-jziging in de resultaten 
van ons· eerste elftal kan worden verkre1rnn. · · 
iV'ag :l-_k op U rekenen ! ! · · . • • 

}LHÓvkes {Vo~rzitter). . ... 
-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o:o~o-ó-o~g-o-o-o-o-o-o-o-o-

O F .F I C·I E EL·· 
============·==== 

NIEUWE LEDEN : 
.,,...No,482 F.,LGU:it.:··:.·~··: 21-6-.53 Drapeniersp.:aarde 10.5 
-• i',83 J .P .D .Oosterveer 21-.5-.56. Hoogveen 204 

IN PALLOTAGE: . . 
No.45/2 V .Q.G.Pouw . 2f-5-5a de· Rade 46 . 

. 46/2 J.H.H.Valkenburg .5~10-.56. .. Woonstede 34 · 
.47/2 J.J.J.Weltens 3-12-.56 de Rac'e 11 · 

· 4fl/2 ?.B.M.Tijssen 10-11-.56 Nunspeetlaan 30.5 
49/2 r-1.L.C.v.Eysbergen 11-.5-38 Bentinckstr.11a 
50/1 J.W.Dossing 16-11-.5.5 ii'eppelweg 1102 
.51./1 A.L.Lodder 26-11-.55 Riotveen 43 
.52/1. M.W.van Rijn 19-7-57 ~cTelis St.okelaan 2124 

DONATEUR: . 
·, ,, 

NIEffivE 
No,233 

234 
Dhr.Klijberg, Melis Stokelaari 2178.: 
Dhr.J.van Haaster, Wènckebachstraat 63 

-VAN BEAT 
Nf\f,R TEFELTENNIS 
================ 

., 

Do beatavond, vooral qedoeld voor· dé jon?ere l.edèn, lijkt 
ons wel een s~kses te zijn ge~orden ~ De opkom?t, zowel 
van Lens als van· Kiiiek Sport, was overweldigend, de .stem
ming prima ! Nu deze eerste avond zo zo11der ,1ank],anken is 
verlopen, zit het ér dik in; dat de K.K., eventueel weer 
in -:samenwerking met deze handbalklub, nog wel e èn:3 ·meer 
zo'n ·•!dolle avond~ zal organiseren. · · . · · ·. 
Ondertussen vragen wij Uw ·aandacht voor eeri nieui,,. êvè
nement: · het. tafel tennistoernooi, waarover wij reeds vroe.::. 
ger schreven. De tekenen wijzen erop, dat bij ede leden· 
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ruime belangstelling bestaat voor dit toernooi, Daarom 
doen wij een dringend beroep op alle aspirant-deelnemers, 
toch ,beslist vrijd.aa?avoq.d _om acht uur _in he_t klubgebouw 
'aarw/ez·ig··te ·z·ijn. :Onz'-e tafëit-enn:i'.·sexpcrt·, d,,··rreer Ton• 
Hoe-fnagel, kan zich dan berad·en over de opzet vari het toer
nooi ,( het aantal- te spelen wedstrijden b.v.). Kom du:s 

t · ·d , , · · op_ J,.J ... •. . ... -· 
Late·r, op deze avond zal de hee:r Hoefnagel een demontra
tiepa_rtij spelen tegen een nog. niet met name bekende 
tegenstander. Hopelijk zal dit ook Lensers, die niet•mee 
willen of kunnen .doen, naar ons. klubg_eb.ouw lokken. Het 
inschrijfgeld voor de deelnemers- aan het toernooi· be~· 
draagt één gulden. De K.K. zal voor prijzen zorgen! . 

~ •• EN V;',N T,'.FELTEl':NIS Ni\,,R KLf,VEÏlJASSEN. 

'De 'officiële Lens I kerstdri ve ber.;int 'op vrîjda(~o.vond•r 
18 november ! Maar daarvéór zal op_ 1 november nog_ E;l!;)n_ 
"lèssë" käàrtavond worden georganiseerd. Een soort 
"warming up" dus, tijdens welke U de kunst van het prij
zen-in-de-wacht-slepen kuht leren ! WG rekenen op een 
i;;rote opkomst Gn z_ullen U in de volgGnde LGnsrevue·aan 
de.ze avond herinneren ! 

K.K. 

. . 

-------------------------· --------------·-- -------· -- . __ _ 
UIT S L.A GEN 
====-----===---== 

SENICREN: 

de hollandiaan 1.:.:1ens 1 . 
quicksteps 2 -lens 2 
JUNICREN:. 

dhl 5-J.ens 5 
lens 6-westerkwartier 
lens 7-cromvliet 2 
lens 8-tedo 2 
vuc.9.-lens 11. 
or.b-1.4.,.lens 12 

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

4-0 
4-0 

(vr,sch.) 

PUPILLEN: 

btc 2 ,-lens 13 
lens 1 '~-odb 3 
lens t5~v.vp 1 3 
hdv .· 8~lens, 16 

· · 1,-1 
2.,.8 
0"-6• ·. · 

ado P 1-Lcns P 1 
r.ava P 2-Lens P·3. 

· btc. P. .:t-Lens P · 4 
·lens P 5-c.d.s. P 
lens Komb .:,-Quick 
lens Komb.B-Quick 

5 
p 2 

1~0 . 
0-1 
1-0 
2.,.1 
1.;.·2 .· 
1-3 
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LENS 
B,\Lf,NS 
====== 

9S~2!. Gcw.gelijk .ilerl. EQ~!. iS!S:/:.€i~1:!! !. wed str. §;SEl, 

A-kiasse: 1 6 8 8 16 37-43 1 ,--
n.:.1dasse: 30 15 3 12 33 98-66 1 , 10 
C-klassè: 37 2"3 tl, 10 50 1 33-93 1 , 35 
Tot.Jun.: 83 46 7 30. 99 , 26tJ-202 1 , 19 
Tot.Pup •. : 33 1 3 3 17 29 51-63 0,90 
-====================-=======-====-======--=-===--==--=-=-

V ,\ R I A 
- Zaterdag 29 oktober a, s. organiseert P .Burghouwt na 

lange tijd weer eens een feestavond. 
Het festijn vindt plaats in het klubhuis van het tennis
park "Derg en Dal". Belangstellende Lensleden zijn v_an· -
harte welkom.· In::·ang tegenover Daal on Dergselaan no. 80. 
Aanvang.· s: uur. · · · · ···. · ,, · 

---------------- ~--------------------------------.---------
SEKRl;i.ir "tB.Ii\ Jl T 
r...coomans 
.:ieirnarstraat 218 
tel: 39272b 

-=----=====--=========================== 
SENIOHEN·-SEN IO[EN-SENIOREN-SEN IOrtEN 

====--====-=====----=-=======-=====-==== 
PRCGR;~t'iMA zm,Di,G 30 OKTOBER 1966. 

14;- ii.;Lens 1-Rijswijk 1 Veld 1,Geb;1,Lok,6/4 
12;- u;Lcns 2-Lf'akkwartier 4, Veld 1,Geb.1,Lok,5/3 
1 2 ;- u. Tonegido 2-Len s 3 Itodelaan, Voorburg. 
12;- u,i\.D.0.7-Lens 4 Zuiderpark ·· 
15;- u.Lens 5-Wcsterkwartier 9 Veld 2,Gch.1,Lok.5/3 
1,~.3ou.C.W.P.2-Lens 6 Muurbloemweg 
12.- u;Lens 7 -H.D.V.5 Veld 2,Geb.2,Lok.5/3 
12 ,- u.iVIaasstraat 5-Lens 8 v.Drienenlaan t/o Oosterspört..: 

DENK OVi DE LEGITil','"1', TIES ! . park' Wassenaar 

DE OPSTELLINGEN : _ 
~~~IL!: R.de Waart' w. Verbar.endse 'w ,.!-lansen' H. S:·üt skam, H .Ha

ket, H.Dietz, L_.Riemen,R. Wachman, W. Venderbos ,.J ,Engle
bert, G. Verhaa:r:-,Res. :1~; Verlinrendse ,R .Rocduyn, 

· . J.v.d.Knaap. 
~~t!ê_g: fl. Verbarundsè, P. Schouten, R.:fuodbol ,G .Km;1perman, · 

R. Blok, J. v ,d. Knaap, J ;Botter, H,Rooduyn, F .Mes.leer,:,. 
Rooduyn, G. Ldoyestei11. . 
Hes,: G.J.Crarna,R.('e Groot (grensrechter) 
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LENS 3: :------ G. .Halleeri,F_;st;~ç.th9f ;H. Kemper, H, Ubberi, J .V~rhaar, J ~ v, Kleef, P,.Burgl]:ouwt, D ,Groenèndijk, F .Wubben, N.KoQ~,HtJacöqs. · ' , · - · Rès.: ·J.C'.Heins (grensrechter). LENS 4: Th.Sµykerbuyk,C.I;eeters,J.Meièr, C,i\foere,,L ------ Nieuwenhuiz en ,M. Davis, J. Witti ng, R .Havestein, W .Eykelhof·H.Brandenburg,W_.Burghouwt. . __ _ R0s.: M. v .Eyébergen,F .Burghouwt · ( gr_ensr:echter), ~~!:!~_z: G. J. Crama, C. Vcldink,L. Hans sen, J ,Hicmen.,R.de• - -Groot ,A. v, d.Beek, H.d e Sterke, R.Branê!e_nburg, J. de Hilster,,\.v~d.Jv;eyclen,L.Janssen. ·; · i{es. : 1,. v ,Egmond, t,. Nowee ( r,:rensrechter), _ LENS 6: N.v, Domburg ,Chr. Jehee ,M,Heerschop ,G. J ehe·e, F-.-v. ------ Dijk, J .Groene veld, J ,llrochard, F. Veelbehr ,;1.Eykel-hof, J. Veldink, N. Drabbe. _; . . ,{es. : C. Nieuwenhuiz0n, W. Veel behr ( gren:;irechter) ~~~~-1.i M,Suykerbuyk, W. v ;d ;L_aan, P. Schult; en, !,,Klein Dreteler, J .G .v, Dissel; T .Keet,H.v.Welzen,J.P.v. Dissel,N,de Boer,W.Eggers,R.Gelauff. i _ rles.: · ... Poels,;\.v.Leeuwen (grensrec4ter) ;_. -LENS 8: · J\ .Blok, J. v. Westing, A ,Hoppenbrouwers, H .Leendert s, -----_-. C ;Kras ,E .Löwenstein, f" v. Luxemburg,r,1. Çoms, l" v. . ~ Schie,J,Jager,A.v.Duin. · .. ·Hes.: :,.Buys,F .Bie.rhof (f;rensrechter). i
1 

_ 

' ' ,i.FSCHHIJVINGEN: uiterlijk tot vrijdagavond 9 uur, 
bij Dhr.G.Coomans, Weilrarstraat 218, tel, 39.27,20. . 

VOCFLOPIG PRCGRAM!cf" SENIOREN VOCR ZCND,,G 6 NOVEIV::BER-1966, 
Lens 1 - vrij 
Lens 2 - vrij 
12.- u.Lens 3-0.D.B.2 
12,- u.Leris 4-D.V.C,2 

Lens 
14. -
Lens 
14.-

5 - vrij · · : · 
u.Lens 6-Laakkwartier 8 
7 

. . •. ".. . . - vr:i.J 
u.Lens ·s-'Felicitas "3 . =========~·==·=====================- .=======~======-=--·= w;, T 1rnr JG EN 

WE-NCU ??? 
1 

' -1 . Lens 1: krijgt Tiijswijk op bezoek, dat ? pun,ten ;uit 5 , weclstrijden heeft. Nu kunnen de -onzen nog wel·· een paar puntjes gebrui:k;en. En die- rode_ lantaarn is natuurlijk geen gezicht. We .bl,ijven ,hopen op de eerste overwinning. · .. · · 
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LonS 2: heeft voorlopig de aansluiting met de top·ver- . 

. ·laren door de !'lederlaag tegen Quick Steps, -maar

tegen Laàkkwartier, dat 4 punten uit' 6 wedstrijden heeft 

en met 0-1 van DONK verloor, rekenen we· op !:;en·voor-

spoedig herstel. : . · . . · •.: .- . 

Lens 2: · gaat naar Tonegido, dat met 8 puntert uit 6-wed-· 

strijden• op de tvreede plaats pr:ijkt: Het dérde 

staat opderàan, waamee·.maar gezegd•wil.zijri, dat ...... . 

LértS 4: gaat naar. ADO. De Zuiderparkers hebben··uit 5 wed-

. ·_strijden·twee punten:(1 minder als Lerys) ver-: __ 

gaard; Ook onze vierde editie·kan nog een.heleboel plaat-

sen sti jgen. · . · · · · · . 

LenS 5: ·krijgt de r1:rager van· de· rode l~ntaarn--'óp pezoek. 

_ · ·. · D.at is=Westerkwart.t,er.· Het vijf.de houdt töt-nu--toe 

deeer'ván Lens hèt'hoogst·qp de ranglijst.'Dat mag best 

Z.9 bl;ijyen. ,.. . - . . . . . -

Lens 6; · doet het' ook .. niet gek·.•. T'7gen · C. W~ P.;,' <lé,t eyen;yeel 

( 5) · pi:lnt en vêrga.àrde,' lijkt• Ol'J.S ècn. oyèrwitmir-ig

niet t6t 'dè onmbi;:~11jkheden te behoren; · • .. 

·Lens 7: kri .i/rt JI ;D .:f. , öp bézoèki_ dat 4 punt ~n uit 4 wed-

.. ·strijçl_çrtve.rr;aarde. Lcf)::;·heeft_t1,'uit;,5-.-. . 

LonS G: gaàt 'na.(l.r'Ifaasstraat, 'dat met: 8· punten· uit 4--wed

. · " · stri:idèn óngeslagel'). ,aan. kop @at,' Ons achtste 

heeft 5 uit,5 en.meet -.:rnl·w;ihh.êi)'om de aäns;I.uiting niet 

te verliezên. Eenn1óeilijke opgave ? • ·: •·· 

------- ......... _' - -•·-·;-.·.·_- .. -.------...--.-'--'--r- .. --- --.•·•···-~•·--

------.-----.--=~------------=-=-===== 
JUNIOREN-JUNIOREN-JUNIOREN-JUNIOREN 

SEJ<RET/cRifc;'\f''..•:' 
h.van cl.er kleij 

.:frambozenstraat 45 
. 'feT: .. '.5':38If.ï2 ........ .---·~: ·==----~-======--·=-========-============= 

Pr.10GR,liYil'f/1 .VOOR. ZÓJ\1),',.G, 3ó OKTOBER 1966 

12;-.u. V,Ç.S.1-~eiij i' . 
1 2. - u. · L9ris 2-tiuirtdorp S: V. 1 

D ëàëmsväartweg · .. 
.,V~3;G~2;1:6/4_~ 

· · · Lèns 3-vrij · 

DE OPSTELLINGEN: 

LENS 1: ----.-:-- R,Druggemäns ,M. v. Veen, H. Verheugd~ H ;Róthkl:'1'i_n.§_,·. ~~ 

R. Fortman, F. v ._Doheeme:r-i,N. Jan_ssen;-J. Cobb~n, F ,de 

·-zwart,D.Drandenburg,A.Kortekaas; .Res;: D.Holt ·J 

· (2x). Leider: Dhr.P.Huis •. · ·. : if•1; 0 :1.:, 

Sar.enkomst :_ 11 • 30 uur klubgebouw Lens; .. ·:.,,,~, :-·«, 
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LENS 2: C,Vaassen,J,Welling W,Vogel, C,Vervaart,T,Heer

------ . s9höp, Th:Hoefné!;gél, H, C!'.:arna, J ;webbers, ~.E,;l:iert·s, 

J.de Jongh,C.v.Velze~., · · , .. 
Res.: A.Duym, F;v,Niel,•_·_· · • -- . . - . ·. . . ,: ... 

------ -- .. ------. -=--=-- -·· =. ·. =--- '--7-==. --= .-=--==-=;::: __ 

PROGRJJJIM,\ VOOR z;,TERD,\G 29 OKTOBER .1966;· 

15,45u.Lcns-_5-V.U,C.4 -V.1,G,1.,L.6/4" ., .,. 

15.45 u.L~s 6.::D,H.B.R,K,3 V;2 1G.J,L,5/3., , ·• ··-•· ·· 

14. 30 u.die Haghe -?-Lën:,7 ,_ter:r;ein~s~ogrwi.jk-~·: 
14,30 u.E.M.T.3-Lens 8 ·--··-·ttengelolaan ······ -· 

15;45 u.G.D.s,8:.. Lens 9 - :: Noórdweg, ,Wateringefo: -;r i. : !. 

15.4.;i u,Lens 1-1;_ D.H.L._12·: ,V.p,G.2;_L,·5/3 : , ; ------ ----

14;30 u,A.D·,0.24-Lens 12 · · Z'eliderpark- -·.- ::-. · -·_ 

14,30 u.Lc,ns13 -l,.D.0.25 _ y.1,G.1,1.5/3·r :,·. 

13:15.u.W._I.K.3--Lens 14 . Ziuidèrpark, .f/e-geçl_~elte 

14;--:- u,D,v,J. ;_:·Lens 15 ·. "Prïnses:I_renlêl_'':._Wörtpark,. 

14,30 \1..Lens ·16.:.1~,M.D.5 .V,2;G,2,1,.5/3, . Ç.Schaàpweg: 
·-· .. . ' . - ... --- .. 

DEl CPSTEL1INGEN : , .• , 
. ' i~ :, ' . 

~!i~_2.:. W.Kóuwenhovên,H~Overbeeli:1J .Colpa, L;Huis, . 
· D ,Holt ·( 2x), P .de Jongh,. rt ,lfop, L~ v .d.J->foll ,_ ______ : .. ~ 

E ,Bákkers, J .Fretz, W,Keetr.ïan.. ., · · · · , 

Res,.: C.Grirn.bergen. Leider: Dhr,G'._v.d.Velde. ~ 

LENS 6: R.;v.)3erlo,J .• Schouw, L,de Jon,gh, E.v..I)ronkhorst, 

------ · H,Bijstef.vèld, P.de ·V-riês, ·H.v.Rulse•,l;l.-.Hoogeveen, 

"G: de Hoogd, P. v ,d. J\éi.r. G. Bruin~1J1.a·;- - · · ·· ~-

. - Res. :·F.v.l:iaggum ~2xL Leider: Dhr,G.Halleén. · 

LENS 7: D.v.d.Läns, f,.Ti~è~broek, F.Jehèe, !):'Lust;~~-----

------- liouwer, G.Duivesteyn, H,Eggers, R.v;Wà:ssern, 

F .v.Baggum (2x), .F .v .d.Berg, R.Peters,,~.Dilder
bë.è.k;-·:Res:: H.Rientjes. Leider: Dhr..~-I,:-Blok. 

LENS g: ------

Samenk@mst: 14,10.uuf klubgeb"ouw'Lens; 

P,,Jl'liltenbur,g, ,G,Verve:art, l?;Manders,· H.Dari_k~F-~J 
i\,v·.Essen; H.Westhoff D,de Vrie_s, F.Klink, G. 

Vr0develd, P.Klein Breteler, B.v.d.Sprong . 
. , . "Rés .•. ; __ .J',_cle Haan (2x), Le:i,der_: -Dhr.J.de Hilster. 

säiii"ënkomst: 14.10 uur klubgebou,w,Lens.· 
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~~~ê-2 = 

LENS 11 : -------

LEns 12: 

LENS 14: -------

LENS 16 :. -------

C,Groen, R.Jaèobson, P.F.cle Haan, P.ErG:·.1,>:1er,. 
R:.Bo_-.-isch, C;v;·neelen, l,.Feitz, E.v.d.Brcek,0 _ 
H.v.Domburg, C.Blok, J.Schutte, 
Hes.: B.de Vries. Leider: Dhr.H.Leenderts. 
säiiïenkomst: 15.00 u.Héngelolaan hoek Loeve-

steinlaan.. _ . ____ .. 
f,ls vorige week; P,('c Haan zie Lens 8. 
Grensrechter: L. v /d Velde. · 
Hes.: H.v.Derlo. Lcic1er: Dhr.R.lifo.ch;:fan. 
L .Eghe rt s, R .Hoefnagel, Th. v. Rijn, Fr .Di ssèl_: 
qorp, F,c'c Klcyn, C.Stapel, W • .Enr:leb:ert, B. )Gein Brntêler, ;.,Jungschläger,Th,Bocms, P, 
v. Doeveren. · 
~: L.v.d,J'.leer. Leic1er: Dhr.J._v,d.Knaap. 
Sa_menkomst: 14.00 uur hoofdingal')g J"D.O. 
Îl..Dos, G. Dlc:71, P._ v.d. Steen, J. v/d ·Ende, J. v /d 
Heyr: en, P. Heynen, P. Verhc.c.sen, L. Co.zand er, 
H.de WoJ.f, /,.Rinnelzwaan, G.v.Arclenne. 
Rcs.: P.Steffen. Leider: Dhr.W.Staoel. -- --- " Fr •. T(lunissel'), H.Janr.iaat,_ J.Kcct,:,an, C.J,:;_· 
spoel, H. v .Dm', _D. Ravestein ,. H. Pcchler, ;-:_ .I;ecrshook, J.1'.olvonsteiq, Th.v,d.Aarr11,reg, E.Ver-schoor. · 
Ras.: R.Wouters.- Lei.c1.er: Dhr.G.Ker.1perr:ian, 
Sar.,enkorr-st: _12.45 u;:1r hoofdinpang ;,.D,O. 
J,.Castem::iller, :w.v.r1 .Har,1,. M.P.Jan_ssen, J.:,s
sèli::an, P; Dër'oycr, W .I\uyvesteyn, R.Asselman, 
C. v .HuJ.st, R. v .l,,unspeet, C ,,v .Deelen,· H.K .F. 
Straatman. 
Ros.: B.Hoefnagel, l'i.Délsasso. Lci-r.:er: Dbr. 
C ;:,ras: Samenkomst: 13. 30 uur Loevesteinlaan 

hoek Hengelolaan. 
D.r'c Ha;,_s, L.Vers·X!.andonk, G.En,-lebert, J. 
de Vries, P.Wi_lEJer, C.Groen, J.J•foyers, J,W.: __ 
KuJ.der, TLFeenstr·a, E.v.,:.Hoeven Wijsard, H. 
S t.r::!at man. Re s. : H. Swanenburg. Leirl er: Dhr • . J .Witting; --
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1 ,45 uur Lens P 1-R,·,v;, P 1 
l.45 uur H,Il;S. ? 2-Lens P 2 
1.45 uur ·Lens P 3-Velo P 3 
1 .45 uur Lakwa P 3-Lens ·P ,~ . 
1,45 uur Lens P 5-DUNO P 2 
2.30 uur Lens Komb.1~-Lens Ko::1b._B 

DE CPSTELLINGEN : ' . 

29 OKTGJ:n::n 19 66, 
V,1,G;1,L.6/4 
Houtrust 
V.2,G.1,L.5/3 
Jansoniusstraat 
V.3,G.2,L.6/4 
V.3,G,2,L.6/4 

U:NS P 1 : H.v/d Steen, P,v.Wijk·, C.Lustenhouwer, 
G.Colpa, M..v/d Hor:st" F.Veeren, ,'t.Dnven 
E.Hoefnagel, G.Tror.,r,elen, ··::.de Winter, 
J. v. Rijn. i1es. : F. Wo1:t ers . .Leider: Dhr. 
G.v.d.Steen:-

LENS P 2: P. Verschoor, P .Berkelaar, E ,Lacco, it. v ,Bommel, -------- .. 'M.v.Daggun1, J.v.ïtossun, P.c~e Wolf.f,' H.r.ri;ckn, 
W.de 1-lilster, C,,v/d f,nrdweg, t1.Goeclhuys. 
'les,: J.Pcst. Leider: Dh,r.Th,Suykerbuyk. 
Sa:::enkomst: 1.- u.Henr:elolaan hoek Leyweg 

(Eurocinema) · 

LENS P 4: 

J .Doin, · R,él,i"-Vries, ;, .Do,,st, H,Straver, 
G wi· l l<>"se J l'e'-t""n · 1·'. Rui terman r.' s·,ei· -• ,. _ Cl•~ ) • ,\. V 1 ... C.. } ~__. o -- - ••• ' .LJ • 1._, 
cher, G.Lelieveld, P;le Drun, R.v/d LeJ.y. 
Hes,: ;,.Hilc'.erink.· Leider: Dhr.J.Cobben. 
F.v,Cs, F,de Vries, E.Booms, W.v/d Lans, 
P .Booms, C .Bakker, J. Wüstefeld, F. WilJ.eyns, 
.J,Slabbers, ;,,v.!faris, R,lle Vroe;,;e . 

. Res.: J.Janmaat, H.Veerkamp., Leider: Dhr.L. 
Branaenpur,g~Samenkomst: 1. - uur. Hengelolaan. hoek Loevesteinlaan. · · · 
J .Kouwenhcven, feov/d ;,ar, ? .. Tior.i, F,Jonker, 
C .Ernst, P .Koper, H .Coor:,an s, F. Snoeyers, 
i~.Janssen, W,v/c1 Linden, G,Schneider. 
Hes,: ;~.Burcksen, E. Reesink. Leider: 
Dhr .N ,Koot • 

. . 

. LENS P Komb .,'. wordt sar.1en§esteld uit: 
N.Jochems, J.v.d.Burgt, J.cle Hilster, 
;1.,da Hoo;,,J, J.Ko:_iur, f"v,Kleef, Q.v.Noort, 
F.Palstra, P.Perreyn, J.Recleman, E.IJpor
laan.lles. :G.Gor,1es,J .i•fol,.:er. Leider: Dhr. 

;, • Lirnbeek. 
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LENS P .Ko:,~b. D i,ordt samengesteld uit~ .. 
ll.v.Voon, G.DJ.oks, G.v.Qessel, Tb.Heer.is-
! '" 'n ' H , . l'l . ,. 1 ,, . . :CCI'r ... , n.Ce .1. oogc., lip\. eyv-1egc, .!.t.V.C. •. foeer, 
G.v.Osch, :,.;:(eesink, E,de W:ï.t, ;1.tJperlàan. 
aes.: C.Schenkels,:,.Vrolijk. · · --- . ' 

,~TTENTIE: Voor de keeperstraining worden zaterclagoch-
tend verwacht: · . : . · 
1 0. 1.5 uur F. v. Cs, 10. 30 uur ? .Y.erschoor, 
10.4.5 uur N.Jochcms. 

:,TTEl\iTIE', JUNIO:rnN EN PUPILLE'N ! 

;.FSCff:ff J.V:ïNGEN: vó6r vri;iclagavcnd 7. 30 uur -aan dhr. 
_JI.van der Kleij, .. Frambozenstraat 4.5, 
tel.33.88.42 (telefonisch alleen vrij

. cl_agavond tussen 6 .. 30 en 7.30 uur). 

NIJ<~T-OPKO!IBN: weg-ens niet-opkonen in het -afgelopen 
weekeinde worden H .Rient jes, D .c'.o Vrje s 
.en .H.S,raanenb_µrg tweemaal, als reserve 
opgestel,d. 

T?f,INING :,- en D-klasse ;,:roepen op dinsdag en donderdag. 

Hoewel ïn de circulaire, wcüke aan het begin' van het 
seizoen aan de betrokken spelers is toegezcnden, duide
lijk ·staat verineld, dat s·pelers, die de training niet of 
niet r·egelr,atig' volgen, niet· in de hog'ere .-elftallen zullen 
worden opgesteld, blijken sö=igen d-i t nie-t ernstig_ te _ 
nemen. Vanaf heden zal hieraan streng de hand worden ge
houden. Alleen in uiterst dringende gevallen kan worden af
geschreven bij dhr.G.v.d, Velde-, Hertenrad·e, 161, tel. 
36.11:.33, tussen zes uur_en_half z-even. 
Training alle overir:e r,:roepen · en pupi_llen: 

De -jon&:ens, die in deze groepen thuishoren, krigen __ een . 
cl.ezer clagen een circulaire, thuis, waarin staat vermeld, 
wat zij, nu ook de zaal training bij afkeuring gaat 
beginnen, r.1oe_tep ècen. 
Deua;;r deze circulaire goed ! ! ! 

- o-o -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-0-0-o-o-o-o-o- o-: 9 :-.Q- o-,, 0-:P -
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V,~;J DOEL TOT DOEL (Junioren) 
====-=-=-=-===-== 
Lens 13: heeft zaterdag met 5-1 gewonnen vanï3.T.C.2, 
------- · Lens hei;:on: al ··mete-en- aan een r-er offensief 
met als resultaat, dat uit een pass van J,Keetman, 
T. v /d Aardweg scoorde. Er werd daarna nog vaak schoten, 
maar dit leverde niets op. In de tweede helft was Lens 
beslist veel sterker. }Ja 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 ,,·ebcur:-:'e, toen uit een corner de bal door een 
D. T. C. -er in eigen cl oel werd gewerkt:- 3-0. Bij een 
uitval van D.T.C. raakte Il.Bos geblesseerd en vervan
gen door C.Dlom. Lens bouwde aan een nieuw doelpunt. 
G,v.:,r-:'e,one 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 ging door. P.Verheesen kreeg de 
bal, ging een 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, toen C.Groen in het 
strafschopgebied ten val werd gebracht. M. Jansen 
schoot de penalty feilloos in ( 1-0). Even later werd 
het door Mever 2-0. Na de rust behield Lens een over
wicht. Door· doelpunt en van Meyer, Groen en Straatman 
(2x) werd de eindstand 6-0. 
-------------------------------------------------------
VAN QOEL_TOT_DOEL (Pupillen) 

In een aantrekkelijke wedstrijd bestreden de pupillen " 
kombinatie s ,\. van Lens en Quic!, elkaar. 
In de ee;oste helft was Lens de betere ploeg. Doordat 
zij echter te individueel speelden, konden zij dit veld
overwicht niet in doelpunt ~n uit drukken. Een plo't;se
linge uitval van Qu5.ck c1eecl 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. C}uick was nu sterker, 
Dat zij dit maar ip één doelpunt konden uitdrukken, 
is hoofdzakelijk te danken aan het spel van H. Joche,,s 



• 
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en M. v. Ba,;;gum. . .. . .. 
Een verdiende overwinning voor Quick. . . . . . 
-o-o.:.o-o-o-o-o-o-ci-o-o-o.::o-o-o.:.o-o-o-o-:Ó-o-o.:..o.::O'=Ci·· 



D E L E N S R E V U E 
===-===--=---------=--
klubblad van de 
rkvv lenig en snel 

SEKRÉT ;,RL,AT 
f. b ,rn.esker. 
plant.enoord 126 
telefoon: 6761.53 

opgeric]Jt . . .. 
18 ~ecemb~r 1920 
RED:,KTJ:E. 
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4~ste ·jaargang· ·. no: ; 0 ·2_ november, 1966: · - - · 
: ·~ ===============.-·===.i:::=========================--:====----==--=-. .. 

LENS' z;,K,;GEND,\ 

wo: '2 nov: pup~·en· jun-training 
do: 3 .nov: · sen- en· jûn-training . . . •. 
vr: 4 nov: sen-training; KL,\VEJJ,,SSEN ! n 

· za: 5 nov: keepers:.. en veteranentraining; pµp: 
jun: .. 

zo: 6 nov: sen:· jun: 
Da: 7 nov: jun-training; klubavond: 
di: 8 .nov:· sen- en ji.m-training 

' . . ; - ~ -~~------· ---------------· -----.-------~ --~--' -~-~------.. 
TELE-;LENS 
-- ~ _,_ ' 

Er wordt dé laatste tijd 
nogal wat .afgekletst over 
het: strafbankje. Voor-en 

· tegenstandèrs vliegen. 
elkaar in de haren. Echter 
nog voor ,het Bqndsbest~µr 
van de KNVB hieror;itrent 
een officiële uiti,pr,áak , 
heeft gèdaan, ·meei;ide çle · 
,,fd. Noordholland het 

.. strafbankje bij wijze van 
proef.. voor dè junioren 
van, 12 tot .. 14 · jaar · · 
(C-klassers) te moeten 
invoeren. 

Laten we de .gedachtengang 
van \1Noordho1lànd" . even 
volr,en: Deze ,~fèleling . · 
(ltelt zich voor.het straf-

bankje ·te gebruiken voor die· 
overtredingen, die anders··· 
met een Waarschuwing zouden 
zijn bestraft.· H:i,err:,ee ,komt,-.· 
de Waarschuwing dus te v~r- , 
vallen en wordt.vervangen 
door het, "vijf -minuten niet , · 
spelen".· f,lleen. officiële 
scheidsrechters mogen. deze . 
straf toepassen; ftls een .van 
de leiders de wedstr:i,jc! ' . 
fluit, dan geldt de normale 
regeling; · · · · 

.. '' 
Enige gevallen, die voor 

· h_et .st.I'.9-fban)<je in ·aanroer.;. 
. kïng komen, zijn:. op, of 

aanmerk ing~n cip. de .l'eidi_ng; 
.. schelden;. vloeken; het· op-' 

z.ettelijk doen vallen van 
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een tegenstander; de bal 
uit balorigheid wegtrappen; 
herhaaldelijk opzettelijk 
hands maken; wei geren bij een 
vrije trap de voorgeschreven 
afstand in te nemen; 'ruw of 
gevaarlijk spel bij herhaling. 

Overtredingen, die in aanmer
kinr: komen voor het "uit het 
veld zenden" komen niet in 
aanrnerkinr, voor het straf
bankje. Een speler kan 
slechts éénmaal voor . 5 mi
nuten aan de. kant wotd·èn ge- -
zet. Misdraart hij zich 
nogr.iaals, dan moet hij defi
nitief worden vcrwijclerçL 
Van een tean kan slechts 
één ,5peler zich op hot 
strafbankje bevinden. Is het 
nodig twee si:rnlers op deze 
wijz.c te straffen, dan dient 
dat niet·,tegelijk, maar 
achter elkaar te geschiederi. 

TEGENSTi.NDE"·'.'.3 vu.n het 
strafbankje voercn·aan, c'lat· 
do spolre~els slechts de 
'.'waarschuwing" en het 
"wegzenden" uls straf kennen 
én niet het "tiJ~.olijk weg
zenden". 
Dit argur.ient is natuurlijk 
niet steekhoudend, want de 
spelregels kunnen worden ge
wijzigd, Een van de tegen
standers, de heer Claassens, 
voorzitter van onze eigen f,fd. 
Den Haag, ziet als bezwaren: 
dat de scheidsrechter door het 
strafbankje r.iindc,r aandacht 
aan het spel zou kunnen schen
ken, daar hi.i 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 als tijds
waarnemer aan te stellen. 
Een :ander bezwaar van de. 
heer C •. is, dat een 
transpirerende jongen ge
zeten on een bankje wel een 
kou zou kunnen vatten, Dit 
bezwaar zou kunnen worden 
weggenomen door do jongen 
een trainingspak of een jas 
aan te laten trekken en hem 
toe te staan wai;; heen en . 
weer te wandeler:i, ills derde 

· bezwaar noemt hij, dat: dege 
ne, die op hot bankje zit 
als "het zwarte schaap" zal 
worden nagewezen: Dit lijkt 
ons (ervan uitgaande, dat 
dit inderdaad gebeurt) niet 
zo'n bezwaar, want dan zal 
de straf ertoe leiden, dat 
de jongeman het nooit meer 
zal doen, 

Éx-scheidsrechter Leo Horn 
een voorstander,, rnaar dan , 
leen l:lij junioren. Bij de i 

nioren ziet hij er niet veE 
in: "die moeten het hebben 
leerd, cm wat de profs, be
treft, die moeten ér meteer 
worden uitgestuurd.". 

Er is overigens nog een mei 
de, die zeker ook wat betr, 
de senioren zou kunnen wor( 
toegepast, Een Si>eler erui1 
sturen, totdat een der par· 
en een doelpunt maakt ( zoa: 
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bij waterpolo). Deze 
straf is èchr,er wel wat 
zwaar voor gevallen·, die 
normaal met èen waar-

schuwing zouden worden be~ 
straft, maar daar kan ook 
nop; over worden ge sproken.. 

---=------------------------===----===-=-===========--=== 
HEEFT U ,',L Z0 1 N i'WCIE LENS I SLEUTELH,"iNGEH ??? 
=----~----=------==-==-------==-=-=-====--======-=~======= 

0 F F ~ C I E E L 
======== ·======== 

In Dallota,;:e: 

No • .50/2 J,W,besslng 
.51 /2 ;, .L .Lodder 
.52/2 E,W. van :1ijn 
.53/1 W .G.Gomes 
.54/1 W.L.Casabain 

N·i euwe· Leden: 

16-1'1-'.55 Meppel weg 1102 
26-11-55 Rietveen 43 
19- 7-.57 I"1elis Stokelaan 2124 

8- .5-.5 7 Dere steinlàan 44 7 
1 -1 0-.57 Wolweeversgaarde 34.5 

....-1'Jo.484 J .H.H.Valkenburg .5-10-.56 Woonstede 34 
48.5 vervalt 

~- t,86 Th.P.111,Tijssen 10-11-.56 Nunspeetlaan 30.5 
✓ 487 r,:.:,.c.van Eysbergen_ 11-.5-36 Bentinckstraat 11a 

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

KCNT,\KTIVITEITEN 
Ü!) drie tafels werd vr;i. jdagavond door m9. ar l:Lefst 2,1. Len..: 
sers enthousiast gestreden om de tafeltennis-wisselbe
ker, die door de K.K. beschikbaar was gesteld. ,\ls over
winnaar kwam rond het middernachtelijk uur uit de bus: 
J .de Hilster, Daar deze zich echter "buiten mededinging" 
had i_ngeschreven, ·kwam de beker tenslotte in handen 
van~de junior H.Verheugd, die inderdaad een uitstekende 
indruk had achter gelaten. De derde prijs was voor 
"meneer"-Tinus v,Zilfhout. 
Gezien de overweldigende belangstelling lijkt het ons 
gerechtvaard_igd, in het voorjaar een nieuw toernooi uit 
te schrijven, tijdens welk de Lens' wisselbeker opnieuw 
de inze~ zal zijn. . 
Hopelijk- mogen..:we. dan andermaal een bero.ep doen. op_ d_e 
tafeltennisspecialist Ton Hoefnagel, die vrijdag voor 
een vlekkeloze organisatie én voor een grandioze demon
stratiepartij tegen de·jeugdspeler Peter Joël zorgde, 
Hartelijk dank, heer Hoefnagel ! · 



-123-:. 

Cnc~ertussen zaten we dus vrijdagavond met "één volle 

bal<". U weet ,dat het ons streven is zoiets iedere 

week te bewerkstellif!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.'lVERJI,SSER.S aan bod voor 

een "losse" kaartavond, tijdens welke U alvast kennis 

kunt r.iaken net Uw tegenstanders in de kor.1ende Kerst

drive. ;,lle in Lens geïnteresseerden zijn welkom. 

Voor de organisatie zorgt dhr.P,J;,urghot.'Wt. In'sèhrijf

p;eld één gul•·len, natuurlijk zijp er prijzen te ver

èienen ! 

VanzelfsDrekencl hopen wij, dat ook de niet-klaver

jassers hun neus zullen laten zien. ;,ls de ruirate het 

toelaat, zal er zeker nog wel "een balletje c;eslagen 

kunnen v;orden". 

De l,J.ubavondagenda ziet er verder als volgt uit. Op 

vrijc!af 11 novecber een "2ewo.ne" ,klubavond., waarop 

wc zlu.lon kunnen konstatere11 of de belan~·stelling der 

Lcnsers inderdaad is toegenomen. Vanaf 1 lÎ november 

staat de klubavond dan vërcler·vooral in het teken 

van do Lens• korstklaverjasdrivc, voor :le organisa

tie waarvan wij reeds onze sekretaris, do hoer 

F .~e.sker, hebben kunnen strikken. Tot Kerstrni s is 

de K.K. dus wel "cndor rl.e pannen" 

K.K. 

p .s. 
De. enthousiaste aanmöedigingen, die zondag j .1, 

ons eerste elftal zo inspireerden, brachten ons op een 

idee. Zcu er in Lens niet zciets als een supporters

club te orp:aniseren zijn ? 1·Je zijn ervan overtuigd, 

dat onze hoogste elftallen van zo •n "club" veel steun 

zouden ondervinden. Die steun hebben ze nodig. Denkt·. 

U er eens over na ? Wij ,mchten op suggesties ! 
K.K. 

U I T S L A G E N 
============--==-

SE!GC'EN: 
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. · · · JUNICREN: 

lens 1-rijswijk 1 0-0 · ;;:.::,_=== 
lens 2-Iakwa 4 0-1 vcs·1.:,1ens 1 
tonegido.2-lens 3, 3-t · leris•2.:quindorp sv 1 
ado 7 -lens 4 1-5· lens-5-vuc 4 · 
lens 5-w'kwartier 9 5-3· lens,6~ct.h.b.r.k.3. · 
lens 7-hdv 5 ·. ' 0-5 die. haghe 5-leris. 7; 
maasstraat 5-lens 8 8-1 · b,m,t,3-lens 8 · 

. g.d. s. 8"lens 9 
, lens 11-d.h,l,12 PUPILLEN: 

lens p 1-rava_p 1 2-0·· a.d.o.24-lens 12 
h,b,s. p 2-lens p 2 0-2- lens 13-a,d,o,25 
lens p 3~vélo p 3 2-1~ w~i.k.3-lens-14 
lakwa p 3-lens p 4 · 3-0 . d.v .. j. -lens 15 
lens p 5-duno p 2 1-2 lens 16-k.m,d,.5 

3-2 
2-3 
1-2 
3-1 -

"'l·-3· -·· 
0-P ~· 
4-]i 
2-G -
4.,,0 .. 
2-0 -

· .· .. 7-1 
.. · · -3-1 

0-5 
-===~======-======.======================================= 

.. - ... - . . - ... 
SEKJETJ\RI)_AT . . __ , _____ .,__. _____ . . ____________ ;::::;i:_ ..... =--=----=. 
:: • c oomans _ 
weimarstraat. 218. 

SEKI c:rnN-SENIOf.EN-SENIO,•.EN-SENÏCREN' : 

· tel: 392.7/?.0 · ..=· ·=---.:....._-----==-,==-=----.====---. ======== . ' 

PÏLOG:L\1'-'11\:J\ ZCND.',G •6 NC'Vfü•\HEil · 1966. 

Lens 1 - vrij 
Lens 2 - vrij 

12. 00 uur L0ns 3 - O.D.D .2 
1,2.0Q uur L,ms .4-- D .. V .C.2 

Lens -5 - vrij . _·.· 
14. 00 uur Lens _6. - 'Laakbiartier 8 

Lens 7 - vrij· 
1 ,, • 00 uur Lens 8 Felïcïtas 3 

DE CPSTÈLLINGEN : 

~~!i~_2:: g, hall een, g ,kernpe rnan, h. kemper ;p. schouten, j. v .d, 
knaap, j. verhaar, g. Iooyestein, d igroenendijk, f. · 
r:ie sker, f. wubben, j. v. kleef. RES: a, verbaréndse, 

·. h.ubben;h. jacobs; · 
· ·· DENK en bE LEGITII·!ATIES. 

' . ' - . . -

LENS, t.-: th. suykerbuyk,ri1. da vis, j .meier, c ,me ere, a :nieuwen
------ huizen, f. burghóuwt, p·. burghouwt ,•r .ravestein,: , . 

w. eykelhof, h. branden burg, w. burgho1_!Wt .
... ·r..ES.: f. straathof, n,koot. 
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LENS 6: ------ n. v. domburg, j. br.ochard, c. vel dink, g. jehee, f, v ~ 

dijk, j ,groeneyeld ,miv ."eysbe_rgen, f~ veelbehr, r. 

eykelhof, j .ycldink, n.drabbe. . 
HES: c .nieuirnnhuizen, w. veelbehr (t:rensrechter}. 

. . . ·- . 

LENS 8: a ;bJ.ok, j,; v.. w.es;ti.ng ,·ä. hoppen brouwers, h.leenderts ,' 

--.-;_--- c ;kras, e. löwenstein; a. v,luxemburg,m. ocirns, 

j. jager, r. wüstefeld,,a_. v:,duin. 
. . HES: p,schuJ.ten,a.v .• s.chJe. 

sdfóRSING: I. v .m·. ·aahmerking·en op de scheidsrechter is 

H.Hooduyn voor·2 wG'ken geschorst. 

AFSCHRIJVI~1GEN: uit.erÏi.jk tot, v.rijdagavond 9 uur _bi.f 
dhr;G.Coorw..nq; ,Weimarstraat 218,. · . 

tel •. 39 .• 2-7. 2.0. 

VOCRLC'PIG PRC'GR:,!'1':.\ SENICREN VCC'R · ZC'NDl,G 1 3 NCVEl-TEH 19 66. 

1,1-,30 U; Wi;1:,ol'1er 1- Lens 1 
14:30 u; 0lyr,1pia 3 -- Lens 2 
12;QO u. Lens 3 - H,D.S.5 
14,00 u. Lens 4 - Den Hocrn 2 

1tr;Oo u,Ooicvaars 4-Lens 5 
12;00 u.Lens 6-Delft 5 
12.00 u.P,D.K.G-Lens 7 

Lens 8-voorlopig vrij 

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

W,\ T· KF:I ,TGEN 
WE NOU??? 
==-==-===-= 

LENS 3: krijGt bezcek van het hoog geklaasèerde O,D.B.2, 

dat H.M:.S.H. met 6-1 versloèg.·Lens leed zondag 

een neder laar: tegen Tcnegido en draagt nu - zoals de · 

stand laat zien - de rode lantaarn. ·· 

A;D;0.5· ··•. 7-13 • La~kkwar:tier 6.· 7-6_ . ·· __ _ 

·ronegido 2 7-10 H.D.S.5 6-5 . 

O.D.B.2 6-7 Wilhelnus 3 -6~4 ·-- -·---

Voorburg 2 ·7_7 H,I-~.S.H,3 ï-4· · 

Gr. Willm:1 v;,c 2 .. 7-:-7. LE~S 3- . . 6-3 . 

LENS 4: boekte ( ei~delijk}. een gróte. ov~rwinning. op 

het overigens zwakke A.D.C. Zonél.ag komt·n.v.c. 

op bezoek, dat met 2-0 van koploper B .IoJi. T. verloor 

en nu op c'l. e. tweede· plaats.prijkt •. Lens st,aat onderàan 

de middenmoot en. gaat hopelijk_ voort op J:i.et g_oëde pad--· ___ ; 

der overwinning. . , 

B,M.T.3 6-12 den Hoorn·2· 7-6 
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D. V .C. 2 
Quick 7 
Flamingo Is 
D.H.L.,5 

6-9 
7-9 

. . : 7-8 
6-:-1 

LENS 4 
Ooievaars) 
i,.D.0,7. 

· Celeritas 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 •. 

Hoe kan dat ? Zonc1ar spelen ze in ieder geval (als·het . 
veld niet is afgeketird) tegen Laakkwartier, dat IIuindorp 
met· 2-1 vers·loeg. Cns zesde staat in de middenmoot en· 

moet in st·aat wordèn geacht "hogerop te komen. · 

H.fii.S.H,.5 7-12 Duindorp 4 
H.D.V.4- 6-9 Lalu·m 8 

. r 

.. 

O.D.B.,5 . 6-7. DEC·5·-

6-6 ,' 
6-.5 

... 6-.5 
7~4 
6-0 

·, 
"""'·""•"•,-•~··-

LENS 6 ··5-6• · G.D .. \.6 
C,W,P.2 .5-6 . ,Delft 5 

' ' 

LENS 8: s1Jeelt ·tègén.Fclicitas, dat nog geën punt 'ver- ·· 
gaarde. Ons achtste verloor met grote cijfers 

van koplopf),r Jil'Jaa~straat en huist in de middeni-.io~t. ··· ·_- ~· · · 
• ' • 1 • ' • 

îliaasstraat .5 " .5-1 O D .H .B .H .K . .5 6-:-6 ,· .... 

Dlauw Zwart 11 5..:8 LENS 8 6-5 
Wit Elauw RK .5 6-8 Schevenirwèn 9 .· 5-4 
o.s.c.6 6-7 v.u.c.12 6-4 
D. H .D. 3 6-!i- r.\aräthon 8 · 5-'-2 ..... . .. 

· 'Felicitàs 3 · 4-Ó 
-0-0-0-0- o-o-o-0-0-0-o- o- 0-0-0 o..:o-o.:.'o.:.o.:.o-0-0-0- o·~o-0-0-0-

• • • •• • p • 

- Theo I3rochard dankt langs d{'ozeweg gaarne dsi guile 
' .. 

gevers van de fruitmand. - De vruchten. droegen ertoe 
bij, dat het· l'eed veroorzaakt il.oor, zijn gekneusde enkel 
aanmerkelijk werd verzacht. Theo is intussen weer op de 

been. Ook al gaat het wàt ... moeiza?.m,._. __ 
. ·-·•·······•------~······••~-,-,- .. ~-···· 

- Een van de· spelers van Lens 8 heeft zondag bij Maas
straat zijn voetbalschoenen laten st:él,an. Ze zijn terug 

te bekomen bij Tpn_ V!J-n_ L:1-1-xemburg, de la _Reyweg 2B •. · 

- i\an[:,eboden zo goed als nieuwe PUJ'lf,..;.voetbalschoenen, 
maat 41. Të b~vragen bij dhr.G.v.d,Velde, · Hertenrade 

161, tel. 36,1,4.·33, · · . · · .· · · ... 

- Utopisten h~bb:ëi-i: v:ei:ee _vreemde eige·nschi,.ppen, Voor de .. 
tweede keer-. àcht'e.reeh worden we over.vallen met een be-· 
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richt over een verloving. Dit keer werd mentor 
Max Heerschap gestrikt door Han!'ly' Blom, Cnze ·geluk-~ 
wensen. Wi.i kunnen overigens wel vaststellen, dat een 
van de betere eigenschappen van de Utopisten hun 
goede smaak is. · · 

-----------.-----------------------------------~--.---. 
SEKHETARii.,\T 
h.van der kleij 
frambozenstraat' 45 
tel: 338842 

--------=----====--~---=--=--=---==--= 
JUNir !'.EN-JUNIOREN-JUino::EN-JUNIOREN 

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

PROGRAMI',,,\ VOOR z0rm:,G 6 i;cVEMDER 1966. ," 

1 2; - u; Lcn s 1 -J. H.L. 1 V; 3, G. 2, L. 6 / 4 
12 ;- u; VJ'•brlenburch 2-Lens 2 · v. Vredènburchwer 
14-.- .u. Lens 3 - Valkeniers 1 V.3,G.2,L.6/4 · 

DE OPSTELLINGEN : 

LENS 1 : r ."bruggemans, m. v. veen, h. vérheugd, i-i; rothkrans, 
----,-- r ;·fortr1an, f. v. bohec• en, n. janssen, j. c obben, f •. 

dë' zwart,rLbrandenburg,a,kortekaas. · ·. . · 
RES: r.v.d.null (2x). LEI'JER: dhr.p,huis. 

!:~~~-g: c .vaas sen, j .welling; a; çluym, th. höefnagdl, t. 
hé.er schop, w. vogel, h ._ crama, c. ve rv'aart, j. egbe rt s, • 

. ·j,de .jo.ngh,_c,_v._vq_l~en, 
RES: j.,,rebbers,c.Rooduyn~- .. · ·· ·· - · ..... --

!:~!!~_2: h; vérbarenc1.sc·, b; e'nlkamp, w. geurens , h, suykerbuyk, 
j;v;d.zal• ,a.cle winter,f.v,niel,c.knii:ipenb.erg, 
g.v.d.togt;j.holt,j'.blok •. · -.· ·: 
RES : f. hcrrernan s, r. blok. Ï;EIDER: . dhr. f. herremans .• 

PROGJAMMA VOOR Z),TEJD;',G 5 NCVEMBÉR .1966. . . . . 
. LET OP DR VE".::1NJERDE ,\,\NV,\NGSTIJDEN V,î.N DE 
" -'\IIBDSTRIJDEN. ! · 

15.30 u,Lcns 5-V.V.P,5 v.1,a:1,L.6/4 
· ·Lens 6-vrij .. 

15.30 u.Rava·4-Lens 7. Züideroark 
15:30 u. Lens 8-Westlandia 5 v.2,G;2_;t.,5/3_ · 
15;30,~:Lens 9~D.H,Il.R.K.5 V.3,G.2,L.6/4 
14;15 u.Lens 11~Vclo 9 V,1,G.1iL.6/4 
15. 30 u.Wilhel:''us 1 0-Lens 12 ( vriend sch. Voorburg 

' . 



-128-

14;15 u.Lon~ 13-D.T.C.2 V,2,G;1,L.5/3 
Jansoniusstraat 14.;15 u.11::akkwartier 11-Lens 14 

1 3. -- u. Flámingo' s' 5.:.1ens 15 
1 i ;1 5 u. L<.ms i 6-ViiJ_ sonrheters 1 

"i''rinses Irene'lS21èrtpa_rk . 
V.3,G.2,1.5/3 · 

.DE CPSTELLINGEN: 

!;,~~~-,?_: w.kouwenhoven,j.overbeek,j.colpa l.huis,p.de 
jo~i,:h,d,holt,a~hop,r.v.d.mull(2xl, e.bakkers,j~ 
fretz,n.n. · . 
RES: h. bijsterveld, g. de hoogd. LI:L'ER :dhr. g. v.d. 

· velde. 
LENS 6: zie overige elftallen ! ! 

LENS 8: ------

b. v .d-. lans, a. tinnenbroe k, f. jehee, b. lustenhouwer, 
g'·. dui ve·steyn, h. eggers, r. v. wassem, f .v. baggu:o, 

.f.v.d.bere,r.peters,a.bilderbeek. 
RES: g. vervaart. LDIDE~i.: clhr. a. blok. 
S,~îfJENKOYJST: 15. - u.hen' elolaan hk. loevesteinl2.an. 

. . . 
p .milt enburg, p ,mancl:ers, 1. rle jongh, h.danker·s·, a.v. 
essen,a.westhof,d.de vries,a.feitz,g.vredeveld, • .. 
p.klein breteler, b.v/d sprong. · ' 
HES: h,rientjes. LEIDER: clhr.j.de hils_ter. · 

LEl'IS 9.: .. e.v.d.bróek, r;jacol:ison, p.f.è.e haan, p.brmnmer,, · 
------ r.bogisch, c.v.cleelen,··-r.klink;· j,ca·stenmill·er, 

c.blok, j.schutte, g.ravestein. 
,IES: h.v.doriburg,c.groen._ ~IJER: dhr.]:i_.J._eenderts. 

LEI:S 11: :,ls vorige week,· met p.verheesen i.p.v..t.hciek; 
------- LEIDER: dhr.r.wachE1an. 

LEI']S 12; -------

LENS 14: 

l.egberts,r.hoefnagel, th.v.rijn; h:v.berlo, f. 
de'kleyn, c.stapel, w.englebert, b.klein·brete
ler, 'a. jungschläger, th. booras, p. v .doe veren. · · · ·· · 

·nEs f 1 • ld L''ID ~ · 'hr . 1 k 
~i J • : r. ais se orp . ~ . l!.r~:i:. : c.. • J • v. c • naa p. 
S,;MENKOi~ST: 1,i.15 u.hengelolaan/loevesteinlaan. · 

r,bos, c;blom, p.v.d.steen,j.v.d.eride, j;v.d.hei
den, p.heynen; b.ravestein, l,cazande~, r;dè wolf, 
a . ri1mnel zwaan, g. v . ard enne , · 
RES: Tl..meershoek, LEIDE.t: dhr.w,stapel. 

fr.teunissen, l.v.ct.meer: j.keetman, c.abspoel, 
h.v ,dam, h, janmaat, h.pechler r.wouters, j.hel
venstein, th.v.d.aardweg, e.verschoor. 
RES: w.duivestijn. LEI:JEH: dhr.g.kemperr.1an. 
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LENS 1 G: 

SP.MENKC'r-1ST: 13. 30. u. hengelolaan/loevesteinlaan 

a;cast~nmiiler, w,v.d,ham, ·r,a.guit, j.as:selmap, 
p; der.eyer, r .asséllilan, · c. v .hulst, r. v .nunspeet., 
b.hocfnagel,. r .• k.f.straatman, p·.steffen. . . 
RES: c. v. deel en, g.engleber-t .. LEIDEll..:- .cihr .• c ..•. kra.s •. 
Si,MENKC'I'•'.ST: 12. 30 u.hengel olaan hk,loevesteinlaan. 

b,de haas, m.d.el.sásso, n.:p. janssen, l.v.ers,paan
donk., p.wilr;1er, ·j.lll:e. vries., c.'gro,en, j.mulcler, .. 
r.feenstra, e,v.d.hoeven wijsard,. r.straatman. 
;";ES:··j.meyers, h,swanenburg:. LEIDE):l: dhr,j.wit
ting, . . 

==========================================-==·-=--==~~== ... 
PROGR;~;•ë"l, PUPILLEN V0011. Z,\ TE'êD.~G 5 NC:VEMBER 19 66. 

LET C'P DE VEiî.,',l;DE"'?.DE ·;.;~NVANGSTIJDEN v:,N DE WED 
STll.IJ:JEN ·! !· 

h30 u,Lens · 1-l,.D.O. P 1 
1; 30 u.L.ons P 2-2,1S P 1 

V.1.,G,1,L:6/4 
V,2,G.1,L.5/3 
!fon-sterseweg • · .. . . 
Ki jkduinse·str. /Duinlaan 

1 • 30· u. Loosduinen i' 1 -Lens P 3 
1 .30 u.Kranenburg P 1'-Lens P 4 
·: P5-vrij . 

1.30 u.L·ens P G-Wes'terkwartier P 3' V.3,G.2,L.6-/4 

DE OP:=lTELLINGEN : 

LENS P 1: r.v/cl ste'en, p.v.w5-jk, c,lustenhouwer; g.colpa, 
-------- m;v/rl horst, f.veeren, a.bc:ven,'_@;",trommelen, 

a-.. 7è winter, e. hoefnagel., J. v. ri Jn. 
~:ES: a.hilclerink. LEIDER: c1hr,g.v.d.steen.·· 

LENS P 2: p.verschoor,. p.berkelaar, e.nacco, a.v .• bomr:1el, 
-------- 1:1:v.baggut:1, j.v.rc.ssum, p.de. wolff,· r.micka, 

w.de hilster, c.v/d aardweg, r.·goedhuys. · 

LENS P -: : --------

TIES: ;: .uillemsc. LEI DE 1: dhr. th,. su.yl~erhuyk. 

j;bö~n, r.cle vries, a.bor·st, 'h,straver, p.booms, 
f .wouters.,. b .ruiterman ,. e. speic.her, g.lel,ieveld, 
p.le brun,. r.v/d lely. . . · . · - · · ···· 

RES: j. ke etman; LEI' ER: dhr. j, cobben •. 
S;U,'ENKONST: 12,50 u.ingang.Lens-t.errein. 

f-.v.-0s, f.cle vries, .j.pó.st, j.janmaat., w,v/d lans. 
c.bakker, j.slabbers,, f.wille.yns, j.wüstefeld, 
c. bocr:1s, a. v ,I:lari s. 
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.. HES: r,de vroege. LEIDER: çlhr.l.brandenburg • 
. _s;J.mN KOI/'.ST : .. 12.50. u. héngelölaan/leyweg ( Eurocine-

IENS. ,-, 6 .. k·· · h . /d b /d r.1a) 
, -1 :J. ouwen oven, a.v aar, -r. or::, _r.v r.1eer,. 

----:----- th.heemskèrk, g.a.gomes, a,kleywegt, j,alber:ze, 
l.winkelman, a.janssen, j,oosterveer. 
RES: h. coomans, g. schneider. IEID EJ: rlhr .n .koot. 

/,TTENTIE: . Op de keeperstraining worden zaterdagocht.end 
· ·verwacht: 

10,15 u.f.v.os, 10,30 u. j.boin, 10,45 u. j. 
kouwen hoven. 

;,TTENTIE, JUNIOHEN EN PUPILLEN! 

,~FSCHilIJVINGEN: véér.vrijdaravond 7,30 uur aan dhr. 
h,van der kleij, fr~~bozenstraat 45, tel, 
33,88.42 (telefonisch alleen vrijdag
avond tussen· 6. 30 en 7 ,30. uur) •. 

NIET-CPKür,;EN: ·. wegens niet.;.opkomen in het afgelopen. 
weekeinde worden c.groen en r,meershoek 

· tweemaal als reserve opgesteld. , 
Wegens· herhaald. te laat komen krijgt· 
g; willemse een reserve beurt, het: een te
vens. de laatste waarschuwing is. 

r,r, TEHI ;,t.L UITGIFTE : dhr. th. suy),l:erbuyk. 

,1ESE,l.VEPr-:OGR,èM1• ;',: hierover volgen volgende week nadere 
mededeline:en. 

,:,TTENTIE: i.v.m. het vroeger: donker worden zijn alle . 
· wedstri jclen 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-ö-o-o-o-o-ü_-o-o-o~o-o-o-o-o-o-

V,\N DOEL TO'l' DOEL (Senioren).-

LENS 3: speelde een redelijk goede wedstrijd tegen 
Tonegido 2, rlat ·echt er" ö'eduidencl sterker was. 

De Voorburger.s hadden enkel-e oudeers_te elftalspe-.... : ... 
lers in hun gelederen en dat was wel aan hun s-pe-1 · 
tè merken. Lens verweerde zich echter moedig; er 
werd vooral door middenlinie en achterhoede hard ge
we1:kt • Het werd 1-0 vo_or Tonegido, cl oordat een voor
zet via een van de achterhoedespelers achter de doel
lijn verdween. Enthousiast ingrijpen van de achter- · 
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hoede en enkele safo's. van de keeoer voorkwamen voor
lopig verder onheil. 'Toch ·werd het nog'i.:oor 'de :rust 
2-0 ~oen een hoog en effektvol ·schot via lat en keeper 
doel trof. Na de thee werd het bij éen uitval 2-1., :maar 
Tonegido liet het niet verder komen. Toen,äe achterhoëdë 
voor. vermeend •buitensoel ,bleef sta.an werd het 3~.1. en 
de nederlaag was onontkoombaar. . 
LENS 4: z.Qr,gc1.e. voor een. prettige verrassing en kwam 

met een grote overwinning uit het Z1.1iderpark.--
De h~le,ploég wer-kte zeer ijverig en dit wierp zijn 
vruchten af, Met.de rûst'haddèn Càr Peétérs c.s. al een 
komfortabele 4-1 voorsprong. f,l deze 'doelpunten kwamen 
voort uit goed opgezette aanva}l9q_. · .. 
Na de tJ-/,ee moest Lens zich me.er verfed1.gend irisfellè·n èrï 
ook dat ging het vierdè deze middag 'uit.stekend-af. J;Jij ..... 
een fr-aaie.uitval wist .Fraris Durghouwt zèlfs nog nummer 
5 op het sc9rebörèl: '-t;e breng~n. · · 
LENS 5: heeft zijn: tegenstander. cinclerschat, war;it voor de 

rust. geloofde. net vijfde het wel en het- was dan .. 
ook ,ni0t ve:rwonclerlijk, · dat dè éerste speelhelft met 
een 2-1 achterstand werd afgesloten.Tijc1ens de rust is 
er-een hartig woordje gesproken en niet zonder resultaat, 
Leni;; pakte.de zaken energieker aan en re13ultaten konden 
niet uitblijven. tlrandenburg schoot fraai de gelijkmaker 
in. Lou Janssen zcirgde-zèer,beheerst.voor:nog twee Lens-
doelpunten. 4-2 dus .. - . . · ----- · ·· .. ,. .... -- ··· 
Knoeien in de achterhoede (beslist niet·zijn-beste--v:orm) 
zorgde voor nog een tegenpunt, maar Jan do Hilster stelde 
kort voor tijd de zège veilig;: . . · 
LENS 8: tenslotté was een gemakkelijke prooi voor }füä·s·..::· · 

. straat, vooral cle Lens-verdediging liet het wel 
enorm ä f-vre't en. -Tön · v·. Luxemburg-- kon- gelukkig nog -:via e e.n 
strafschop de eer redden. , 
Enkele pluspunten: Een officiële scheidsrechter-en een 
prettige sfeer. 

H.H. Su~porters opKelet !!! . 
Ook a.s. zondar,: zijn vele jeugdige én enthousiaste 
supporters broodnodig langs de lijn·. Afgelopen zondag is 
wel bewezen, dat hun aanmoedigingen onze eer·:'lte elftal
spelers tot em wcldi3-dig aanziend en. unthousiast spel 
voerden.Nu speelt zon.da"' het derde elftal een zware wed
strijd tegen· O.D .D .r'l{ sséhien, dat Len:, 3 de rode lant.aarn 
kwijt raakt ~~ankzi.~ de supporters ! ! ! 
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rkvv lenig en snel 
sE1crnr.~,:n;.1,'r 
f .• b.mesker 
plantenoord 126 
telefoon: 6761.53 

Opgericht· 
1 8 december 1920 
REDiiKTIB 
g,halleen 
amandelstraat 103 
telefoon: 361160 

-=-====-==·=~=-=~========================================= 
40 ste · jaargang no: 11 9 november 1966 
==-==---==========~====================================-== 

LENS I Zi,IC:.GEND,1.. 

wo: 9 
clo: 10 
vr:·- 1 1 

nov: 
nov: 
nov: 

pup- en jun-training 
sen- en jun-training 
sen-training; KLUB:,VOND 

za: 12 nov: 

1 3 

keepers- en veteranentraining; pup: 1 t/m 7; 
jun : .5 t /m 7, 9, 11 t /m 1 6. 
sen: 1 t/m 7; jun: 1 t/m 3 en 8. 
jun-training; klubavond 

zo: nov: 
ma: 14 nov: 
di: 1.5 nov: sen- en ju.D-training, 

--------------- .---------------------. --------------------
TE LE-LENS 

Na uitvoerige en langdurige 
studte is de enquete. 
korr~T.issie· 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 
vr~jgegeven. In Je komerrl e 
weken zullen we gedeelten 
van het lijvige verslag 
publiceren. Het begint 
aldus: Er werden 200 . 
formulieren gezonden naar 

.de leden,_.die op_ 1 .anril 
1966 de leeftijd van 17 · 
jaar hadden bereikt, Door 
112 leden werden de formulieren 

teruggestuurd (.56 1.). 
Hieronder kunt U zien, dat 
vàri·elke leeftijdsgroep 
een vrijwel gelijk percen
tage heeft gereageerd: 

17-19 jr. 
20-24 jr. 
25-29 jr • 
30-39 Jr. 
40-· etc •. 

totaal 

ver- inge- 1. 
zonden komen 

53 30 57°!? 
49 28 .573/. 
31 20 . 6.5l-28 14 .50 0 

39 20 .523/. 

200 112- .56"/. 

Zoals U zich (heel mis
schien) herinnert, had de 
eerste vraag betrekking 
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op het aantal jaren, dat 
'1e ond ervraaGden lid waren 
van onze vereniging. f!aarbij 
kwaE1 het volgenc'.e uit de bus: 

aan- percen-
tal tage 

0 t /r:i 2 jr 23 21 .f 
3 t/rr: 6 jr Hl 16 ¾ 
7 t /r:1 1 L', Jr ,:.2 38 % 

15 en langer 29 26 o/, 

Vraar-:'·2 wilc'.e weten, hoeveel 
leden eerc'.er bij een andere. 
voetbal vereniginf~ waren aax1-
gesloten geweest. Het verslag 

1 1th' lt 1 ·t·· verme :. ;i.erover, c.a r,i 
· · t6 · . 1 h t 1. bi.J , inzenc.ers. e geva . 

bl'eek. Opger.1.erkt' wordt·, dat, 
vooral een ,aantal ouderè leden· 
lang r,elèc1.en t"ot een and.ere.·. 
verenizing behoorde. f,ls _ro-:
denen voor het toetreclen tot 
Lens werden opgegeven: reputa
tie Lens ( 3); vrienden en fa
Qilie (27); school (8); dich
ter bi.4 Lens (-',); diversen (-'.-). 

Ec.n ze.er interessante vraag 
betrof c1.e reden, waarom men 
tot L.cns was toee;etreden. Het 
versla."': van. c\e enquete-

konr.lissie geeft hier
over de vol~ende cij
fers en een komr::entaar: 

a: far:1ilie 30 
b; vrienden 52 
c~ scheel .. 32 
d. diversen 21 

Er is-geen aanleiding 
om te v:eronderstellen als 
zou Lens een familie
verepiging zijn. Voorts .· 
is het moeilijk na te gaan 

... inho.e'verre bepaalde scho
len het toetreden tot 
Lens bevorderd :hebben·, C\aar 
velen zowel 11 school"· ·als .. . ; 

"vrienden" nls redene:n : 
opgaven .•. Dat; er een zeke
,re invloe·c1 b·est;aat, vaJ.,t . 
.echter niet te .ontkennen . 

. 'Eon inzender gàf ç1.ls re
, . . ,'I t h' . Il ~ . c.en op, .... a lJ an .... ers 
te dik wen~", Drie :1.nzenclers 
bleken via hun kinderen 
naar Lens ·te •zi ;jn · gekor.1en:; 

·· (\'rordt vervolgc1} 

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

In Dall cta;,:e : -------------
No.53/2 W.G. Games,·. 

54/2'W.L.C~sabain 
-·55/1 J.H~v;d~Wijk 

56/1 P.c::r.Feitz 

o· F F I C I J~ E L . 
. ---------- -- ----

8-- 5-57 
'1~10-57 

· · 2î-"8-55 
· · 20-5-55 

Berestèihiaan · 4.;1,7 
Wolweeversfaarde -345 
Wol1rneversgaard e ,:,65 
Cypresstraat -166 · · 

-------------------------------------------------------------
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===--=-=----
1,cht en twintig enthousiaste klaverjass~ers hadden ·:zich 
aangemeld om elkaar tijdens een voorproefje van de ko
mende kerst-klaverjas:--d.rive. de punten afhandig te rna.;. 
ken. d.esultaa.t van çl. eze machtige krachtmeting was als 
volgt: .:. · · _ · ·· . . : . .. 

1. De he-r.en v/d Velde--Paqi.J.é 53'21 
2, D.e heren" P,ieters-Groen -·· ·· 5075 

· -3 •. · De· heren i'lfoyer-Brochard 4.9 6"2 

pnt. 
pnt.· 
pnt .-· 

i,Ia2.r op deze klubavond kwamen ob-k degenen,. die ·hun hàr- .· 
ten niet aan de klaver.s en de schoppen hebben verpand, 
aan . hun trekken. Want er werd ook nog ge-ping~pqngd · ( we 
hoorden ze zelf zeggen, è.at het •1'tafeltenhH,ösen 11 was) · 
en het tafel voetbals:Jel trok zeker riièt mind-er·. belang-
stelling. Het was een gezellig.e klubavond. · 
IIB,rSTDB."IVB.. .. .. - .. . .. · . .. .. .. . .. . 

Vrijdag over een week start de grote kerst-klaverjas-, 
drive. Houdt deze en volgende avonden vrij. Wij hebben 
gehoord, dat er elke week prijzen worden uitgedeeld 
en dat .. ·op de slotavond voor alle deelnemers een prij.·!3 ....... :.'. 
ligt te-wachten, · 

KLUD,~VCi'JD. 

:,anstaançle vrijdag is er weer .. klubavond, waarop ieder-
een natuurlijk'.09k;_weer van hàrte .. welkon is. ····•·--• 

· K.K.·· 

LENS_ 
B.:~I: .. NS 
====== 

: Gesp. Ge"i-; 'Gel. V"èrl. pfit. doelgem. 
1,-klasse '"1:rn-- -ÎÖ- -:~-· -;:ö-- 2iJ"'.- -:s:r:5;:--
B-kla sse .: 38 1 8 . 5 · 15 ,).l 111 -79 
C-kla sse 48 27 5 1 6 59 · 149-1 39 

totaal Jun.106 _55 10 41 129 311-269 
Pupillen ··. 43 19· 4 20 · 42 · 65-74 · 

Wedstrijd
.·· ·,; gem .• ·, ---:;----.--1, ,--. ..: 

1,,08.! 
. 1 1 2.5 , 

,1;13 ·' 
.: 0,98-· 
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SENIC'",EN 

lens 3 - odb 
lens 4 - c~vc 2 

JlJr.'IC'TIEN 

2-2 
0-5 

U I T S L ~ G E N 
==-============== 

·i°UPILLEN 

lens 1- dhl 1 9-2 lèns p 1-ado p 1 1--0 . 
vredenburch 2- lens 2 0-1 lens p 2-ras p 1 1-1 
lens 5 -. vvp ; .• 1-1 locsduinen p 1 ~lens p 3 2-3 
rava 4 -. lens 7 · 1-2 kranenburg p 1 ~lens p. 4 2-0 
lens 8 - westlan'.".ia 5 0-3 lens p 6-westerkwartier p 3 
lens 9 -· dhbrk 5 d'hbrk n.o. 
lens 11 - velo 9 2-1 
wilhelr::us 10 - lens 12 3-'~ (vr.sch.) 
lens 13 - btc 3 2-2 
laakk:wart:L'er 1-1 :..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-

1~1i·J.T KEIJGEN 
,,r,; NCU ??? 
============= 
LEllS 1 : gaat naar Wippolde;~,. dat 6 punten uit 6 wed
------ strijden heeft. Het aanvaardbare gehalte van het 
spelpeil tegen ,Ejsw:i.jk ;-·eeft ons gcede hoop op de 
allereerste overwinning. SP.kses ! ! 

§J::~~g: bindt:in Gouda de strijd aan tegen Cl.y::rpia, 
dat uit 7 wedstrijden 4 punten vereaarçle. 

De Gou1rnnanm speelc'.en zondag met 1-1 geli.jk tegen 
het hoog . .geklasseerde Scheveningen. !'e stand ziet 
er als volgt uit : 

Quicl~ Steps 2 
Donk 2. 
Schev,,nirwën 2 .. -Lrikwa . .-f. - ··-- -· ·- -· -
Lens. 2 

. .P .. ,ï},_IC.2_ 

8-14 Woerden 2 
6-11 

· 7-1 o· ··s::s · 
7-7 

-- . f,~G 

Vrer:enburch 2 
JLB. s . .::. . 
C'iympia 3 
Po.rnnt 2 

6-5 
7-5 
6-,4 
7-,t 
6-0 

LENS ;';.speelt tegèn H.13.S. dat 5 uit 6 heeft 
-----,-. (Lens heeft t1, uit. 7). C'ns •.'erc1.e staat op 

2-0 
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..• 

een gedeelde onderste P.laats en zondag komen ze daar misschien wel vanaf. Dé' ·st·àrîd":•"' · · ····· · · •· · "·"···" · 
fl.D.D~ .5 7-1, <:Lakw~ 6 7-6 
Tonegido 2 7-10 H.D.S,5 6-.5 
0 .D .B. 2 7-8 Wilhelin.\s '3 6-A 
Voorburg 2 7-7 Lens 3 · 7-4 
Gr.1,Tillem II 2 7-7 H.M.$,H.~ 7,-4 

LENS 4: leed een grote nederlaag têgen D. V .G. •en-krijgt . ------ nu bezoek van Den Hoorn, dat' in ·de r.1iddenmoot 
huist. Hët ·vièrdè heeft een punt minc1 er dan Den- Hoorn·· ·: en kunnen dus stijgen. 
~~~~~2.: gaa~ naar DG? Ooievaars, dat'9-punten uit 'J. WE!cl,:-:., : strijden-ver.gaarde, dat is_ een pui.t n,linder dan Lens. Lens i:;;·aan zijh stand (2e plaats) verplicht te 
winnen. i;ch, · en waarom ook nie'ti ? De stand: · 

TEDO 3 . 6-12 vios 6 7~6-
1ens 5' · 7-1ö :G.D.S,6 7-6 Ni vo 3 · 7-10 · Vredenburcl. 6 6-;ï --·- ·-
Ooievaars 4 7-9 ·\'l'kwartier 9 6-o· 
Gona.3' 7-8 · V,V,P,5- 6-0 

LENS 6: Ontvangt rocle làntaar~drager Delft, dat zondag ------ de eerste winstpunten binnenhaalde door-met_:_2-:-0 ... van B.l:l. V: te winnen; Onze· jongens dr.aaien lekkèr en als 
het veld·niet .:..... · 
LENS 7: gaat naar P,D.K., dat evenais Lens'rnet 4 punten --,----:-:- ·uit· 6 wedstrijden nu niet bepaald hoog, staat __ 
gëklásseerJ. Een belangrijk· treffen. Zet un1 ·op n · ~-De stand: · · 

G.D.f,,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. 

-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-• • • • - • ' t- • : . ' 

SEK.~ET:,fU/,.",T . 
g.coomans 
weimarstraat 218 
tel: 392720 · 

=========c==========·.·========r·======== 
SENICREN-SENICHEN-SENIOREN"-SENIOREN 

. . . . . -
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).'TTOGlli'tMr![/, ZOND,lG 1 3 NOVErliDER 19 66. 

1 ""; 30 u; Wippolder 1-Lens 1 Zuiclplant soen, Delft 

. 1 L1,; 30 u; 03:ympia 3 -Lens 2 Gouda:·--

12;-- u. Lens 3 H.B.S.5- ' -
1,~-:-- u. Lens 4 - Den Hoorn 2 
14;-- u. Ooievaars 4 - Lens 5 
12 :-- u. Lens 6 - '.Jelft-5-
12.-- .. u. P.D.K.6 - Lens 7 

--:_ .. Lens· s · - vrij 

DE C'r'STELLINGEi\l: 

LENS 1 : -~-----

LENS 2: -------

r.de waart, w.verbarendsé, w.hansen, h.smits

kän, h.haket, h.dietz, l.riemen, r,wachman, 

w.venderbos, j.englebért, g.verhaar; 
RES: g.halleen (2x), j.verhaar (2x). 

Vertrek 1 .15 vanaf klubgebouw per bus. 

a:verbarencl.se, j.botter; g.ke!·,1pernan, ·r.blok, 

r.,roodbol, a.rópdüyri, g.loóyestein, j.v.dijk, 

j.v.cl.knaap, p. ~chouten, h.Qrandenburg. · 

i1E$: r.i. c'.avis, a. v.d. beek. LJ;;_Fl fül: dhr .1. te n1ey. 

Reis r.i.et auto I s. Vertrek van klubgebouw 1 uur. 

g. hall een ( 2x), f. straàthof, h .ken\pe.r, j. ver- · 

haar (2x), ·11.1:iesker, · j.r.10ier, j.v;kleef, d.grce

nendi jk, f .mé sker, p. burghouwt, h. jacobs. · 
HES: f'.wubben. . . 

th. suykerbuyk, a .nieuwenli.uizèn, d. th. v; d. steen, 

c .11eere, c. peeters; ,.n.koa-t, .f. burghouwt; r. rave

stein, ·11-1. eykelhof, r; eykelhof, · ·w. burghcuwt. 

]ES: a.klein.bretcler •. 

g. J.crana, c.veldinl<, ·1;han,3sen, r.brandenbuig, 

a; y:. ef,ï.1cnd, j. rier:en, h. de §terke, j .de 'bóer, 

j .ç e hilster, a. v :a .r.1eyden, _l. janssen. 

RES: r.de groot, j.groeneveld. · · 

~J:i~:.~: n.v.donburgr.1·c.nieuwenhuizen; chr.jchee, g.je-· 

hee, r.1.v.eysbergen, j.brochard, j.witting;, 

a.ncwee, f.veelbehr, w.veelbehr, n.drabbe . 

.. . m:s :, j. vel dink. 

r.1;suykerbuyk, h.v.welzen, a.poels, a.v:leeuwen, 

j.g.v.dissel, t.keet, j.p.v.dissel, n.de beer, 
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l.v~brandenburg;.w.eggers,. r.gelauff. 
RES: p.schulten, a.v .• schie, w,v.d.,la0n, 

H. Ubben wo·rdt. 2- wedstrijden geschorst. wegens niet-
opkomen op 6 nover.1ber 1966. . ·. 
Voor verweer gel;:lgen!leid _op maandagavond bij de E._c.c. 
--------------- ------------------------------------------·-
VCCRLCPIG PRCGR:;r,'J.;_;\ SENIOREJIJ VCCt' ZOND;',G -20 NCVE!i'wföi. 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.4-Lens 6 
12.- u.Lens 3-Laakkwartier 6 . · .Lens 7- vrïj - ... 
14,- u.D.H.L·.5•-Lehs 4 13,- u,\'lit Blauw RK 5-Lens 8 
· -o-o- o-o-o-·o-o-o-o-o-,o·-o...,'o-o-o·-o'-o'-o-o-o .-o-o-0-0-0-o-o-o-o 

V /L R I .J·l.. 

Na cle üoensdagniddag-kj.ub van 26 oktober. heeft René " 
Yperlaan zijn ·voetbalbroekje {Vendex 2) latei,. lig

gen. Ocidat het· nu eenmaal geen gezicht is zonder broek 
te spelen, wil R'cmé het graag terug hebben. Wie· heeft 
het gevonden ? Graag bericht aan cle st·eenhouwer-s-
gaarde 55. 

- Tijd~ns een wedstrijd zien we het gr:aag, als het te,n-
minste het doelgebied van de tegenstanders i-s. Maar . 

het 1;,ai;: zo Jangzar.1erhand toch wel -be•kend worden geacht,, 
dat v6or en· na· de wedstrijden doeltrappen niet is toe-, 
gestaan. En dit geldt speciaal .. voor de grote 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:, RL'u\ T =====-=======--======--=-=------==·--=-
h.van der kleij 
fra1;1bozenstraat ,~5 
tel: 3-38842 .. 

JUNIOR EN-JUN-IC-REN~ JU'tr'.· o;lEN --JUJIJIOHEN 
=-==-============-=====::::=== ·===: ======.- .. _ 

PROG!L'J:ii:-;. VOCR ZONDAG 13 t~CVE~TDE,{ 1966. 

12. 30 u •. Celerï'tas 1- Lens 1 
12.-~ u, Lens~~ b.n.A.2 
12.-- u. St.Vo

0

orw;1 - Lens 3 
13. 15 u. Lens 8-Zw.Dlauw 3 

DE Ci1STELLINGEN: 

Leyweg he_ek Noor'ci:weg 
V. 3 ,"G ,'2, L. 6 / 4 

V.3,G,2,L.6/4 
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LENS 1: r,b'ruggemans, ra.v.veen.,.h.verheugd, -h,roth
------- krans, r;fortman, f.v.boheeraen, j,cpbben, a, 

kortekaas, f,de zwart, d.brandenburg, n.jans
·sen. HES: a.hop (2x). LEIDER: dhr.p.huis. 
SAMENKOMST: 12 .- u.ingang celeritas-terrein. -

!:~\:!~"'g_;_' c; yaa_s_s_e11.,. _j. w~j.1J..11g I a~duym, th. hoéfná gel, 
t .he er schop, th, '&rochard, .. J.weobèrs, c. ver:.. 

· -- ·- · -vaart·,· j.de jongh, w-,-v-ogel,c.v.velzen, 
RES :. h-.egberts. LEIDER: dhr,g .• v.d.velde. 

a.vefv_aärt, t·.epska~p, w,geUfens, _ h;duyker-- ·· 
buyk, a. v/d: zalm; à. verbaréndse, f ,v .niel; 
.f .]1.e_rr.er,1?-n_::1 ,: g~ v_.ti .• togt, · c. rooduyrî; ·j. bl·ok. ·· 
RES: r.blok. LEIDER: a·hr,J:ierreicians·. . .. --
S/u"ViENICOMST: 11 .~ u;q:r: ing~g Lensterrein. 

LEN3 8: p;r.liltenburg, p.raanclers, h,dankérs, a,v,essen, 
------- p.klein bretèler, d,de vries, h.westhof; j,cas-

- t"enmillerj g,raveste_in, g,vervaart, l.v,d, 
velde (2x. HES: b.v/d_sprpng, g;vredeveld. 
LEIBER:: br. theoticus; 

======= .. ~•·========· ===========· =' ======;============== 
Pi10G'.1,',J-ii't;, VOC'R Zt,TERDAG 1 2 NOVEMDER 19 66. 
15;30 u • .G.n.S ,5-Lens 5 
15;30 u. Lens 6. h.D,0.13 
15.30 u. Lens 7- Lo.o.kkwartier 5 

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

: Lens 8 : zie -zondag ! ! 
1 4; 15 u, Lens 9- V. C . S • 8 . V. 3, G. 2, L. 6 / 4 
14. 15 u; Vredenburch 1 ·/ -Lens 11 v. Vredenbûrchweg 
·14-.15--u.- Lens -12- - H-.M.S-.H.4 "v.1.;G.1,L.6/4. _ .... 
1~.15 u. Lens 13 - Celeritas 13 v~2,G.2,L.5/3 
14: 15 u; Kranenburg ~,-Lens 14- · · _ · 
15; 30 u,;- Lens 15 - H .D.V. 7 V; 3, G. 2, L, 5 /3 
13,-- u. Lens 16 - V.C~.12 V.2 1G;1,L,]/3 

DE OPSTELLINGEN: 

!:,~\:!~_2.: wordt na dè" tràlning • sämerïgëtt:éid i --·-_--
HES: r.v.d.inulI. LEIDER: dhr;g;vid;velde, 
s:,MENK0MST: 15.10 uur i_ngan~·g.d~s,-terrein;--

LENS 6: worèt na· dé training samengesi;;êld. _ _ __ . 
------- RES-: -1, v ,tl ,v-el-de --( 2x-}-.---LEIDEil.: .dhr .g,hall.een __ 

!:,!!;~~-2..=. b.v.d.lans, a.tinnenbroek, f.jehee, :.b.,clusten,,. 
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houwer, g.duyvestein, h.eggerB, r.v.wasse1:1, :f. 
v.d.berg, r.peters, a.bilderbeek, c.griBbergen. 

·HES: f .v .haggw:1. LEI:JK't: dhr-.a-.-blck.- · · · 
L:J:ES 8: ZIE ZCNDAG 

e.v~d.broek, r.jacobson, p.f.de haan, p.bretil~er! 
r.bogisch, c.v.deelen, f.klink-; h.v,clor.iburg, 
_a;feitz, h.rientjes, c.bl'ok. · 
m~s: c •. groen. L'.ZIDE;;:: dhr .h.leendert s. 

LENS 11 :p.de haan, p,hop; c. schrover, fr.raaff, rn,bloks; 

IENS 12: 

LEN;:,l 1 .; : 

h.c1e jongh, p.verheesen, f'r.resodihardjo, f:, ... 
cobben, j.c.',isseldorp, g.v.d.velde. 
RES: th. v. rijn, LEI1.lER: dhr. r. wachean. 
s:J1CNKCL-ST: 13.30 uur bengelolaan.hoek·loève-s~einlaan. . · ......... 

l;egberts, h.v.berlo, r,hoefnagel, fr.di~seldorp, 
f;c1.e kleyn, c.stapel, w.englebert, th.booms, 
a. jung schlär:er, b. klein bretel er, p. v. doe veren. 
RES: r.neershoek. LEI'.JER: dhr.j~·v.cl.knaa.p, . . . . .. - ., -· ·~ .. ·-
r.bos, c.bloic1; p.v.d.steen, j.v.d.ertde, j.v.d, 
heiden, h.v:claL,, b.ravestein, l.cazander, h. 
ri;;Delzwaan·, r.'.le wolf,· g. v .ardenne; 
,lES: w. v .cl. !']ar.~. L:E;IDEil: dhr. w .. stapel. 
j .ke etr.ian,- 1. ir' •. d .mèer, -r .wouters, c. ab.spoel, 
p. heynen, f. a .-guit·, h. :iechler, j. hel venstein, 
th.v.d.aarc'weg, g.lutten:ian, e.verschoor. 
HES: h.v.c:ar.1, ~c.groen" Lïi}IJE:t: clhr.g.ke1:1perr.1a.n. 
S.~Is'.ENKOiWST: 1 3. 30 .uur leyweg ( Eurocine.ma) ........... .. 
a.castenrnil,ler, j.r.1eyers, e;bor, j.ass·elnan, 
p.demeyer, c,'V.deelen,· r.k.f.straatr.ian, w.dui-
·vesteyn, c. v ,hulst, b. hoefnarel, p. steffen. 
HES: r,asselman, LELJEH: dhr.c.kras, 

LENS- 1-6: b.de haa·s, r,1;delsasso, r.i-.p.janssen, l,verspaan-
-------- donk, p.wilr.ier, g.-englebert, h.swanenburg, j. 

i;mlèer, r.feenstra, e.v.d.hoeven wijsard, _ r. straat
r.1an. :ms: r.v.nunspeet, j,de vries. LEIDEa: 
dhr. j.wittinp;. 

· LZT. C?: ;,;,NVÏ,NG~JTIJD 1 3. 00 uur ! ! 
·=====:::=-:::::=-= 

--===.==··====~=~==--========-=========~==· =---===---------.... ,-_. 
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PrlOGt~J/'1";, PUPILLEN VC0x1 Z1,TE1Di,G 12 NCV-2i'i;JJE'.1 i9b6, 
· .. ·;. 

1,30 u; V.V.P. P 1~ Lens P 1 ·Zuiderpark . 
1.30 u, Lens I' 2- Velo P 2 V.1,G,1 .. ,L.6/4 : .... 
1 • 30 u. Pçstclui ven P 1-,Lens P 3 

~1~2~;~4~5_u~·~· ,G:D.S. P 4~L~n~ P 4_ 
1; 30 u. Leris !>' .5- Lalqm P 4 

... . .... -· .... · 
Nocrdweg . 

1;30 u; Senper ,~ltius .. P.2...:Lens P'6 
12.45 u. Postduiven - Lens Kcrib,ft. 

V.);G.2, L.6/4 
Hoorn park. 
Monsterseweg,. Loos-
. duinen.·"" -

DE C'PSTELLINGEK: 

LENS __ p 1: r:·v~cl_;steèn;··p,v~·wijk, c:lustenhouwer, g.col
pa, g.tronmelen, f,veeren, a,baven, ·a;de win
ter, 1:1.v.cl.horst, e,hoefna~e_l, j_.v.ri~n. 

·. ~ µsIDE1: dhr.g.v:d.steen. ·si:r.t]\JKC.i:~ST: · ···---- ~--· 
-'1'1 :-_:.. uur ingang 'lensterre:l.n. , .· ' 

!:12.tl~_f_g_;_,.-p,;v~r:;;çl)oqF, f.wouters, e,nacco, ,j.v,rossum, 
. E.v. bap:gu.-:i,. a.v. borri.r.1el, p .de ,wolff, r ,,ll}iqka, 

' .- ·' 11t.cl.e h_ils1:er; c,v.d,áatclw,ifë, r:gcedhuys. ''-·'" ·· 
JES'; --J, berkelaar. :IE!DE~l: .dhr ;th,'suykerbuyk . 

. ' : ; -

1!];~~-!:_3: j.Qoin, r,,dE\ vri~s, a,bor.-st,· .h.-st-raver, r;,wil
le;:1Se, j,keet:lan, b_.ru;i.terr,:an, e.speic_her., g.le
lieveld, ·)J,le brun,' r;if.cl'.Ie_ly; · · '·- "'"" ·"· 
,'ES.: j ;val"lcenbur;,;: .LEDE?.:· dhr, j .ccbbén. 

t .: 

S,,l.IBNlffI.'lST: ·12 .• t~5 t1. l'ens-terreiri. ' ... . . 
1~~-~-? 4._;_ f;v.:os, f.de vries, e.boor.:s,a.hilcCerink, p.booms, 

j .post, j. slabbers, c. bakkér, j .vrüstE,f_elcl, r ,de 
vrc;e[:;e, a.v.h1aris~ R~~: ·p.alberse .. LEJJ)EJ:1:• · .- .. ,n 

c1hr .1. brand'enburg.' s;,MENK'Cî,!ST: 1 2 •. 15. uur ingang 
lens'-terrein •. 

LE1'!S P 6: 

f.sn'oeyer~, a;v.d.aar; r.bom, j.jánr.1aat, w.v.cl. 
lihden, w.v.rl'.lans', f .willeyn_s·, h,veerka.:ip,- --- ·, ... 
a.janssen·, c.ernst, g.schneièér;· :IBS: j.kouwen-

. h9ven. LZI'JE:!: · dhr, n. koot. . . . 

a,kleywegt, r. v; d .r.ie er, e. reesirik, · f. jcnker, 
th.heere1Skerk, _p.k?per, th.tijssen, a.burcksen, 
l .winkelman, j ,oost erve er, g. (~or.1es. 
I'.I~S: )1.co01::ans. LEIDE:-:.:. clhr-.a.nieuwenhuizen. 
s;.r'ENKC'I;~,T: 12. 30 uur hengelolaan hoek loeve
stoinlaan. 
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b.v.veen, j.v.d.burgt, r.yperlaan, r.c'.e 
hoogd, p..bloks, a.de hoogd, q.v.noort, · 
f.palstrf\,' j.('.e hilster,. j.redeman, p.per-'
reyn_. ItES: c.schenkels, j.mulè'.er. LEIDER: 
dhr.a.limbeek, s:,:IBmçmr,sT: ·12.-- uur.· henge-

_lolaan hoek leywec ( eurocineraa). __ · · . 

Voo1·- de.··keeperstrairüng worden a. s, zaterdagochtend ver-
wacht't" ,,-: · • · · ·· · · · 
10.1·5·.ü:•.p,verschoor, 10;'.30: j.bciin, 10,45 u: f._v.o~: 

','/i'TENTÎE I JUKIOi;.EN EN ?Ui>ILLEN ! . ·- . 
;,FSCH;UJVINC'E.N: vé:6r vrijr1agavoncl 7 ,-30 uur aari dnr·; · 

' ,,•. 

B.van.der kleij, frar,lbozenstraat L~5, tel,. 
33,88.42 .(telefonisch .alleen·vr,ijdél,f'avond 
tussen 6,30 en 7 .30 uur). . ··· 
\·rnfens niet-opkoraeri in het afgelopen .• 

... ·weekeinde worden· G~Vred·eveld en ·.::~v':a.-~T'.ull 
tweer,mal als reserve opgestelcl.; Wegen·s ... zijn optr~dei, af- . 
gelopen weêkeincle krijgt Hans·_codr,ians twee resei·vebeur.ten .. 
r:,;,TEnr .. :,LUIT.GIFTE: dhr.-h.v .. cLk'-leij"~' . -. 

I;,ESE:tVEPROGëL~î':ë ;, : }lu door hèt kor.:ende winterseizoen de 
, . · . . . . . kans op ·afkeuringen 2;rot er wordt, zal 

van nu af a<l.n :iedere week het reservepro::-:ramoa weer worden 
gepubliceerd;_l;let reserveprogrmi"'.la houdt het .volgenc1 e in: 
Indien onze .eigen .velden zijn afgekeurd,, dan kunnen de 
voor. het. re serveprograE;;.;m in de Len s,;revue 9,angewezen 
jongens in cle, zaal terecht, .. waar wordt :getraind en ge- .. 
voe-tbald· oa.toch wat aan sport te bli,jven ,doen en in-kon-
d';itiè·;:te- blijven. - . · · . .· 
i,anstaancle. zatercla,:,; worden bij afkeur;ing verwacht: 

. . ~ ~ . 

In zaal rfarterracle: 
Cm 2 ui.:r: ;_, 2. 1';;IDE:1.: dhr. Th_.Suykerbuyk. 

. ' 

C!;i'. 3.30 uur: -p- 5 + G.i.r.Gessel, : •• v.Kleef, G-.v.Csch, E.de · 
-- Wit-, J.Koper, E.Yperlaan. LEIJB,t: 

dhr.N.Kcot. 
In rle · zaai· H~rs'ch'elstra~t: · 
or;; 14.-- uur: Lens 12 + Th.v.Hijn, L.Cazanc'.er, .ï',Heynen, 

· ·· P.v.d.Steen. ;~. ~lirilii1elzwaan; G.v. 
· -~rd'enne • Leid er: Jhr. J. v. cl .Knaap. 

or., 3;30 uur:.Lens 15 + R.Dos, C.Dl01n, J.v.d.Yinde, f.v.<;l. 
Heiden, D •. ,avestein, •. ,.de Wolf, !-I.v. 
Dai-:1. Leider.: Dhr. G. Ke;::pe naan. 
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l(j jk dus eerst goed· op de afkeuringslijsten of je eigen 
wer.:strijd is afgelast, èn of ~ eigen velden ook zijn 

afpekeurd. Is dat het geval, zorg dan een kwartier vóór 
de bovengenoemde tijd bij de zaal aanwezig te zijn • 
.',FSCHHIJVINGEJN: De laatste tijd komen ér 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. I,lleen bij _plotse-. 
linge·ziekte e.d. kan natuurlijk later worden afgeschreven. 
VCETD.'J.TENUE: ;,lleen bij erg .koud weer mag je onder je 

shirt een apart voor dat doel meegebracht 
shirt of hem::l dragen, dus niet het gewone ondergoed, 
Kleding, die je onder je shirt draagt,"mag niet zichtbaar 
zijn. Dikke truien of trainingshirts zijn niet toegestaan, 
evemain handschoenen ! 

v:,N DOEL 'TOT DOEL ( junioren). 
LENS 11: Lens st;artte zoals we de laatste wedstrijden 
------- ~ewoon zijn overweldigend. Heeds .na 5 minuten 
was het door een ha;:J schot v. J.Disseldorp 1-o;· dezelfd·é 
speler Il'.aakte er na 1 kwartier ook 2-0 van. Pech hield. 
Lens van een grotere voorsprong af. Na de rust een iets 
sterker aanvallend Velo tegen een goed verdedigend Lens, 
welke met gevaarlijke uitvallen zelfs nog goede kansen 
kreeg om de voorsprong te vergroten, Enkele minuten voer 
het einde ria akte Velo toch nog het wel verdiende tegenpunt. 
Mé!o.r ve:rder kwant Velo niet meér, door het zeer goede 
(vertragende spel) van de verdediging. He.sTu11erend Lens 11, 
een elftal rnet een zeer goed ploegverband.,- heeft door tak
t:i.sche inzicht een·verdiende overwinning op hun naaste 
konkurrent behaald. 

V .. N DOEL TCT DOEL (pupillen). · 
Het i:S ops eers:te pupill!')n_elftal geluk:t revanche te nemen 
voor r\e nederj_aag van en:ï-ge weken geleden. Onder slechte 
weersomstandigheden begon Len_s tegen de sterke wind in, 
1,DC was aanvankelijk iets in de meerderheid., maar door 
goed verdedigen van onze beide ba·cks eri_ goed_ ingrijpen 
van de keeper- kon l,DO niet ·tot· scoren komen.;\1 gauw·kon 
Lens· ook tot de aanv-al overgaan-, -er werden door de buiten
spelers enkele mooie: kani;,en· geschapen, d-:i.e echter niets op
leverden. Na rust- met wind i:1ee· een· steeds aanvallend Lens 
met gevaarlijke uitvallen van, ;'.DO, waarvan vooral de verre 
trappen van c,e zeer goed spelende spil verwarring stichtten. 
Even voor tijd kon Ton de Winter 1t verdiende doelpunt scoren 



JE LENSREVUE 
------------=---------= 
kl"ubblàd van de 
rkvv lenig en snel 
SEirnET:.:u:,:~T 
f. b .mesker . 
7Jlantencorcl 126 
telefoon: 676153. 

op'rericht 
1 8 de.cer~ber 1920 
lIBD:JCTIE 
g,halleen . 
amandelstraat 103 
telefoon:. -3611 60 · 

------------------------------------------------------.,. ---,1-oste jaargang nb,12 · 1'6 nover:,ber 1966 
------------------=----------------------------------=-~~--

vr: 18 nov: 
za: 19 nov: 

. J~ 

zo: 20 nov: 

LENS' Z/LK.t~GEND.C... 
KL;', VEf;J;,SDRIVE 
jun: 6 t/m 9 en 11 

sen: 1 t/121 6 en ·8· 
' 

t /rn 1 6 ; pup: 1 t /m 3, 5 , 6 
eri Korab .1·1 • 

jun: 1 t/m 3, 

TEL E - LENS. 

. . Wij hopén niet,' dat het gevleugelct·e wcord: er zijn leuf;ens, er zijn grove leugens en. er zijn statistieken, ook betrekking heeft op de gegevens, die de enquete-korn,Tissie heeft verz1:meld over onze verenie;inè;. 
Deze week permitteren ·.-iiJ oiiá'i§nig kor.fü;entaar op een enkele konklusie van de enquete-:-komnissie. cMa de aritwocr.c1en op dé eerste 3 vragen, diewij~yorige weer; overnamen; v:ol-gen hier ·cte reakties op de in de vragen 4 t/r.i gevraagde feiten en meningen. ·, .. ;.1· .. 
Vraag 4 leverde de volgende g_egevens op over ,een evt. lid-. maatschap van anderê 'verenigingen: ·· · .. ·· · · · ··- ..... Dit bleek bij ?2 leden het geval te zijn ( 2Oo/,), In de • r.1eeste gevallen betrof het bedrtjfsverenigingen. Biljarten kwam het "neest" voor (5)·, ·verder t"afeltennis (2), lawntennis ( 2) en turnen ( 2). De voorzichtige konklusie zou . dus -kunnen zijn, dat Lens 1).it typil?che vqetballers bestaat: weinig all-round (hetgeen overigens een algemeen ver- · schijnsel is -bij voetballers). . · · _ 
Bèiaiigri jke gegevens kwamen uit de vraag· of men over het álgemeen speelde op cl.e plaats, waarop rJen dat zelf ook het 'lie:(st zou doen. Ziehier het resultaat: · 
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Van de inzenders bleek een aantal van 20 niet (r:ieer) ak

tief tè spelen. Van de overige 92 spelen er 46 op de 

plaats, waarop zij het liefste spelen en eveneens ,~6 spe

len liever op een andere plaats. De helft blijkt dus 

tevreden. ' 

zelfde plts andere ]2lts aktief_spelend niet-akt. 

17-19 jr 1 3 17 30 
20-2f, jr 15 13 28 
25-29 jr 8 10 18 2 

30-39 Jr 4 4 8 5 
40-etc, 6 2 8 1 3 

totaal 46 46 92 20: · 

Konr:entaar: 
Dat liegt er bepaald niet om. Maar liefst 50o/, van de spe-,-

. l_c:rs speelt _1:i.si_vêr op ·een àpdere plaats. ;:lest _de vraac;, 

of de elftalkomr:üssi e bewust of onbewust deze l:!ensen op an

dere plaatsen opstelt. In enkele gevallen zal_è.at.wel,.het 

geval zijn, m/lar speciaal bij de lagere elftallen ligt hier 

toch een taak voor de aanvoerders menen wij. IV:eer dan .eens 

horeri wij de Eco deze vraag stellen. . · 

-------,- .---------------------_. --------------------------
0 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: ------------

. 21-8- 55 
20-5- 55 
24-10-55 

_,... No,488 W.L.Carabain 1-10-57 
_, 489 Th. v. Kleef 4..: 9-4"r 

-------------
KLt,VE;-(JiiS-KEJST-D::iIVE ! ! ! 

Wolweeversgaarde 465 
Cypresstraat 1 66 
Norgstraat 75 

~Jolweeversga:arde 345. 
Copernicu~laan 1 39. 

. ·Vrijdaiavond a:s. start de K.K.- r.1et de Klqvèrjas-Kerst
drive~- : · 
l)eze tradi tienele drive zal .vr:i:jweJ. iedere vrijc1a:):avond 

tot Kerstnis. het klu\1gebouw een . .c;e_spannen aanblik l;Jezor

r;en. Het hoeft geen betoog, cJat alle Lensers, die v'an de-. 

ze "bij" sport enige kennis_·hebben, van harte welkot'l zijn, 

Dus ook donateurs-trices, ouders van onze'jtinioren enz. 

kunnen hun klaverjasharten (-schoppen-ruiten- en klavers) 

ophalen. 
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Er zijn bes~ist genoeg tafels, zodat U niet bang hoeft te 
zijn :voor e.en µitverkocht huis. Ook. ,'!otterdar.imers kor.1en 
zonder een vals kaart je binnen. Zo zijn .onze m·anieren •.• 
Inschrijfgeld bedraagt 1 gulden.· ·. · .. · 
De prijzen voor deze Kerstdrive z.iJn beschikbaar geSteld 
door het Cafeetje Tout est Bon (U weet wel bij een onzer. 
adverteerders, waar he_t zo goed toeven -is) en door de · · .. 
Amstel D_ro11werijen. Een ~oord van dank is. h;i..'er wel op zijn 
plaats. De v_ele winnaars zu_llen dus uitstekend (vochtig? J 
worden bedeeld. Tot vrijdag _! ! ! . • 

K.K. 
P-.S .- -1-.- De- or-ganisatie- van deze-drive zal in de betrouw

bare handen liggen van onze sekretaris Dhr. 
I~esker. Ook dat zit dus wel goed. 

P.S. II. Ook de niet-klaverjassers hoeven beslist· niet 
•··weg te blijven, .. want met "knobbelenn .valt ook 

rel wat te .verdienen. 
En trouwens e~ is altijd wel iets te bespreken. 
Onderwerpen legio ••••. 

. K.K. 
=========·· =======================================--======= 
CRU·YFFIE, CHUYF'FIE 
of de zielige vertoning. · 

- Een over-het-paard-getilde Amsterdamse jongeman r.1ag een 
jaar lang ni.et meer i.n het_ Nederlands elftal spelen; 

ne ·strafkör.1missie van de· K .N .V.D. hèëft weer eens recht 
gesproken :(wat kroli1 is). Maar J.jax kan er niet .r.ieé zitten. 
De speler,· die duidelijk 1 ·,ttc:-i üe schreef is gega·an, 
mag in kompetitie-wedstrijden blijven uitkomen, De· volgen
de keer verbiedt de strafkormnissie een speler zij11; ~ink_er
been te gebruiken, or.idat "hij daarmee iemand tegen _zijn 
-acht-er-ste -heeft ge.schopt. Zo in de geest van: het re.chter-. 
been weet niet, wat het linker doet. Trekken wij deze 
zig-zag-lijn door, dan zal het kunnen gebeuren, dat een 
speler van Lens 6, die wordt ge schorst voor een aantal 
wedstrijden van dat elftal, rustig net Lens 7 of 8 mee 
mag doen, . 
Helaas kon de K.N.V.D. de dreiging van i,jax-voorzitter 
van Praag niet weerstaan.· Want hij zou bij een schor,sing 
van Cruyff ook :voor wedstrijden van :,jax,. geen spele,rs ... 
:::eer aan Oran.je. afstaan. En dat is natuurJ.:Ljk jamr.1er voo:i.' 
Georg Kes.sler, die juist met de, "opbou,,"· bezig is. 
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Toch rod al. die ellende kunnen worden voorkomen. Door 
iljax ! ! J'.jáx:, en met _nar;ie het bestuur: van deze vereni
ging, is de hoofdschuldige. •Deze klub ïs er iri:wrs niet 
in geslaagd J->.aar pupillen de nodige sporti viteft èn _zèlf..: 
beheersing bij_ te brengen. Want voor Cruyf:f hadden Kei;_ 
zer en ï'rins al schorSingen te pakken, ·terwijl een iedèr 
zic_h cle ook al :oriverkwikkelijke rè1 vorig jaar rond dé -
si::horsinp: ván Pronk zal herinneren:; Het -wordt tijd, dat· 
het- 1,jax-bestuur leert besturen; -·Het•:fmest·maar· eens· 
deelner.ien aan c\e door de K.N.V.D.-:-g;e"órgahisc,er'de- bestuurS
kaderkursus sen_. 
---- ..• ·--- .: . .------ . ·--- -_ ----: ---- ~,-_:,--· : . . --------, •• ___ :_. !.. .... · 

UITSL:,GEN 
--------=-------~ 
SEJIITC'{tEN : 

wippolder•.1-lens 1 . 2-2 
olyr.ipia 3 -lens 2 1- 3 
lens 3~ ·hbs 5 6~1 
lens 4- den hoorn 2 1-5 
ooieva-ars 4- lens .5· - 3-7 
lens 6 -· 0delft 5 3-t 

LENS 
Df,Lf,NS 

JUNIQJEN: 

· lens 2 :.., -gda .2: 1-0 
le.ns 8 ·- ·zw.blauw 3 · 1-1 

· PUPILLEN: 

vvp 1 - lens 1 1-0 
looscluinen 1-lens 3 1-0 
de postduiven kcnb. -lens ko• b. 2- 3 

Gesp. Gew. Gel. Verl. pnt. Doeln:eï.1.l'Ieclstr.ger;;.' 

Ic-klasse: 21 11 - ro '. 22 52-51 . 1 ;0.5 
n..:klasse.:. 39 -18 6 15 -"r2. - 112-80 _ 1,Q8 . 
C:-klas'se: 48 · 2'J 5 16 59 1 !;9-139 1 ·25· 

tot.jun.: -108 ·: -56 11 · 41- 123 · 313-270 1,14 · 
Pupillen:-·4.5 19 ·4 22 42 6_5-76 0,93 
-O-O'-ö-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.:.o'-o-

~ - . .. 
SEICH.n:'t';. HI,'.AT 
g.coonans. 
weinarstraat 
tel: 392720 

- SENIC'ï1EN-SEÜIC'i:EN-SENIC':P.EN:.._SENIC8EN -
218 ,-- - .- ., · _

0
:'· .-

PRC' GR{,r•1E:, ZC'ND.",G" 20 NCVEI'·DER 19 66. 

14.- u. -Lens 1- G.S.C.1 
12;- u;.Lens 2-Donk 2 
12.- u. Lens 3- Laakkwartier 6 

Veld 1,Geb.1;Lck.6/4 
Veld 1 ,Geb, 1' ,Lok,.5/3 
Veld 2,Geb.2,Lok._5/3 
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14.- u; D.H.L.5 - Lens 4 Delft, Drasserakade 
· 14;- u; Lens 5- V .V ."i'.5 · Veld 2 ,Geb ,2 ,Lok.5/3 
12.- u. H.D.V.4 - Lens 6 Zuiderpark, 2e Gedeelte 

Lens 7 - vrij 
13. - u. Wit Dlauw R.K .5 - Lens 8 Westvlietweg (nabij- No.116 

Voorburg 

DENK CI DE LEG IT IJ!;, TIES. 
DE Ci'.'STELLINGEN : 

LENS 1 : 

LENS 2: 

LENS 4: 

LENS 8: 

r.de waart, w.verbarendse, w.hansen, h.smitskam,· 
h.haket, h.dietz, l.riemen, r.wachr.Jan, w.v.ender-, 
bos, j.englebert, g.verhaar. · .~. 
RES: a.verbarendse (2x), g.ker,1perman (2x), h. 

rood uyn ( 2x) • GHEN SRECHTER : dhr. c . visser. 
a. verbarend se ( 2x), r. blok,. r. rood bol, g.kemper- . 
nan (2x), j.v.cl.knaap, a.rooduyn, h,rooduyn -(2x), 
g.looyestein, j,v,dijk, p.schouten, h.brandehburg. 
RES:<j,botter, n.v.clor:iburg (2x). LEIDER: dhr-•. : 
l.te mey. · r 
th. suykerbuyk, f. straathof, h, kemper, p. burghouwt, 
j.ver.haar, j.neier, j.witting, f,mesker, f,wubben, 
j.v.kleef, h,jacobs. · 
RES_: h,de sterke (2x), a.v.d,r-'feyden (2x), 

g,j,craF.a, n,davis, h,ubben, c, • eere, a.nieuwen
huizen, r.brandenburg, r.eykelhof, n,koot, th,v. 
kleef, f. burghouwt, w. burghouwt, 
RES: c,peeters, w,eykelhof. 
n.v.dor.iburg (2x), r.de groot, d,th.v.d.steen;·· · 
a.v.d,beek, a.v.egnond, j.riemen, h,de sterke (2x), 

· j,de boer, j.de hilster, a,v.d.meyden (2x), ·1. 
janssen, RES: c.veldink. 
m.suykerbuyk, c.nieili:renhuizen, o.héerschop, j; 
groeneveld, j. vel dink, 1"-, v. eysbergen, j. brocha rd, 
r.ravestein, w.veelbehr,·a.nowee, n,drabbe. 
HES: g.jehee·, f.veelbehr. 
a.blok, j.v.westing, h,helmich, h,leenderts, a. 
hoppenbrouwers, c,kras, a.v.luxemburg, rn,oo• s, .... 
j,jager, r.wüstéfelct; a.v.duin,· , 
RES: a, büys;· a. poels, · · 
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i,FSCHJ:1.IjVINGEN: · Tot uiterlijk vrijda[!avond 9 uur b;ij 
Dhr,G,Coománs; We;imarstraat 218, ·. 
tGl, 39,27,20, 

-
VOC'HLOI'IG f'ROGR,\I'-'.T,;;", SENIC:1EN YCCR zcrm:,G 27 NOVEMT3EH 1966 

Lens 1 - vrij 
12~~ u. Lens 2 - Scheveningen·· 
12 :- u; i,, .D. 0. 5- Lens 3 
14.- u; Celeritas 6-lens 4 (terrein 
12.- u; G.O.N.;i..3_,- Lens 5 
12:- u;.Lens 6 - Duindoro 4 
14~- u; O.D.~. ·6-~ Lens)· 
14.- u. Lens 8 - Schevening:en 9 

Lens) 

-~- • .. _- - . ----. ------- __________________ ...._ _________________ _ 
v;,N DGEL TOT DOEL (Senioren)· 

·· tens. 6 bian voo;.·het eerst sinds Vele weken-in ê1e-·w•ei· en 
bleek het voetóal1en nièt hèleóaal verleerd te 

zijn; TegenstaJ:1der Delft 5 bleek 'éen qua· spel niet im
poner·ende ploeg. Het werJ een rustip,e- en zeer prettige 

. wedstrijd., waarbij de sèheiclsrechter de grote. u:i.tblin-: 
ker .was. Lens. scoorde 4 maal en won net 3;.. l. · I,anvanke-
li jk was de achterhoede wat terughoudend, doch in de loop 
van ~:e wedstri:jd. klopte alles steeds beter. :Je voorhoede 
n:i.ste de snelheict en het juiste schot .on.de vele kansen 
beter te benuttén.· Het enip-è p2nièkgéval iri. onze achter
hoede bétekehd e tevens een doel punt,· zij het clan, dat 
dit door een van onze eigen spelers gebeurde. . . . . . 

Lens 2 l;e?f~ ~1?- een redelijlçe _we:lstrijd ev~1:een1:1 de volle 
. öuit binnengehaald •. Het grote verschil .tussen .. ·· 

Lens en tegenstarnier ·.olynpia 3 'lag in de· sri.e1heid. Vooral 
onze voorhoede stàk · op ·dit onderdèel 'net kop· en .schouder 
beven de Olyr,ipische aditerhoedé uit. Dè achterhoede was 
betrouwbaar .r.1et keeper :, • Verbarend se aan het -hoèfd.. c:.l.~ 
ene fout van onze keeper betekende 1-1, want ·vc-ordien 
had I'.Schouten al eenL'lé\al het net gevonden.· H·;Dranden
burg en j,Dotter zorr;dcn met ieder één'goaI·voor de o
verwinninp:. .. ' . 

Lens 3 scheet r,1et een overwinninp: van 6-1 op H.n:·s. be
hoorlijk uit zijn slof. Het was een aantrekke

lijke en sportieve vrndstrijd. Dij de rust vras de stand 
nog in evenwicht (1-1); r.icdc dankzij het feit, dat de 
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. 

Lens-keeper een strafschop wist te keren;- Né:c de :rust ···• 
vielen de Lens-doelpunten als, rijpe appelen van- :de"bo.-'
raen _( en dat zien we zo graag). Frans Wubben (.4x), Dick 
Grcenendijk' en Harry Jacobs waren· de schutters. - ··--· · · · 
==·. ~-=·--=======·==·======-=·= ··=======· .==·======-====== 
SEK~lET /;.[+tri·,.;~ T . 
h.van der kleij. 
fror.1bcz en straat 45 
tel~ 338842 · 

==-========·====·=··=·= ··=============== 
JUNICHEN-JUNICIBN-JUNIC.tEN~JUNIOHEN 

---. -------------.---------------------

i'ï(( GR.-,1]\;, VCC'R zcr,;~;,G '20 NCVEi~CER· 1966. · 
1 2. - u. L{lns. 1 - Dl. '.3wart 1 V; 3, G. 2; L. 6 h• 
1 4..-:- u, Lens 2 - . V.V. ï'. 2 . V .3, G. 2, 1. 6 / 4 -

. 13,15u,Jµventas 1a - Lens 3 Hoornbrug,· Rijswijk 
. ' 

JE C'?STELLil'JOEN: 

LE}!S, 1 .: r.brue;ge[1çtns, 1:1.v.veen, h.verheugd,.b,crothkrans, 
------. r,fort::-on, f.v.boheoen, j,cobben, th.broël:iärc!,· 

f .de zwart, d. br1;1ndenburg, .a.kortekaas • 
. Hl)::S: c,v.velzer.i. LEIT)ER:·,clhr.p.!;tuis. 

LENS 2: c.väassen, j.welling, a;duyn1, j.egberts, t.heer
----:- . schop, ,th,hcefnagel, l'). jal')ssen, j.webbers, j.de 

.. jon,;h, c. vervaart, w. vop;el. . . · .... 
:ms: f,herrer.:ians. LEJDER: dhr.h.v,d .k:leij 

a.vervaart; b.eps_kar.ip,· h,s1.ükerbuik, ·j.v/d zalm, 
a.verbarendse, f.v.niel; c.knippenbier, g.v,d. 
1;ort, c.rccduyn,, j.blok, h.crama, . 
iiES: 1". blok, w_.geuren5. LED.Erl: clhr. f .herrer.üü1s·. 

----------------------------------------------------------
ï',~CGR:.l'ii., VCC'H ïj;iTÈ:,D:,G 19 N(VEl;illER 1966. : . 

Lens.5-vrij zie overige elftallen .· . 
15.15 u. Lens 6-á1va 3 . - · V,î, G,t, L.6/4 
15.15 u. Lens 7-i1aw.i 4 _, V.2, G.2, L,6/4 . 
1-5; 15 u; C .S :C ;5..: Lens 8 · _ · · :Groer1endaa1,· tfassfillaar 
15: 15 u. VICS 6:-Lens 9 · Dèdemsva,ai:-tweg 
1 ~. -- u, 'V .C .S .9 - Lens ·11 DEld_erJsvaartweg 
1·~.-- u; Coieva:arS 4 ..: Lens 12 Zuidèrpark,2e gedeelte 
,1,,.-- u. Lens 13 - .D.E.T.5. . V,.1,G;! ;•, L,5./3: ' . ·: 
1 4. _..; u. Lens 1.•è --: G . ;) .S • 1.2 ._ V. 2, G •. 2, L. 6/ 4_ .. -- - . ·-
1 ,~. -- u. Le,ns .15 _; .H.,LS.H,5 V .,3,G.2,L •. 5/,3 
1 5 . 1 5 u. Lens 1 6-.L<:!akkwart i er 1 3 V·. 3 , G .• 2., L ~5 / 3 
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DE OPSTELLINGEN: 

!:,~~~-2: j.colpa en r.v.d._mull zie overige elftallcm. 

LENS 6: 

LENS 8: 

r.v.berlo, j.schöuw, l.cle jongh, e.v.bronèkhorst, 
h,bijsterveld, p.de ;vries, b.hoógeveen, h.v. 
hulst, · g. bruinslilà, p;v .d .aar, 1. v.d. velde. 
,'.ES_: r. v. d .r.,ull. LEF Ex:.: c:hr. g. hall een. 

b.v.d.lans, a.tinnenbroek, f.jehee, b.lusten
hcuwer, g;cluyvestein, h,ep;f'ers, r.v.wassem, r. 
peters, g.de hoogd, a.bilderbeek, c.grimbergen. 
RES: j.colpa. LEIDER: clhr.a.blok. 

p .cilt_enburg; p.manders; 11·:·cfankers, a. westhof,. • 
a.v.esse_n, H,klein breteler., .d.c1e vries, f.v~d-. 
berg, g,castenmiller, g.vervaart, b.v.d.sprong. 
RES : . f. v. bél.ggur.1. LI~ID E:·:: dhr. j . de hil ster. 
S,~MENKCHST: 1 t,. - u. Hengelolaan hk.Loevest;einlaan. 

e.v.d.broek, r . .jac.obson, .p.f.de haan, h.v.:dom
burg, r.)Jogisèh, _ c.,v,c\eelen,. f .klin)<, a,feitz, 
h.rientjes, ,c.blok,. g.raves.tein. 
il.ES: p.bremr:ier, c·.grcen. LETIEH: dhr.H.leenc!erts. 
s:,MENKCI',:ST: 1•L45 u,ingang Lens-terrein_. 

LENS 11 :p.de h2an, p.hop, :e..schrover, fr.raaff, • ,bloks, 
------- h;de jonfh, a.hoek, tr.resodihardjo, fr.cobben, 

· j,èisseldor~, g.v.d.velde. 
:-:ES: th. v. rijn. LEFlEit: dhr. r. wachr1an. 
S:',Jv:iENKOMST: 13.40 uur klubgebouw Lens. 

. . . 
LENS 12:1.egberts, h.v.berlo, r,hoefnagel, fr.disseldorp, 
------- f,de kleijn, c.stapel, p.ve:r:héesen, w~englebert, 

th. b oor:.s ; a. jui.lg sèhläp-er, p. v. cloeveren. 
TIES: j.k<;etnan, r.r.1eershoek; LEIDE.è: dhr. 
j. v. cl. knaäp; -- $,;iTiil\J ICCr.'BT: 1 3. 30 uur hengel olaan 
hoek loevest~tolaan •. 

LEl\13 13:r.bos, c.blor;,,·p.v,d.steen, j.v.c1.encle, j;v.d. 
------- heiden, h.v.da•, b,ravestein, l.cazander, ·h.ri•-

melzwaan, r.de wolf, b.klein breteler. 
HES: g.v.arclenne. LJ':IDEi(: dhr.w.stäpèl. 

LENS 14:fr.teunissen, _l.v.d.meer, :Cguit-, c·,abspoel, h, 
------- jannnat;, p.heynen, h,:Jec]:,\le.r, j.helvenstein, th. 

v .cl. a.ardwe,_r, g.lutterr,mn, 1~. wouters. 
RES: w.v.d.h~1;1_. _1=,EIDER: dhr.g.kemperr.1an. 
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!:~!!-'?._!~= a~ca~tenmL].ler, j.meyers, e,bor, j.asselman, 
: p.demey~.r, c.v.deelen, r,k.f. stràatman, w.dui
vesteyn, c.v.hulst, b,hoefnagel; p.steffen. 
)tES: r .asselr.,an. LEIDER: clhr. c. kras. 

LENS.-16.: b_;ae·haas, 6'.clelsassó, ·m:p.janssen, 1.verspaan~--
-------, .. dcnk, p.wilmèr, g.\)nr;~ebert, h.swanenburg, j. 

-.mulder, r,feenstrai e.v.d.hoeven wijsard, r. 
straatr..an. RES: r.v.nunspeet, j.de vries. 

· LErJEl-,: clhr.g.v.d.velde. . 
====.====·==========c==~====== ·~·=========~•· ='=========== 
PU?ILLEN-?Uï'ILLEN~Pu;0ILLEN-l'U:i'ILLEN-PU?ILLEN~PUPÎLLËiiJ' ... -
====== -~====~·=~. ·========.~===·= ·========·=============== 

LET 81 vc: :.N:JEJDE· ;,J,NV :,NGSTIJJEN. ,· 

,'il.CG Riu'½l•,;, _ VCCil _ '.!,;, TEllD,'.G _ 19, NCVEnDElr 19 6 6. 

1 .15- u~ Lens·· P 1 .:.··V; C·;s-. ï:1• 1 · 
1.15 u.G.J.S.? 2-Lens P 2. 
1,15 u.Velo P 3-Lens P 3 

· V;1·;G.1,L.6/4·--
Noorc1weg 
Water~ngen ··· -

- Lcins? 4 - vrij-
1; 15 u.Lcns ;, 5 ;__ ;,delnars ? 2 · 
1;15 u.Lcns-i' 6-, _Oliveo? 3 
1.15 u.H.D.S, ._ Lcns-Ko::b.;, 

V.2,G.2,L.6/4_· 
V.3,G-:2,L • .5/3 

.. Houtrust 

DE Cî'STELLINGEN: 

LENS ? 1 : 

LENS ;' 2: 

r.v.cl.steen, p.v.wijk; c.lustentOuwer, g,c:qlpa,. 
g. trommelen, f. veeren,. a. baven, a. de winter, 
r,1.v.d,horst, e.hoefnagel, j.y.rijn. · .. · 
HES: b.ruiterman. LEI'JER: dhr.g,v.d.steen. · 

p.verschoor, f.wouters, e.macco, j.v.ro.ssum; .... 
m. y. bo.ggum, ~ ,y. bçirarrB 1, p. de wolf, r .micka, 

.w,de hilster, c.v~d.aardweg, r.goedhuys. · 
.RES: p.berkelaé[r.· LEIDER: dhr,th.suykerbuyk. 
s;,MENKCiliST: 12·.50 uur hengeloJ_aan hk.leyweg. 

IENS ï' 3:· j.bo;i.n,.r,de-;vries, a.borst, h.straver, g.wil
~------:- lense, j.l<éetman, .. j.slabbers, e.·speicher, 
· : ' .p.bpom·s; p:.le brun, r.v.d.lely. 

HES: a.v,.maris; g.lelieveld. LEIDEil: ,'.hr.j.cob
ben. s;,ïifJENKO;,ST: 12,40 uur ingang Lensyerrein. 

LENS l' ::. : vrij zie overige elftallen.· -~------ . 
~ll'.J:!~-~-2: w .kouwenhov,:,n, a. v ,d .sJ,ar, 

w. v ,d. lind()n, .w. v,.~ ,11:1:,s, 
r. bor,1, j. janmaat, 
f.willeyns, h.veer-
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kamp, á.janssen, è.ernst, f,snoeyers. 
HES: j.valkenbûrg, g.schneider. LEIDEJ: 
dbr:n.koot. 

LENS P 6 a.kleywegt, r.v;d.meer, e.reesink, f.jonker, 
th,heerhskerk, ·p.kopér, th;tijssen; a;burck-. 
sen, l:winkelrr,an, j.oosterveer; g.gomes. 
RES: h.coomans, p.alberse. LEIDER: dhr.a, 
niewrenhuizen. · 

LENS KOND •• ~ : 
. . . . . 

g.v.gessel, a.v,kleef, e,de wit, j.koper, 
g. bloks, e. yperlaan, q. v .noort, · c. schen-.. , 
kels, j.de hilster, j.redeman, j.oulder •. _ 
RES: f .palstra, p.perreyn. LEID En: dhr.a. 
linbeek. S,\MENKOMST: 12.30 uur hoek ley
weg/hengelolaan (EurocineLIB} . .. . . ... . .. . 

J . . • . • ~ . 

f,TTE\NTIE, JUNIC"IBN EN PUi'ILLEN ! 

AFSCHRIJVINGEN: v6ér vrijda,cavond 7,30 uur aan dhr.H. 
•.van. der Kleij, Frambozenstraat t,5, tel. 
_33,88.42 (telefonisch alleen vrijdaga
vond tussen 6.30.en 7,30 uur), ... 

NIET-OFKOMEN: • wer,ens herh.aald niet-opko1"en wordt G, 
Vreclevelcl niet meer opgest<:Jld. 

M'.TERL\!.LUITGIFTE: dhr .l:Lv .d ,Klei j •. 

R~SEl~.VE?ROGI:.:,r,1f•1,: 1:'.lleen indien onze· eigen velden ook 
· . . . ~i;jn afgekeurd:' · . ; 

In.èe zaal Mnrterrade: 

14.- u: Lens ï' 6 + fl.HiL1erink, F .v.Os, E + ;->,Door.is, 
-:-------- · C.Dakker, J.Slabbers, i,.v.r,•aris, F. 

· de Vries. Leider: dhr.;,. Nieuwenhuiz en. 
San,nkrn::ist: 13.40 uur ingang Lens-terrein, 

15·; 30-Û: ~:::!:!E~!:_1 + G. Willernse, J .Keetr.;an, , E; Speich~r., R_. . 
• v,d.Lely,.J.Doin, R,r.\e Vries, 1" Dorst, 

I3 .Huiterman.Lei'ler: Dhr. H. v. d .Kleij. 
· · Sa;::enkor:2st : · 15. 1 0 uur ingang Lcr-1 s-t errein. 

In.de zaal Hcrschelstraat: 

Lens 14 + G. v .,~rdenne, ï-' .Demèyer,. i,.Castei1P.1iller-,;-. 
J .Meyers, E.Dnr, C,v.Dcele:i.,. W,Dni,ve::· ... -' 
st ein. Leid er-: Dhr. G. Ker:!1~err.,an .• 
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1,5,30 u: ~~i:!~-!~ + ï',Steffen, R.en J,i,sselr:ian, R.K.F. 
. Straatr.1an, C. v .Hulst, D. Hoefnagel • 

. Steeds een kwarti.er voor aanvarig ·r.!et sportkle-
ding en gymschoenen bij de ·zaal zijn.' . 

:,FKEllRINGSLIJSTEN 
Het af fel open weekend is gebleken, dat 
niet weten, wat te doen als er afkeu-veel pupillen nog 

ringen zijn: 
.~ls er afkeuringslijsten hangen, kun.je tussen 12.-- en 
l2.30 uur informeren bij dhr,H.v.d.Klcij, tel.33.88.42, 
naa.r _het .al_ d.an niet .. P.OP,:t;a..an v:an_ c)e wed:;i.trijden. Denk 
nooit: "het zal wel afgekeurd zijn". i,ls jouw wedstrijd 
afr:ekcurd, kijk dan of jouw elftal of je • aan verr.1eld 
staat bij het itESEJVEi'RCGH,\i\fJJ;, ! 

is 

TR,\INING WOENSD,~G;,vmJD: c'e betrokken spelers hebben bericht 
gehad, dat de training op woensdag

avond bij veldafkeuring plaats vindt in de zaal lkrschel
straat hoek Weimarstraat. Telefonisch inforr.,eren alleen· 
tussen half zes en zes uur bij l'fovrouw Dlok, tel.66,07,14. 
In,'.ien het veld is afgekeurd, dan rechtstreeks naar zaal 
kor.1en. C-klassers Or:! kwart voor zeven aanwezig, D-klas
sers on acht uur. 

TlLINilm ;,-klasse Donderdagavond 17 nove• ber 

begint om half nei:o:en i.p.v. cle normale aanvangstijd. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-c-o-o-o-o-o-o-o-o

v:,N ':CEL TOT DCE L (Pupillen) 

L en S ~ 1: Cns eerste pupillenelftal heeft een verdiende 
---------- nederlaag tegen een 5oed spelende tegen
stander seleden. 
:,anvankelijk was Lens iets in de • eerderheid, doch al 
gauw wist V.V.i'. het initiatief over te nemen. Te 
slordi;~ wegwerken, vooral van onze spil, was er oor
zaak van, dat V.V.;'. steeds weer kon aanvallen. 
Het spel van onze voorhoede, waarin G ;Tromnelen danig 
werd iemist, was te mat en de kansen, die onze buiten
spelers wisten te scheppen, konc~en door het binnentrio 
niet worden benut. Vooral de resoluut ingrijpende V.V./.
verdediging was voor onze voorhoede steeds een groot 
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struikelblok, 
N_~ rust kon V. V ,i'. :' c. score openen door een schuiver 
in de uit!irste hoek, waarop onze keeper f:een antwoord 
had. . 
Wel kreeg onze linksbuiten nog twee prachtip"e kanseh, 
or,1 de stand weer Felijk te maken, doch ook cieze kan.:. -
sen werèen om zeeP. gebracht .• 
. ~l met al een wedstrijd, waaruit blijkt, dat er nog· 
wel wat J:Joet worden gedokterd aan dit elftal, en 
aan de konditie van sonn:1ir;e spelers • 

. -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-c-o-c-o-o-o-o-o-o-o-o-o-. -

• 



D E LE N S RE V U E. 
klubblad van de 
rkvv lenig en·snel 

SEKRETARIAAT 
f.b.mesker 
plantenoord 126 
telefoon:. 676153 

' 

opgerièht · 
. 18. decemb.er 1920 . 
. . .. . . .. . . "" . 
RED,\KTIE 
g.halleen 
amandelstraat 103 

. t'elefoon: 361160 

' 

--------------------- . ------.. = ......... ,-,,,..-.. ---====. ===-=-= -=======-
40 ste 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 : 

· sen: 2 t/m. 8; jun·; 1,2 en 3. 

TEL E'~ L·E NS • 

1 t/m 6, 

. ·,·· . . In ons vervolg van, het weergeven van de 
door cfe. enqti.ete-kommissie verzameldè .ge'gevens en de . . 
daarbi,j .behorende. :konklusies, komen wij aan de resultatèn 
van de.: vragen 6 en .7. Deze beide vragen hadden betrekking 
op het verschU:iv"en van het zondagmiddag-vo-etbal naar · 
zondagmorgen en zaterdagmidd:ag. · · · 
Allereerst laten wij hieronder onverkort de bevindingen 
volg~p van d~ kommissie: 

VRAAG 6 :· ZATERDAGMIDDAG-AFDELING: 

Van de voorstanders blijken er 39 aktief ·spelend te ziJn. . 
Een eventuele stap in deze richting zou dus een goede, :- . 
kan'5 van slagen hebben •. Men dient ech:ter de. gevolge_1'1 :vÓoP.:,, .... 
de zondag-.afdeling goed onder ogen te zien: deze IDêg, rar,.,,, .. :,:, 
niet onder .leiden. De meeste voorstanders-bevinden zich ..,,,, .. , 
relatief. gezien - onder de ouderen. . · · ·,., . ; ":::: 

.;. 1 

.. voor tegen geen mening 
17 -:- 1.9 jr .. ;: 11 17. 2 
20 ..;·24 jr· . 12 11 5 - ''. . ' 
25 - 29 j:i:. , 11 8 1 
30 - 39 jr 

' 
7 3 3 .. 

40 - .et.c. 9 9 3 
totaal .. .50 48· .,;,,:-'> 14 .. -~-... - ..... -:· . 
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Van de 57 te
genstanders 

-,-:~--,c=---,----v-'--7~-,-~=-r-~t..,e
1
'"'f""'e=n=·-~g_.e=e=n~m=. ~e=n=i=n~g bleken er 2 4 

17 19 jr 
1 6 principieel. 

VR,"..'\.G 7 : SPELEN VOC'R 1 2 UUR : 

20 24 jr 12 
25 _ 29 J·r 10 9 -1 tegente'.zijn.· 

1 Een aàntàl van 
30 - 39 Jr ~ 1~ 

3 
33 was van mening, 

40 - etc. dat vroeg spelen 

Totaal 50 57 .5 bijzonder ongezel
lig kan zijn. Ook' 
waren er nogal wat 
die op zondàgmorgen 

_. graag uit slapen. Op
vallend was, dat onder de jongeren ook principiële tegenstan
rlers zijn. Gezien het aantal,-,tegènst·emmers en. het .feit, dat de 
tegenstanders ongetwi ifeld in .verschillende elftallen spelen, 
lijkt. het ons niet rioodzakèli jk, dat .het bestuur. initiatie
ven tn deze richting neemt. Ook al bestaat de mogelijkheid, 
dat de principiële tegenstanders minder bezwaárd zijn; hu•· 
non· op zatordu,~avcnc1 · ge r;on:!n['splicht kmi ver.vullen:. Ove- · 
rigenfi moet men er ook _rekening mee houden, dat-· mocht 
deze maatrege·l worden .gënomen - de funktionarissen extra 
zwaar worden belast: zij zullen ongeveer 7 i.p.v. 5 uur 
per zondag kwijt zijn. ·" 

Korn::entaar: 

Wij zijn het wel eens met de opmerkingen van de enquete
kommissie, maar willen toch.iet~ toevoegen aan de op~ 
merking bij vraag 6. De zondag-afdeling zou van het star
ten -van :voetbál -0p z_aterdagriliddà.g niet de dupe mogen 
zijn, Akkoord. Maar:er is o.i. een nog veel belangrijker -
argumént tegen senioreh-voetbal op zat·erdagmiddag. Op· za- ·· .. 
terdag is. •ons terréin 'het domein van junioren en pupillen. 
Deze grote groep Lens·ers loopt reeds nu hei:i gevaar'dikwijls 
te verdwijnen door de - verhoudingsgewijs - veel grotere 
aandaéht, die de vereniging als geheel vo9r onze jeugd 
heeft. Natuurlijk is ons. eer.ste"serii.óren.,,,elftal het be-... 
langrijkste. Maar wanneer wij ook ri.o}i een ee'rfste zaterd'ag- ' 
seniorenteam er bij zouden krijgen, zijn wij bang, da'b. ':Pu
pillen en junioren daar ·de dupe van worden. Meer nog dàh · 
het risiko, dat de zondag-elftallen lopen. Voor onsc''staat 
het zo vast als een huis, dat wij op dit gebied geen- ··ak-
ti vi,teit;-en-·m0et-en-·ent·ple>oien. ·-voo:r··-me "'S'-'Z'áterdag'S'·•·op .. , ... ,=•~-~--
het veld wil zijn, dat hij onze jeugd bekijke ! · 
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Daarnaast kehnen wij nog andere argument en tegen .zater- · 
middagvoetbal voor: senioren in onze verern.ging, 

Technisch lijkt het' ons niet uitvoerbaar, gezien het. 
feit, dat alle velden op zaterdag reecj.s bezet zijn, 0.ok.. · 
zit er het grote risiko in, dat eo.ïele jun;i.orenleiders . ·. 
de verleiding niet kunnen weerstaan op dez'e · zelf te gaai 
voetballen, 
Onze konklusie · is dari. ook: niet doen Lens !· . 

. .. -• , .... 
. : ' . . 

C F F. I C I E ·E L 

Nieuwe Leden: 
·==:::::============= 

21- 5-58 
.. 16•11-55 

de Rade 46 
Meppelweg 1102 
Riet·veen 43 '.. 

,.,., ' .· ...-No. 490 V .Q .G .l'ouw 
,49j. J.W.Dessing 
,-492 ;,.I;.Lodder 
,493 M.H.van Rijn 
"494 W .G .Gome s 
'495 J.H.v/d Wijk 
/496 P.Chr.Fet.tz 

26-11-55 
19- 7-57 

8- 5-57 
21- 8-55 
20:-, 5-55 

Melis Stokelaan 2124 
De·resteinlaan 447 
Wolweeversgaarde .465 
Cypresstraat 166 

In Ballotage: 

No.57/2 R.J.A.Verbarendse 24-10-55 Norgstraat 75 

Uitslagen_zonda~_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-
KOMEND E KONT,lKTEN. · 

Klaver,iasdrive 

In een genoeglijke atmosfeer hebben vrijdagavond 28 kla
verjassers gestreden om de punten, ,Us winnaars van de 
eerste ronde kwamen uit de bus de heren Riep en Cocmans, 
tweede prijs de familie Poels, derde prijs de heren . 
W.Burgh01.wt - J,M(?yer, troostprijs de dalJ\eS Meerkerk.··--·
De organisator, de heer F,Mésker, meent, dat el". .. mil3-· 
schien nog wel Lensers zijn, die alsnog.aan de kompetitie 
willen deelnem(?n, Dat kal'). ! Dan moete~_oo~ zij vrijdag 
a.s. 'in het klubgebouw acte de présence geven. _Hoe meer 
zielen, hoe meer vreugd ! · 

Klubavond,. --------- ~· . 
Er waren vrijdag ook nog andere bezoekers dan alleen maar 
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kla_verjassers. ·nat.is. onze _opze.t ,ook. ! , Er werd. geta~ . 
fel tennist en .••• ·;·; gesjoeld ! _Vooral de dam~á waren. 
nièt van ·dè sjoel_b_a_k weg te slaan, Geru_cht.en als zou 
de _paam _ van onze vèr_e~iging_ worden ve.rànderd in -"Lenig 
en ~joel-'' moEJten _eèhter_ met: -klem worden tege_ngesproken
Oc_:,k_ ( óver-) morgen rekenen: ,we ·weer, óp een flinke op- . · 
komst. - ... -

Sinterklaasfe,rnt. • · 

- Voor de pupillen zal" op zaterdagmiddäg 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·e-r vast 
van overtuigd, .dat het "klubgebouw 1.s-micldags cirh half -
vier stampvol zal zijn. wat tcich Ï:iiet wegneemt, dat ook 
kleine kinderen van Lensleden de Sint best even 'een 
handje fnoger,-kor.;EJn geven. .... . :•. 

'Filmavorid. 

Ook de junior'en kÓmen aan de· heurt ! Op zate·rdagavond 
10 decemher organiseert de K.K. een speciale:_ fi:)._l)layol}g__. __ 
We ·zoéken naar een programr:ia, dat in _çle .smaak zal vallen, 
rekenen daarom' op e·en grote --opkomst •. Schrijf de' datum · 
al vast in je huiswerkagendä -!- · - ·· · ·· 

"Oudejaarsavond". 

18 December, dat is de verjaardag van Lens, Op de zater-
.. -dagavond- daaraan- voóra-fgaande ,· ·,ril-- het-- bestUur· e-€n soort-

instuif• organiseren. Een ieder, die LenS_wil komen feli
citeren, is dan van harte welkom. Jonf en- -oud·, al·le·s ·wat-
Lens een goed hart toedraagt, 1,rnrdt dan verwac):It -~Elp_ 111:lJ'::
t je of o.e,he_le avo11çl naar de ):!engelolaan te komen, Meer 
g·ëgevens_óv.ei;'_deze bijzondere. "oudejaar,sayond" in de.ko--
mende Lensre\rues. · -- · 

Kerstbal-; 

De K~K·; 1-ii;C haar al~tivit'e:i_'t;'ert vin dit' jaar clan besluiten 
met een groot kerstbal (ànders,tlan ànd~rs! ) op de avond 

• van ·Tweede Ke;rstdag in het_ l,lutig<;,bouw. · De p],annen hieroin
tr~mt zijn nog uiterst vaag -, maa:i;- U zou_' er, bij de vast-. 
stelling van Uw prograwJT?a vocir de Ke:i;-stdagen al vast ré-: · 
kening mee kunnen houden. · 

K.K. 
';: .. ::- . 
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zo 1N MENT;\LITEIT TCCH 

De spcrtverrüwing met name in d(j voetbalsport is zo lang
zamerhand eaJ bi jzon:l er- afgezaagd: onderwerp geworden, 
Iedereen, die enigszins met dè voetbalsport heeft te ma
ken, heeft er het zijne al van gez~gd, dát hebben degenen, 
die er niets mee te maken hebben, trouwens ook .. Erg origi-
neel· zijn ze overigens niet, . . · _ _. · 
Meesi;;al draait. het er op uit, dat het betaalde voetb1).l 
dé schuld krijgt. _Het enorme geldl;lelang,· dat .op het spel 
staat, doet de gemoederen nogal .eens verhitten., .. _. 
De T~levisie-uitzendingen van Prof-wedstrijden, ·'waar.·het 
op een uitzondering na niet zachtjes aan toe :gaat, heeft 
de amateur-sektór_als een niet te stoppen besmettelijke 
ziekte te pakken gekregen en àngi.instig beïnvloed. 
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 t·egen V .C.S. heeft gekeken, is di
rekt een nieuw punt opgevallen.· .· 
Want wat daar toch vcor een.kluns ·van een scheidsrechtet,, 
rondlièp? Vreselijk gewoon, 
De vreemdste be slis singen 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 smijtpartij, waarbij 
ook enkele toeschouwers zich meen:! en te moeten bemoeien. 
De man probeerde echter maninoedig de wedstrijd weer in 
goede banen te •leiden en stroeide daarbij kwistig met 
vrije trappen e-n ·waarschuwingen rond; d·e --een ·nog ·verbazing~
wekkender dan de ander. 
Onnodig er aan toe te voegen, dat dè poging op alle f.ron-_ 
ten faalde. Wanneer de---K.N.V.B. 's begon met een. gedegen 
selectie. van zijn scheidsrechterskorps en het kaf van het 
koren ging scheiden, dan is.men al een heel eind op de vreg 
naar normaal sportief voetbal; ___ : . · . . . 
Dit zal waarschijnlijk meer effect sorteren_ dal)..- het inst_el
len van een strafbankje, hetwelk door velen _za1·.worden . 
bescl)ouwd als èen min of meer gerechtvaardig_de-p_auze 'om_· 
een beet je ÓJl adém te komen. · · . . . 

_Fabiàn. van . .Boheemèn. 
:: - ~-0-



-161-
' ' 

KOMfilENT:,,'iH I1EDAKTIE: 
_ De redaktie is zo vrij het NIET met· 

de·-schrijv-er' eens te ·zijn. Dat betreft dan de strekking 
en enkete•rtogal kfasse termen; De jeugdige schrijver blijkt 
zelf-iets ván-,de~'klunzigheid te bezitten, waar hij ,de · · 
door hem· beschreven scheidsrechter ·van beticht. Want ook ''al 
zou de ,bewuste scheidsrêchter ·z'n dag niet hebben gehad 
(we hebben de wedstrijd niet gezien; en ook een scheids..: 
rechter is niet altijd in topvonn), dan nog mag ·er_ voor de 
11peler:s geen aanleiding · zijn er een janboel· van te· makèn __ 
en de sportiviteit uit het oog te verliezen. In een · 
dergelijk geval -eist de sportiviteit· zelfs, dat· de spe
lers het de scheidsrechter exëra gemakkelijk maken door 
niet provocerend op te _t·reden. De weg naar "normaal · 
sportief voetbal" gaat niet 'over rozen. Dat geldt niet 
alleen voor-çle -scheidsrechter, maar vooral ook voor de 
spelers. Zo'n mentaliteit toch!?! 

EXT·l1'l KQI,j?/ENT.\i\R: 
_ Ik héb d:i,e wedstrijd wèl gezien. En 

ik heb me 'ook geërgerd. Maar niet aan de scheidsrech
ter;. Over .,S.OllJ11lir-e beslis singèn van de- scheidsrechter 
heb ik me ~-iel verwonderd. ]'Il.aar d,e oorzaak van mijn er-: 
gerni;, ligt uit sluitend en alleen in de houding van 
de spelers van Lens en in mindere r:1ate ook van de '• 
tegenstander • _ ... , ,; ; . 
Zelden ben ik het zo roerend met de Redaktie eens ge
weest al's bij het lezen van _het kommentaar en speciaal 
bij de opmerking·, dat hier ongepaste krasse termen 
werden gebruikt. - · 

C .P. Nieuwe~h~~~n. 
-_9-0-0-0-0-0-0- o-o- o-o-~-o-o-o-o-_o-o-o-0.,.9-0- 0-0-0-0-0--0 

' SEKRET .'tRL\ilT 
g.coomans 
weimarstraat 
tel: 39 2720 

------------------------ .. --------------· 
21 8 SENIOREN-SENIORË)'l-SENIÖREN-SEN;I:CREN 

==============~========================= 
PROGRM/ir!A ZCNDAG 27 NC'VE!V'JJER 1966. 

, , .. . Lens 1 · - vri j _ 
12;- u. Lens 2 - Scheveningen 2 
12:- u; A.D;0.5- Lens 3 
14;- u; Lens 4 - Celeritas 6 

Veld 1,Geb.1,Lok.6/4 ___ _ 
Zuiderpark; · ,\ .D .Q, veld· _' 

12.- u;·Gona 3·-- Lens 5 JV:elis 
Veld 1,Geb~1,Lok.5/3 . 

Stokelaan ( ing. Vrederustl. ) 
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12.;-- u;Lens 6-Duindorp 4 _,· .. : .. Jélçl 2,Geb.~,Lol<:.5/3. 
14·;.:...; u;O.D.B.6-Lens 7.. . . · Albardastraat · · . 
14.-- u.Lens 8-Scheveningen 8 Veld 1,Geb.1-,Lok.6/4 

I!E .CPSTELLINGEN: .. · ... 
~~~~-g~ a.verbarendsè,r,blok,r'.roog~~~, g.kemperman, j. 

v.d.knaap, a.rooduyn; h.rooauyn, p.schouten, g/' 
looyestein, j.v.dijk, h.brandehburg. 

· .R.ES: th. suykerbuyk, a.nieuwenhuizen.LEIDER: 
Dhr .l .te mey ;- · 

~~~~-2~ g,halleen, f;st.raathof, 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. 

LENS 4: 

LENS ·6: 

LENS 7: -------

LENS 8: 

th.suykerbuyk,' m.davis, h.ubben, c.rneere, a. 
nieuwenhuiz en, c .peeters, r. eykelhof, n.koot, 
f.veelbehr, w.eykelhof, r.brandenburg. _ 
RES: nr.suykerbuyk (2x),g.jehee (2x} (tevens Res.é,} 

" g.j.crama, r.de groot, l.hanssen, a.v.d.beek, 
a.v.egr.10pd, j.riemen, h.de .zterke, j.de boer, 
j .dï~- "hil ster, ï,-. v. d ;"r;ièydên; ·1. janssen; . . . ,, 
RES: c.veldink. 
n·.v.domburg, c.nietWenhuizen, m.heerschop, j. 
groeneveld, j.veldink, ra.v.eysbergen, j.brochard, 
r. ravestein, w. veelbehr, · a. nowee, b .drab be, 
HES: g.je~ee (2x},m.suykerbuyk (2x}. 

d.v.lieshout, p;schulten, chr.jehee, a..v.le.euwen, 
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 
;,TTENTIE SENIOREN: 
Indien.vrijdagavond 2.5 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 zaal. Vanaf volgende week 
wel. 
;\FGCHRIJVING EN : tot uiterlijk vrijdagavond 9 uur 

Dhr.G.Coomans, Weimarstraat 218, 
39. 27 ,?O ...... 

bij 
tel. 
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VC'ORLC'PIG P.RGGR,\MrfiA SENIOREN VOOR ZOND,\G 4 DECEr.IBER 1966. 
1,i;30 u;Postduiven 1-Lens 1 12;-- u;Vios 6-Lens 5 •. 
12:-- u;H.D,S.t,-Lens ,2 12;-- u;Lens 6~0.D.B,5 
12;-'-·u.Lens3'--Voorburg 2 ·12~-- u~Laakkwartier 9-Lens 7 
14,-- u,Lens 4-0oievaars 3 14.-- u.Lens 8-:-Wit Blauw. R.K.5 

. V ;\ R"I ,\. 
- Wij ontvingen -het droeve berfclit, dat de vader -vari ·ons · 

lid Ton van Schie is overleden, · 
Wij betuigen-Ton onze deelneming en wensen·Mevr.van Schie 
en familie sterkte in deze moeilijke tijd. · 

- Onze trouwe supporter de heer Wie.Schouten dankt Lens 
voor -de vele attenties, die hij-tijdens zijn ziekte 
ontving. Hij hoopt spoedig weer meé te-kunnen juichen. 

- Na afloop van de Klaverjas-drive j.l, vrijdagavond is 
een norloge aéhtergeblèveri. De èigènaar kan zich ver-· 
voegen bÎj de heer F.:r-:esker.. . . . : . 

- Een pluim op de hoed vàn de heer Apeldoorn. Speciale 
aktiviteiten van hem en 'zijn medéwerkèrs nebben er 
voor gezorgd,- dat er deze week althans,-dóor het eer
ste ·eri tweede elftal kon •worden gespeeld. 

MC'DÊRN VCETD.\L. 
, Er is heel wat.gaande in het moderne voet-

b'al. èudé, gevestigde systemen worden afgekraakt, niei.we· ·· 
aár, ·c1e lopende band geïntroduceerd. Trok .men tot voor een 
paar jaár met vijf spelers il';\ de aarival; nu doet ·men dat 
nog maar met vier, of zelfs al met drie. Let u eens op mijn 
woorden; nog een paar seizoenen en -men zal _iedere elfta,1 7 _ 

komnissie nedelijdend uitlachen 1 die het nog in haar hoofd 
haalt, spelers in de voorhoe~e \ stel je voor!) op te stellen! 
Toen schrijver dezes afge1open zondag voor- zijn teeveetje 
zat en naar "sport in beeld'\ keek, viel hem .een nieuw "no.-. 
dern verschijnsel in de voetbalsport" op. Vooral de voor
hoedespelers in ,onze klub móeten maar eens- heel goed oplet
ten, ·want misschien kunnen ze met het volgende hun voordeel 
doen. . : . .. 
Het viel ondergetekende, wiens initialen K.K.zijn,. namelijk 
op, dat de je~gdige ï'lrofjes van Go Ahead en· S,C.Cambuur na 
ieder doelp11nt, dat zij ,scoorden; aan hun· vreugde op een 
zeer bepaalde wijze uiting gaven. Wat ze dan deden? .. 
Zoc\ra de r.,aker van een doelpunt zich ervan ha,d ver~:wi:st,. 
dat de bal inderdáád in het net lag (-fout! "hing" heet 
dat ·tegenwoordig!),· -spoedde hij zich in een fraaie• boog 
in rle richting van de eretribune, ondertussen steeds op-
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springen:1. en daàrbi j 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 
geen handgranaat gooide, niaar dat nu wel begreep, dat "de 
bal hing", reageerde op de traditionele wijze: door te 
juichen, of niet_ te juichen-. Het zou- natuurlijk- leuker ·.· 
voor de speler. zijn geweest, als het, publlek op· precies• de
zelfde manier: had gereageerd, namelijk door: net· te dçièh of 
.ze .. de handgranaat· .-(die dus -ni-et-.bes:taat-)·-weer 0:t,erug gqoi~ 
den ! Maar dáár zijn we helaas nog niet a'an •toe. · · · · . 
Een ieder, d;i.e wel.eens de· grote zit even van· Real of Inter 
of .. ,\jax ( ! ) aan· h~t werk heeft.-gezien, zal moeten tóege:. 
ven,.dat dit beeld_nà een doelpunt ·tegenwoordig •"in" is ! 
Daarom is het ~o jal)llller, dat de leiding van onzei-klub tot 
hedeq nög niaäf we;i.nig aandacht. aan dit nieuwe vèrschijnsel 
hee.ft geschonken .. Wat donçler;:,, trainen we dan alléén_rnaar 
omt!c)leren, hoe· de ballen. erin moeten worden geschopt? 
Zo Z\l-l. het ook. we). lang duren• v66r de produkti vit ei t va_n 
onze . voortrekkers weer oploopt! . . . · , · · · · 
Afgelopen zondag zagen we aanvoerder H.Dietz een-aardig 
dç,elpul).t.~ken tegen G.s.c •.. Goed schot,en zo. Maar wat.een 
gèkl).oei. da~rrn~ · ! Harry. maakte wat· onduidelijke lucht spron
getjes, :J_ièt zic\1 feliciteren<en ! •. :·.'daarmee was de kous 
af! Ik moet er.niet aan denken,:wàt er zou zijn.gebeurd, 
als"de gränäat ( u we~t wel! ) öp. ''schérf-ii' had gè 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,· ·Everrt:;uele gevoelens van afgunst kàn hij 
daarbij gemakkelijk botvieren, door met zijn elleboog het 
gezicht van de doelpuntenmaker te bewerken.· Het domweg 
roepèn van "Hoi,.. of "Hau"· behoort voor.go_ed tot de ·verlèden 
tijd. . .... ·. -· 
U ziet wel, dat aan het maken van .een ;doelpunt nog heel 
wat los en vast· zit_; · _'lMaar", zo vra,agt' u tenslott.e, "J::io_e . 
staat het eigenlijk•niet ·het omhelzen en zoenen va,ri je mede
spelers? Best.aan dqar ·geen bezwaren tègén, b..v. vàn de 'kant 
van verloofdes of· echtgenotes? " .. . . ·. . · ·· · . 
Onderget.ekend.e. moet .. :.eerJ:ijk bekennen, dat hi.j daar nog: ·nooit 
goed op heeft gelet. Wel zag hij verschillende spelers ... van 
:uax- Cr.uyffie . om _d~: ha],s vallen. icJaar of ze ."het" nu ook _ 
werkelijk b~j hem ''doen".? :1lulle.n we er _met z'n allen b'tJ·de 

... --.-.eerst volg ende .t • v • . -"l'eè\ strijd• e.ens ,oP.l e~-ten ? .l:f'.ge-sproken ! 
Klaas Knoert, 
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SEKRET,lRii\AT .. ======== . ===========. =~ .· ===== '== . ::::::::::::::== 

h. van i:tei;:,,kl-eij 
frambozertstraat 
tel: - 338~42 · 

· JUNIOHEN-JUNIOTIEN-JUNIOREN-JUNiDREN 45 · 
==--=================================~ 

PRC:GR:lMMA VCCR .ZONDAG 27 NOVEMBER 
12;-- u;H,B.S.1-Lens 1 . 
12;-- u:D.H.B.R.K.1-Lens 2 
12.-- u,Lens 3-D.H.L,3 

1966. 

DE OPSTELLINGEN:. 

Houtrust 
Oêkenburgli 
V,3,G,2,L.6/4 

LENS 1: r:bruggemans;m,v·,.-veèn, h.verheugd, h,röthkrans, 
------- r.fortman (2x)~ f;v.boheemen, j.cobben, th,bro-

charct·, -r;de zwart, d,brandet'lburg,a,kortekaas. 
RES: c. v. velzen.LEJD ER: dhr. p,huis ,SAMENKOMST: 
11,40 uur ingang H.B;s.~terrein, . -

LENS 2·: ·,· c. vaas sen; j. welling, à ,duym, j. egberts, t .hèer
-------: schop; th,hoefnagèl, ·n.janssen, j,webber.s, j,de 

• · -jongh, c,vervaart, w,vogel, RES: f,herremans._ 
LEIDER: dhr.h.v,d;kleij,S,\MENKCJ,;ST: 11.40 uur 

,'. · ingang Ockènbû.rgh. · · · 
~~~~~2l a;vervaart, b.epskámp, h.sû.ikerbuyk, j.v.d,zalm, 

a.verbarend,se, f ,v:niel, c,knippenberg, 'g,v,d, 
tógt, c ,rooduyn, j. blok, h. crama. RES: r,blok, 
w. geurens . LEIDER: dhr. f. herremans. · 

PRCGRAMMA VOCR ZATERDAG 26 NOVENIT.lER 1966. 

',. LET .OP DE WEDEnmr, VERVROEGDE AAJIJVANGSTIJDEN. 

13~45 u.Lens 5-D.H.L.5 V.1,G~1,L,?/4 
13,45 u.A,D.S.2-Lens 6 Monsterse~eg 

. -ten,s 7..;. vrij 
13,45, u,,\.D,0.18 - Lens 8 

Lens 9 ~ vrij 
. , :Lens 11 - uitgesteld. 

13;45~u;Lens 12 - Rijswijk'?• 
15.-- u;Lens 13-die Haghè 8 
13; 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.1,L;5/3 
V. 1 ,G;1 ;1;6/4 
V,3;G.2,L;6/4 
V;2;G.1,L;5/3 
V,3,G.2,L,5/3 

f~~~-2l w ~ko1J.wenhove1:, j; ovérbee·k, j. coL,I?,a,.''1.hû.is, r ,fort-
. man(2x), d,1:olt; a,hopJ. p,de Jongh, e,bak_kers, 

w,keetman, J,fretz. RE~: r.v.d.mull. 
. . ') ·- . 
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~~~-§.: r,v,berlo, j,schouw, l,de jongh, e,v,bronckhorst, h, 
bij_ste_rveld,. p,de v.rie_s,. ·q._ho_ogeveen, _h,v._hulst, 
_g,bruinsma_, p.v"d,,a_ar,, 1,-v,d-._velde. RES: a_.tinhen-' 

.. · broek. LEIDER: _dhr,g,halleep,S,',MENKCMST: 13,1.5 uur 
.. R:;K." Kerk, Haa·pwep:; _Lo.os.duinen. . 

~~~-§.: p._miltenöurg, p,manders, h.dankers, a.westhof, a.v. 
essen, p._klein breteler, cj,de. vries, f,v.d.berg, 
·j,castenmiller, g.vervaar_t•, b.v._d.sprong, RES: g, 
duyvestein, LEIDER: cl):ir.j,,i;re hilste!'., S,",J.lENKOMST: 
1 3. f.5 uur he.ngelolaan hoek ,loevesteinlaan. 

iWS 11: ·wedstrijd uitgesteld~-- . · 
[~:rg}1;·egher.ts,_ r:hoefna_gel:, t .• v.rijn, fr,diss·eldorp, 

, . f,de kleyn, h.v.è_erlo,: p,ve.rheesen_, :w,englebert, 
th,booms, a.jungschlä~er, p.v.doeveren, RES: j. 

_ k_èetman. 'LEIDE_R: _dhr .• j_.v .p.. knaap. . . . _ . _ 
ENS 13:r,bos,- c,blom, p.v.d.steeh, j.v.d,ende, j,v,d~hei•:...· 
-------den, h.v:.dam, b_.rave·stein, l.caz·ande,r, h,rimr.iel

zwaan; r ,de wolf, b .klein _breteler, RES :_ g. v .ar-
denne. LEIDER: dhr.w,stapel, · • 

EN~_1i.:.f.r. teunis_sen_, l ,;v: .d:.meer'" l1a,peèhler, . f ,guit, h. jan
maat, p,hey)1en, r,meerslioek, j_,hel;v:enstein, th;·v.q~ 
aàrdweg_, g.l_utterman, _r;wouters_, RES: c.abspoel, 

. p. wilmer. µIDER: dhr .g,k_empennan •. 
ENS 15 :a.castenmiller; j,meyers, w.v.d,ham, j.asselman, 
-------:p.demeyer, c.v.çll"_eleri, r.k.f ;_straatman, w,çluive

steyn, _c. v .hulst:, ;r.as_selmat\, p. ·steffen, RES :·· b ,hoef...: 
nàgel, e,bor; LEI\El1: clhr.c,kras. . 

~~~-1§:b;de ha~s, m,delsasso, Iil,p.janssen, l.vea:-spaandonlj:, 
c.groen, g.englebert, h.swanenburg, j,mulder, r. 

· feenstra, e;v ,d .hoeven wij sard, r. straatman .RES: 
r.v..nunspeet,j,de vries. LEIDE;'t: dhr.j.witting, 

ROGR;\Ml-u\ PUPILLEN VOOR z.~TERv:,G 26 NOVEMDER 1966 • 
. ·. LET OP.:,,-,NV,\NGSTIJDEN. 

• u.R.V.C. p 1-Lens p 1 Prinses Irene Sportpark 
• u,Lens p 2-Duno p 1 v.1,t.1,t.6/4 .- u;D.H.Îl.R.K. p 1-Lens ï' 3 Ockenburgh 

u;Ooievaars p 2-Lens . ) 4 Zuiderpark, · 2e gedeelte. .- l . u.Duno p 2-Lens p .5 !0gr.Nolenslaan . -
• u,Lens P 6-Vredenb1;1rch p 3 V.2,G.1,L;.5/3 

1 . • . ·.· .· 

,\TERD1~GMIDD,lG 2 december Lens Pupillen St .Nicolaasfeest. 
' 
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DE OPSTELLINGEN.: 

LENS P, 1: r;v,d,steen; p;v,wijk; c;lustenhouwer, g.colpa, 
--------- g,trommelen~ f;veer.en, f;baven, a-.dè winter, 

m. v ,d .horst, · e ,hoefnagel~: j. v .rijn. RES: b ,rui
te:tman. LEID ER: dhr. G. v ,d,St.een •. SAMENKOMST: 

· 12·.25. uur,. Hengèlolaan hoek Loèvesteinlaan. 
LENS P 2: p~v.er5èhoór';-' f.wouters, e.macco, j_,'IT;rossüm, m.v. 
--------- baggum·, · a.;v,bommel, p.de wolf, r,mièka, ·w.de hil- · 

ster, -c .• v .• d.aardwég, r,goedhuys. RES: p.perkelaar; 
LEmEn: dhr.th,suykerbuyk. . . . . 

~!:!ê,_~_.2.:. j;boin, r.de vries, a.borst, h,stravér, g~wilJéuisi· 
j .ke etman,. j. slabbers, e. speicher, • g. lelieve;I.d.,,. p.; 
brun, r. v. d,lely. · RES: a. v ,maris. LEIDER: dhr. j, 
cöbben;SAf-IBNKa'J[Sî: 12:20 u.ingang Letrsterrèin. .. 

LENS P 4: f ;v. os, f ,dé vries,,, j.póst, a ,hilderink, p. bOO[IlS, 
--------- c ;bakker, f. snoeye'rs; f .• willéyns, j,,wüstefelç!_,. . .... 

e·,booms; r.-d.e vroege. IlES:--a.loddér-. LEIDER: 
· · ·· · . Dhr ,1. brandenburg. SA!,.'IENROMST: 1 2. 30 uur Hengelo-- -

• läan hoek Loevesteinlaan. · · · · ' 
!!~J:!.§_~·-Z.:. j.kouwenhóven, a.v.d.aar, r,bom, j.janmaat·, w. •. v.<l, . 

. , . •. l:i.nden, w.v.d~lans, j.valkenbµrg, h.veerkamp, 
a. janssen, c. ernst, g. schneider. RES: ·-p~alberse, . 
LEIDER: dhr, n. koot. SAJ\'IENKOJ\'ST: 12, 20 ,. uur Hen-

·. gélolaan hoek Leywég (Euroc;inema) : . · .. 
LENS P·-6: a·.kleijwegt.:,r,v.d,meér, è,reesinR:, f.jonker, 
-:--:-::-::--,:---: th.heemskerk, p,koper, th. t:i.js_sen-, a, burcksen, 

l.winkelman, · j:óosterveer, · g.gomes.. . ' · 
· RES: h; coomans ;B, v. osch. LEIDER,: ·dhr .a.nieuwen::. ___ . _ 

.·, ... huizen, · 

ATTENTIE, JUNICREN.E N PUPILLEN ! 

AFSCHRI.WINGEN: v66r vrijdagavond 7. 30-uur aan ilhr. · 
.. _Jl.van~cj._er Iç;I.eij,_fra,lllqozenstraçtt 45,. t.el. 

33,88,42'(telefonisch alleen yrijdagavond 
tussen·6~30 èn 7,30 uur). 

M'.TERIAALUITGIFTE: dhr,H.v.d.Kleij. ' 
. ' . 

RESERVEPROGR.\Mr,\: allèen; indièn onze eigen velden zijn. at
gekeurd: , 

In de zaal JVIarterrade: 
: . zie .verder bijlage blz.:168. ·" .. J • : 



. : 



ATTENTIE C-KL\SSE TR,~ININGSGROEP VRIJDAG,', VONE. 

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
w:, T KRIJGEN 
WE NC'U"??? 
---=-====== 
~~~~_g: krijgt Scheveningen op bezoek, dat voribe week Woerden met 2-0 

versloeg en nu met 12 p~nten uit 9 wedstrijden op de derde 
plaats staat. Lens staat na de eervolle nederlaag tegen koploper 
DONK op cle vijfde plaats met 9 punten uit evenveel wedstrijden. 
Lens 3: e;aat naar ~oploper ;LD,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. 

~~~.ê-2: gaat naar GON,~, dat in de -middenmoo~ huist. Lens deelt m~t 
TED(' c:e 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. 

~~~.ê-2: gaat naar O ,D.D., dat met 6 uit 7 één plaats hog·er staat dan 
Lens (met 4 uit 6). Lens kán nog hoger. · · · 

z.o.z. 



~ f •• 

blz. 168. 
' 

Vervolg ReserveproRramrna: 

14.- uur: ~-----s- g;bloksi j,v,d,burgt, 1'.{,Carábain, g.v.gessel, _w;gomes, , 
j;de hi ster, ·a.de hoottl, r.de hóogd, a;v,\kleéf, j.koper, 
j ;mulder, ·q.v. noort, · f. 0verbeek; f. palstra., p. perreyn, 
v.pouw, a.reesink, -j.redeman, b,v.veen, e,de wit. 
Samenkomst: 1 3. 4.5 uur· ingang Lens-terrein, 
Leider: Dhr,A.Limbeek. 

1c5. 30 uur :Lens 11 + r.,lióefnagel, h. v. ber1o; k ;v; et. voort, .. c. stap·e1.·, 
-------:-:- h.de jo~gh,. l,egberts, p.ver-heesei:i,, . _ . : -

15.-1.5 'uur bij'de 'ih~ang zaal aanwezig zijn, 
LEIDER: dhr.r.wachman •· 

In.rle zaal 

14!.::. uur: 

Hè~schelstr~~t: .. -· .. . 
Lens 13 + Fr.teunissén, j.keetman; j;helvénstein, •th·.v;d, 

aardwéf., g,lutterraan, fl,guit, h,pecb,ler 1 
LEIDER: Dhr,Th,Suykerbuyk,. 

. 1 .5 • 30 u1.1.r:. Lens 1 .5 -~ ______ ._....,.;.. ___ ~ +. Q.,d.e . .ha.a:;i,, .. r •. v._nWJ,:;;.peet., _j,de vri.es., .g •. englebert, 
r,feenstra, p.wilmer, e.v.d,hoeven wijsard, 
LEIDER: Dhr,J,Witting, 

Noi'Jllaals: ,\FKEURINGEN ?UPILLEN. 

Nop steeds zijn er pupillen, die schijnbaar niet kunnen lezen en dus 
nog niet weten, wat bij afkeuring te doen. · 
Ga altijd eerst naar het afkeuringsadres bij je in de buurt kijken. 
Is er geen hout.en bord opgehanp,en, dan gaan alle wedstrijden door. 
Hangt het bord er wel, dan moet je kijken,op het geel geschilderde 
e;edeelte en wel op de rep;el "Pupillen", Staat daar "goedgekeurd", dan 
moet je voetballen. Stc:at er "afrrekeurd 11 , dan gaat het hele pupillen
programma niet door. Het is ook mógelijk, dat er staat "zie afkeurings
lijst". En c1an wordt het moeilijk, Daaroin mag je l,LLEEN IN D;\T GEVilL 
telefonisch infórmerén uitsluitend tussen 12.- en 12.30 uur bij dhr. 
U .... ...: ._... · .-"1 ~-- rr, ~ ~ ..: .i,..-., '2 '2 Q Q ,11") 1\TTîi'fJl u'Ti'î.H"\.T."-0 ,-.,1-,1 1\TTt.'l"J'1 T ~. ry'ltï1T") 
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Lens 8: krije:t, bezoek van Scheveningen, c!at ·met 4 uit 7 iétz·-lager 
------ staat dan Lens (.6 uit 6). Onze veteranen draaien aardig 
mee en zullen zich door de Scheveningers niet op .de kop laten zitten. 
.. ---- ---------- -----. ---- --------------------------------- ----------- -

V,\N DOEL Tor DÓEL ( S eni'oren) • 

Lens 2: ·op een zeer zwaar veld hebben beidei partijen geitracht · ·· 
------ met behoqrlijk voetbal de overwinning te behalen, hetgeen 
DONK in de laatste minuten lukte met een mooie kopbal ·uit 'n corner. 
Verdiend mocht dit niet worden eenoernd,·aan5ezien Lens gedurende 
de gehele wedstrijd zeker niet de mindere is geweest van de .Gouwe-naren. . · · · · .... - · ·· ·· ... 
Het belangrijkste is echter, dat ·er enorm ·hard gewerkt eri "sportief. 
is gespeeld • · , · · · , · · 

-o~o-o-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-o-o-o-

·. 



D E LE N S R E V U E, 

klµ blad ,van dec 
r1vv l?nig en.~nel · 

SEKRET,",_:'.t:):;,;.-:r 
f.b.meske'r 
plantenoor'1 · 126 ·. 
telefoon: 676153' 

opger:i;·cht· , . 
1s :.ccf.e èen1be-r 19 2 o 

•• • L ••• ••• ~-' L 

REDfrKT-IE - . 
t::ná'.lleJn 
amártclelstraat 103 
têlèfcón: ·· 361160 

·,-

------------- .. ---- ____ . '.-7--- _- .--------------------------

vr: 2 dec:. 
za: 3 c~ec: 

zo: 4 rlec: 
ma · 5 t~ec ·. .. . -· 
za:10 c~ec: 

LENS' Z.( .. Ki'1GEif.J;i.. 

KL.:, VE 1J;,sJ~IVE 
jun: 5 t;,/i19, 11 t/r., 13, î5 en 16; 
pup:· 1 t/m 6; SINTER.KL;,;,SFEEST /U1'ILLEN 

. · -- ·· ···-· . · · ( ;;iet FILI,l) 
sen: 1 t/m 8; jun: 1 t/m 3, · 
GEEN training; geen klubavond. . 
( Zou de Ge(. '. e Sint weli koraen? • ) · 
FILK,~ VC't:D junioren. 

TEL E - LE N·s 
-==-========-==-= 

LISSCHC,'. EN L;\TEN 
VRIJ'E;-i SCHO:,_ EN 
=========--==----

· eindeli.jk mogen we, waf we allang tle:len 

•• 

Het wijz:Î.g'èn-·vfill de richtint,en voor cle katholieke. sport 

· door de. bisschoppen is een ongetwijfeld goede, rr,aar wel 

wat late daad',' I1Tu11ers wij zijn .raet:s aan het 4~3~3-systeem 

toe, terwi jF de bi sec hoppen nog modderen met het "grendel::

systeem". En dat is - eerlijk ge zegel - e;een gezicht. 

Wat te zeggen van "nieuwe" richtlijnen, die al jaren wor

den tcegepast? Het episcopaat heeft in feite haar· goed

keuring achteraf gegeven; we kunnen deze daad c:an ook 

niet anders als symbolisch opvatten. En c\at is jar,mer·, 

Het opnemen van niet-katholieke leden gebeurt reeJs. Het 

spelen van katholieke jeugd-teams tegen niet katholieJ,:i, 

broec1ers · in de sport eveneens; Het· spelen v6ér 12 uur i,s 

niet meer. "verbod én". !,~aar deze· regel kwao reeds op losse 

schroeven te _staan door het invoeren van de zaterdaga- • . 

vond- en wml8:€avonclmis. Wij zijn het met de bezwaren (en 
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c!at zijn geen principiële) van de bisschoppen eens, waar 
zij zeggen, r1at het spelen vóér 12 uur een extra belas
ting is --toor·,1e funktiona:rissen van klubs; zij zijn dan 
immers i.p,T, ongeveer 5 uur.per zondag 7 uur per zondag 
kwijt; en gezellig thuis koffiedrinken is er ook niet 
meer bij; om van uitslapen maar niet te spreken, 

Mogen of moeten we blij zijn met_cle nieuwe richtlijnen? 
J2, r1at nor;en we, Want r1e bisscho12pen hebben zich weer 
een hoetje aan rle tijd aangepast (wij (leden dat reeds 
eer(:er) . .. - .. . ~ . ''" 
Is ·'e aanpassing volmaakt? Neen,· c!e aanpassing is niet 
volmaakt. '1ant -'e bisschopr.,en hebben n9g iets· verge
ten. En ·e kcrfballiefhebbers (-s:ters) zitten er maar 
mee. ,Korfbal is namelijk nog steeds verboden voor ka
tholieken, ,.!aar deze sport· uitsluitend "gemengd" wordt 
beoefeml. Tle katholieke korfballiefhebbers zijn dus 
nog steeds op niet-katholieke verenigingen aangewe
_z_en~.1:Janneer kijken •!e bisschop·1en nu eens verder dan 
hun celibataire nejus ·lanp: is???? . . . __ _ 

KC'r,TI:ENT,~;.n . OI' EXTJ.\ KCFr:ENT:,:.R. 

Uiteraarcl zijn we het geheel eens met het komr.ientaar van 
de rec1aktie. Echter niet geheel met het Extra Kommentaar 
van dhr. Nieuwenhuizen. Wij, c1.w.z. ,lrie leden van de 
Juco, hebben cle betrokken Wéds.tri jd 66k gezien. Dhr. 
Nièuwenhuizen spreekt van zijn èrgern"ïä over a·l·le- spe
lers van Lens. Wij hebben:ons ook geërgerd,· echter.zo
wel"'aan énkele spelers van Lens als énkele spelers van ·. 
V.C.S. ':lat schrijver het gehéle elftal over-één kam 
scheert, getuigt van eenweinig_genuanceérde blik op 
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.:. 
genstanc~ers gingen, hoewel dit natuurlijk geen excuus . 
mag zijn, helemé.ál niet vrijuit. . · . 

Ton slotte willen wij, buiten· dit kom.-nentaar om, nogmaals 
onderstrepen, dat hoe de scheidsrechter ook fluit, dit 
natuurlijk nooit of te nimmer het recht geeft eigen 
rechter te gaan spelen, ·zoals ook meerdere malen aan de 
spelers is voorgehouden. Hou,'.t men zich hieraan niet, 
dan blijven niet alleen maatree;el·en van de K,N.V.D.,-
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maar ook van ons niet ui~ • . , . 
Juco. 

-~----·-·_- ·------~-- .----·---------------------======== 
EEN HÇNDEHD Ji.GEN - .. TC? OF FLC? ??? 

· Er zijn landen:; waa:r men de gewoonte heeft een nieuwe 
regerinr~ · gedurencl~ de eerste homlenê c1 agen, c~at cleze in 
fur-lktie is, niét te· bekritiseren. Een goedö gewoonte 
vincl ·ik,· De· regering van cnze vereniging is onlangs de·ze 
100-cêagen lijl). gepass_eercl; Il, ben eens gaan vergelijken, 
wat het b_estuür heeft waar gemaakt van de beslissingen, 
die tijdens ·cle · i,lgccene Lo.' envergaclering van 13 juli 19 66 
zijn genomen., . ' 

· · Laat ik beginnen. vast t.e stellen, dat het De stuur erin· is 
geslaagd af te stappen van haar traditionele gewoonte 

· irt de eerste plaats moeilijkheden op te lossen. •Cp dit 
ogenblik meE11 ik, dat wij ''e.ei,..beleid hebben", •Da:t wij 
weten, dat rege_ren vooruitzien is en c'.at het bestuul:' een 
duidelijke plaats inneemt in èn boven de vereniging. 

· ···Een belangrijke zaak; waarmee ik - en naai" ik aanneem 
: _ 09k U:.. gelukkig.ben, Top, 

-- ·-;;rti- ik" ·zo··êelîs ··enkele· aantekeninÏ--,;en van de"13è"· juli -door-·· 
. · lees, zie -ik stá:àn, :]i,i.t de vérf;adering akkoord is gegaan 

met_ het· béstuurffiroc,rstel een verplichte t·raining te hou-
. den vo qr · cle: hoogstB._ elftallen. Wie niet werkt, zal niet 
· eten. Wie niet traint zal niet in één of twee spelen. 
En wat. is er uit de bus [;ekcimen ? Cm het hee-1 voorzich
tir; te· stellen, - ik geloof niet, dat er veel' van terecht 
i_s gekomen. Er zij11 diverse _,spelers, die wel in 1 en_ 2 

·worden opgesteld, _ïiiàar ni(c1t trainen. 
.. , Top o_f flop, Flop, , 

Een Top ook voqr de aktiviteiten, èie aan de dag ziJn ge
legd bij de verfraaiing van het klubgebouw. Wie er de 
laatste weken is geweest·; ·zal er een ware metam:orfose 
beme·rken, ·· · ... · · 
"HGt J1estuur streeft er naar de Senioren en Junioren 
af:lelin?,én dichter tot. elkaar, te brengen", 

-ltesultaat: · Tcv-Tcp. .. . . , 

·o;k c.iè'b~ite~~~eld~e àkti~i:teiten verheugen· zich in een 
. grote belangstelling van- senioren, donateurs en clona-
.... triéés, · :iit danken vii"j ·-vocir--e·en groot cleel aan de· en

thousiaste wijze, waarop- de Kontakt-Kor;ir,1issie zich van 
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haar taak kwijt • 

Voorts geloof ik, r1at het De stuur het -me end ei- toen ze op 
de Vcr·~adering verklaarde, dat zij <le baas is over leden, 
die zich niet behoorlijk g;e<lragen op het- velJ-- -in -plaat.s 
van r1e K-.li. V.D. te laten oor'clcn. 
Een °-rotc flo'J, is· no" steeds de outillafre · -&oor " Jersoön
lijke verzorginz". S·,cc5.oal voor c.1e c1anës is c!it water
vorf. ?,aar er wordt aan p.;ewerkt heb ik 7.ehoord, zj_ j het· 
tot nu toe alleen met hoofcl en 7apier. Het zal· U wel clui.:. 
ç1elijk zijn, ,'at ik _het Ikstuur een Te·, ,,·eef en naar ik. 
aannecr.1 hel)· ik ·'.1aarbij c1e r::ehele. verenir,ing achter 1,m. 

Ln.at .het. zo. ('loorrraan. t\.lloen .... konden we nou· ook 
nor; r.Ê.ar voetballen r 

- • Uw Kcrresponclent 
':') C, '· ·"' •... 
1 .~) •.. 

W2nne.or komt cl:i.e plaats in :~at nég hogere elftal 
nou voer 1:1e vrij' ? 

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

SIIIT J-:ICC'Lf,i,S C'P i:E'.c'.JC J;K (bij onze pupillen) 
. . . 

Zoiüs· in cle vorifè Lens-revue reec'.s is. aangekondigd,. komt 
Sint täcolaas· a • .s, zatCr~la? op bezoek bij de jonge ten
sors~ f,}.lc :~1upillèn,· dus ook <.1e nieuwe leden, zijn welkom. 
Er worê'.t ook een mooie film vertoond. C::1 half vier begint 
het feest'.T · 
De S:i.!'!t rokënt op een vol klubgebouw. 

FILM JUNICimN: Zo.terdag'avonc: .1Q december is er een film
avond voor onze junioren; Welke film er zal worden ver- . · 
toond, is nog niet bekend. Nac1er vernemen wij;' dat de 
ond erhanclelingen. in vergevorc~err! ·stadium zijn, zo:-1at . 
wi,i :i.n 'staat zijn volgende week nacler_e -informaties te. 
verschàfi"en. 
==========-=============================================== 

g. coornans 
weirnarstraat 
tèl: 35'2720 

===========~== ·=========== ·============== 
21 D SENIC]El'-SENICLJ.EN-,SENIC:;èEI, -~ENIÖREN 

-- .--. ---------------- -~---·--------------
Vitc:Gt,:,rr··;, zctn:,G ,~ -Dl~C)!:X-iE t 1 9 6 6. 

14.30 u. l'ost:luivert 1-·- Lens 1 
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12,--
12;--
14.--
12;--
12. _...: 
12:--
14.--

u. H.D,S.4 - Lens 2 
u. Lens 3 ÎJoC'rburg 2· 
u. Lens 4 - Goievaars 3 
u. Viós 6 -Lens·5 

. '6 u; Lens - C. :·, • n . 5 
u, Laakkwartier 9 - Lens 7 . 
u. ,Lens 8 - W:i:c Bla Ul'T ~t. K. 5 

~1E c1~sTELLINGEN: 

Lm:s 1 : 

Li~NS 2 :. 

r, c1e waart; w, verba:r:-en:l,se, w. hansen, h. smit skam, 
h •. ha,ke,t , .... h.dietz, ·1; riemen, w, vé'i"derbos, j. engte-

. bert, j.v.d.knaap, G;:verhaar. · · · · ·. -
:ms: h. roocluyn, a, rooduyn, a, verbarenJse. 

a,verbarendse, r,blok, r,roodbol, g.,kempern1an, P., 
schouten, a,rooduyn, h.rooduyn, r.wachman, g,looye
stein, · j.v.dijk, h,brandenburg. 
HES: th.'suykerbuyk (2x), a.nieuwenhuizen (2x) .• 
LEID EH : ('hr, 1. te 1:1ey. 

!:~~~-2: g,halleen, ·f:straathof, h.ket.lper; p,burghouwt, j. 
verhaar, j,r,ieier, j.witting, f ,t1esker, f .wubben, 
j,v,klcef, h.jacobs. ;u;s: n.ue boer, h.v,welzen, 

1 • 

1El'!S -:: th.suykerbuyk (2x), m.davis (2x), h.ubben, c.mce
------ re, a.nie1.wenhuizen (2x), 'è,peeters,. r,eykelhof · 

'( 2x) , n, koot, f. veelbehr 1 w. eykelhof, r. brand en-. 
burg, RI!:S: 1:1.suykerbuyk \2x), g.jehee (2x), • 

· 1 · (tevens Iles.6) 
L_§!i~_z: g,j.crama, r.cle groot, c,veldink, a,v.d.beek,· a·. 

d . . h " t k · ' b · · 1 v.egmcnr, J,rienen, ,_,e s ere, J.ece oer, J.ae 
hilster, a.v.tl.meyden, l,janssen. EES: m.clavis -
(2x), r.-eykelhof (2x). · 

• 1 

LE}:S 6: n.v.domburg, c,nieuwenhuizen, m.heerschop,· c.t. 
------ den brabancler., 'j,veldink, r,1.v.eysbere;en~ j..bro_- _ 

cha.d,lr.ravestë,in, w.veelbehr, a,nowee, n.:.lrabbe. 
::ES: g',jehee (2x), r.1.suykerbuyk _(2x). 

, 1 ' 

LENS 7: cl.v.lieshout, p;schulten, a.poels, a.v.leauwcm, 
----- · j.;,;.v.tlissel,~ t1keet, j,p.v,c~issel, a.v.schie,-

. 1,
0
~~~anf enburg, w. egger:3, r .gelauff . 

. ,,,,.,,. -w"v.d,laan, a,klein breteler. 

LEl-,S 8: a.blok1
, j.v.westing, h:helmich, h,leenderts, a. 

------ hoppenJrouwers, c.kras, f.bierhof, m.ooms, j.ja-
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ger, r;wüstefel,'., a.v.lu.xeï.1burg. 
;:ms: a.buys, e.löwenstein. 

:.FSC!-rnIJVINGEN: tot uiterlijk vrijèap:avond 9 uur bij 

Dhr.G:Coömans ,· Weir,'arstraat 21 f\ tel_. 

39. 27. 20. 

vcc-:-1c,1G j_ ,. C'GïL'Jé}";, . VCC'Il ZC'·NDl.\G 11 'lECEI J,E .. · 19 6 6. 

1 ,L -uLons 1-Vre'1enburg 1 
12~-u:Lens 2-i'.l.K.2 
1 ,~. -u. Vlilhelv,us ·3-Lcn s 3 
1 2. -1±. Flamingo I f'. 3-Lcri s f:. 

12;-u, G.J.S.3 - Lens 5 
13:15û.,Lens 6 - H.I.S,H.5 
1-1-;-:u, Crornvliet 7-Lcns 7 
12. -u; Lens S ~ V • TJ ,C .1 2 

===========================~==·==·=~==================== 

TR,~H11FG SENIC El'. 

Met in,,.anf; van·vrijèag 2 december, rleze.we(!k dus, 'is de -

vrij~aftraining voor-senioren·verplaatst_n~ar de gymna

stiekzaal van cle school aan ~1e Hc;nschelstraat-: 

,\anvane; 20. 00 uur. :legie: Lci..:i Janssen, .. 

-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 

w:,T KIUJGEJ.' 
l'J;\ NC-U ?'?? 
--·----. ----
(als het tenminste docrç,aat) 

LE!fS 1: speelt· in Loosduinen tr;gen (le ~'ostcluiven; de eer

.,.-.,..,..,.- ste we•·'.stri,j,1 tegen deze ploeg ging' verloren, èux 

• ••·~. De ~·•ost·luiven hebben 11 punten uit G wedstrijden, 

tert:.ijl Lens ui•t· 10 wedstr.ijden slecht_s 6_ punten vergaar~le. 

LENS ·2: caat naar H.D.S. op Hou.trust, De thuis-we~lstrijd-· 

tëgëiï.-c'e kraaien gin1; nop-al ongelukk.ig yerloren e'n het 

moet - gezien cle starn~ - toch mocelijk zijn met twee pun

ten .terug te komen. Lens heeft 9 uit 9 en H.1'.S. 4 uit 8. 

L~,;};s 3: .krij[;t Voorbur[, op bezoek. Lens, r:at met 6 uit G 
-----:- nop; lang _niet veili;;: staat (cle onr:erste heeft 4· 

uit il) kan notf best een p:,.ar·puntjes gebruik0ll','-Voorhurg 

heeft 9 uit f!. - · -_ · -

LENS 4-: valt tot nu toe een beetje tegen, Zondag tegen 

------' C'.e ·Ooievaars hopen we, on e,e111. gunstig rèst.iltaat. •· 

Lens heeft 5 uit 8 en Coievaar s 6 . uit 7 • Lens staat ook 

nor: niet veilig (rle onc1erste heoft.3 uit 3). 
LENS 5: speelt .. uit tegen Vios; c;at met 6 uit 7 in c1e 

------:- middenmoót bivakkeert.· Zelf staat onze vijfde edi

tie er uitstekend voor (tweèr'.e plaats), met 12 uit 8. 
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'EDC leidt in deze afdelinp; met 12 uit 6, 

~~~-§: krij:7t c.n.I'.. 0;1 bézoek. De uitwedstrijd tegen deze 

ldub werè.[ een grote overwinninc;. LenS staat OJP 

,e derde plaats met 8 uit 6. O.D.B. heeft ,7 uit 6, • 

:!?!!~_]: gaat naar/ Laakkwartier, dat me~ 9.' uït 7 op· de~ twee

c1e plaa:ts1 staat.• Lens 7 staat in de gevaren-zone 

iet ,!- punten uit 
1
6 .wec.7strijdcn. De onderste heeft 2 uit 7,. 

:~!'i:!_f_: speelt th:uis tegen t/it Llauw :1,K., dat met 10 uit 

9 op de derde. plaats staat. Ons achtste staat .in 

le midc.l'ernlioct met 5 uit -6 en kan r~us. nog wel een paar _punt-· 

jes gebruiken. 1 

~~;~~;;;;'.~:i::~~i=====J=1Jll=!~-(~::,l~==JU=~I=.C=:~~==J~u1N~~I=C.~~:==J_Ul=~I=~~E=:=== 
0 b t t 5 J, 1d:i ~- J.\: 'H.1.J.:..1.- ·li.J.:Jl~- . \r V.~1. liq 

,ram ozens raa . . · ....... 

;el: 3388~? ' · i ----- -- ------- -----------------------
?ïtCGH;31JI-·.~·1 VOCR ZC~·N'1}:i.G l~ nECEI.-'iBEJ:1 1966. 

12;- u. :1.H:c.1 l Lens 1 
1 2. - ti. Lens 2 -:- [ Dl • Zwart 2 · 

1 ' •·• ,. -, ~ . . 

1~.- u. LenS 3 - d.h. ,,,1.C,2 

'.JE Cl'STELLINGEN: 1 

Erasserskade 
V.3,G,2,L:6/<:

·v.3,G.2,1.6/L,-

LENS 1 :· r·,bruggebans, m.v ,veen, h,verhe1.1;:;d, h,rothkrans, 

------ r.fortman, f.v-.boheemen, j.cobben, th,brochard, f. 

de zwart', d. brandenburg, a. kortekaas'. 
lIBS: c. v,. velz en. LEI:J E:t:. cLhr.;. p. huis, 

~~t~_g: ~.va;3.ssen, j,welling, a.g_uy.n, j.egberts, :t,heer

~chop, tp.hoefnagcl, n. janssen, j,webbers,, j,de . _ 

Jongh, c,. vervaart, w. vot:el. . 
HES: f.herremans. L\~IDE;_:: clhr;h.v.d.kleij,-

~!'.;~_2 : a. verva alrt, b • e;,skam:), h. suikerbuyk, -j. v.d. zalm, 

j.verbarendse, f.v.niel, c.knippenberg, g.v.cl.togt, 

c:rooduyn, j.blok, h,crama. . 
HES: r.blok, w.geurens. LEIJE?,: cl,hr.f.herremans. 

' 

-,,1c•n·, \ ),',•'>. JU]•1IG',"t''1'jl •TC('" 7 . TE·''" ·.r! ·3. ,)';' ~-.;,c.•,,Ji'',., 19 6 6 
J. .f. ,.__;1.t.,~ .. ;.1.-,,~ "'" ,, .l.:J \ \J .,_\, ~~1. _1,~.l-'~.... _ ~ lJlJ.t:l.1.': .. ~.w ... 1. • 

15.-..:: u.Len3 .5- j:i.H.C.5 • V.1,G,1,L,6/4 

13;.,.5 u,Len~ 6-1La,~kkwartier 4 V.1,G.1,L.5/3 
1_5;-- u.Leno 7- G.:,.S.6 , V.2,G.2,L • .5/3 
1 3; .:.5 u. Celeritas 1 0-Lens 8 Leyweg/Noorclweg · 

13.4.5 u:rr.v.c.G 1
- Lens 9 . S7ortJark ''Irene" 
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1 3; ,~5 u; LcnS 11 -·J.'i.noc.22 V.2,G.2,L,5/3 
13;45 u; ,1i.jswijk 7- LenS 12 Sportpark-· "Irene'.' 
15;-- u. H.D.S.11 -:-·Lc,nS 13 "' Houtrust 
: . LQriS 14 Trij 

' 
. . 

13;.::.5 u; Lens 15 "!'r.V.J. V.?.,G;2;L;6j.;. · 
1~.-- u. LenS 16 J,.7.C'.29 V;2,G.2,L,6/4-

~~!:'.~_2: w.kouwenhoven, h.overteek; j.colpa, l.huis, r • 
. fórtnan, tl.holt, a.holJ, p.•:e jonr;h, e,bakkers, 
w. ke etr.,an, · j .fretz. 
;,ES: r.v.ll.rr.1.111. LEJ')E:;: dhr.g.v.cl.velr1e. 

LEJ\'S 6 : r.v.berlo, j.schouw, p,c:e vries, e,v.bronck
horst, h. h5. j ste rvelc1 , ·· ::;. r.le hóor;cl, b. hoor;eveen, 
h.v.hulst, p;;bruinsma, p,v.,.1·.aar, l.v.d,velcle. 
:LES: f. jehec. LEJ~E :. : ;~hr .g.halleen. · 

!:,~!::~_1: h. v. cl. la.ns, e .• tinneii1~r·o·ek, l .c1e jongh, b .lusten
houwer, /?,duyvestein, h,er,rers, r.v.wassem, th .•. 
janssen, f.v.baggum, a."il''.erbeek, -c;grimbergen .. 

·· "E"'· rr"le·i·n ',re~~1e·· I""'I'"''· -'hr a "lolc ;.i .• •.nJ O • t'•·l.:'i.. U l.J-.... J. • · .J"J ;,.l.'.J.~ • · -~- • •..,; •. 

LENS 8: p;r:liltenburg; p,r,:an·:ers, h.c1ankers, a.uesthof, 
------ a,v,essèn, j.castcnyJiller, c:.c.'e vries, f;v,c_l,. 

ber::~; r.peters, ,g,vervaart, b;v,cl,sprong, . 
:·ES: p.f ,:',e haan, LEITJEfî: rlhr. j,de h:ilster. 

LENS 9: _____ .... 
S,~r/ENKC'r-,~JT:. 1 3. 15 u. Lc'r.rn':. hoêk H~ni;el0laan. 

e.v. cl. broek, ·r. jaoóhson, p. bremmer, h. v .d~m-, 
bürg;, r.bo.:<;isch, c.v.deelen, f.klink, a.feitz; 
h. rient jes, c. blok, 3;. ravestein •. 
ilES: c·.e;roen·. LEIDE:~: (lbr-.a.leen~1erts.~ 

· ~-~t~~NKfi''ST: 13. 15 u.E,:n;·clolaan hk.Loeveste~n~1:~ .... 

LENS 11 :p,èe haan, p.hop, c.s.chrover, fr.raaff, m.bloks, 
--;----- h;cle, jonrh, a.hoek,. tr,resodiharcljo, fr.col:-l-.•en, 

j,,'isséldorp, g.v.d,velr:e. · · · · 
ftES: c.stapel. LEIDE:: clhr.r.wachrnan, 

LENS 12 :l;egber.ts, r.hoefnar-el, th.v:rijn;· ·fr;clissèlél'ór;;i,· 
------- f,"e kJ,e,m., ·h;v,1"Jerlo, p.verheesen, ·w.englebert,. 

· th.booms, k,v.d.voort, p.v.cloeveren_. · 
'füS : a. jun,?schläper. Ll~I:JE .: : c1hr. j • v. d • kna:ap;' ~ 
f,,\.i\'.l,NKC'r:,sT: 1 3. 1.5 u. Hcnr•·elolaan hoek Loeve-

steinlaan. · 
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!:~!i§._Lz: r.bos., c.blom, p,v.c~.steçm, j.y,Ç.ende, j.v.d. 

heiden, h.v.da;-a, b.ravestein, l.cazancler, h. 
·rirmnelzwaàn, r.de·wolf, b.klein breteler, _· . 
HES: ~;. v~.ard~nne. LEilEii: dhr .. 1;1. stapel. .. 
S;',)''I:HKG.;S'r: 1 :; .• 1.5 . u. Loyweg hoek HGngelolaan. 

1 . • . . . . . . 

~~ê_!z: a;castenmiller; j,meyers, w.v.d.ha1:i, j.asselman, 
rl ' · · l ·1 k f t t 1 • p,~emeyer, c.v.cGe en, r ••.. s raa man, w.c,ui~ 

vesteyn, c,v,hulst, r,asselr.ian, e.bor. 
IrnS: p,hoef'.13-gel, p.s'te~fen, illIDEit: dhr:,ç.kra'.°• 

~~~~-!~: b ;_de ria.as" m.(!el,sasso, m.p._ janssen·, c ;groen, 
r,v.nunspeet, g.·engleber:t, h.swanenburc;, j.de 
vries:, r.feenstra,. e.v.d_.hoeven wij"sard, r •. 
straatman. . · · .. 
RES: ;i.vers;?aandonk, j.mulder. illJ:DEE: dhr,j: 
wittipg. . · , · . · · . . ..... 

:::==========:===· ==::::=== . ===:::===== ·==:::-= -·•=========·============. 

1 • --
1 ;--
1.--
1 ;--
1 .--
1.--

3.30 

1 r· • • --,,··• ' - . ~·-,.:_-,., , z" TE-,. aG 3 ilECELut.:, .19 6 6. 
u. Lëns 
u. Velo 
u .. Lans 

f ·_· v·;v·;ï' .- .1 
2' - LenS 2 
3 G ,, C' 3 _,_ ~ .... v •. 

u; ·•,:, V.', 3 - · LenS ,~ 
u; Duin:1 orp S.V. 3-LenS 
u. LcnS 6 -·~:D.D,3 

Harry Hoek straat, Uat,er;i.ngen 

Zuid erDark ' .. 
.5 CèkÊm~ur~'h 

uur Lens I_ ï'Uï'ILLEN - ST .NIKCL.\:,S-FEEST. 

_____________ I -------~~~::~~~:~---. -- ----- -------------
;-JE h'STELLINGEE: 

LENS~" 1: r.v.cl,steén; p,v;wijk, c;lustenhouwer, g,colpa, 
-------- g.trommelen, _f ;veeren, a:baven, a,de winter, 

m,v,cl,.horst, e,hoefnagel,. j.v.rijn. 
!:'t]l:S:' b,ruiterman. LEIDKl: clhr.g.y_.cl.steen. 
• 1 · . . • . • . 

~~~ê-~_g: p.verschoor,. f ,wouters, e;macco, j.v.rossum, 
m; v. bag3urn, a.v. bommel; p.cle wolf, r .i;1icka, 
".' .cle: hilster, c. v ,d :,~ar_d:weg, r. goeè.huys , ... 

. ,tES: · p. berkelaar. LJ.',J.JE,'.: dhr. th. suykerbuyk, 
· ·S,è.T'.l<}NKC'Yt; T : 1 2. 20 u. in,rang·- Lenst errein. 

1 ' ,, 

~~D:~_;:_2: j.b9in, _r.,le vries,_ a.borst, h.stra1:er, g.wil
lems:e, J.keetman, J.slabbers, e,speicher, g, 
lelieveld, p.le brun, r.v.d.lely. 

1 . 
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. ags:. a v qaris · LEIDE.::1: . . . .. .• rlhr,j.cobben. 

LENS' P L',: f.v~os, f,de vries; j,post, a,hilc:erink, p; ":""------- . 

t:ims ;:o 5: ---,-----

. , booms, c. bakker, f. snoeyers, f, willeyns, j. 
wüstefeld·, e,booms, r.de vroege. 
ï'ES : a .1 adder; · J.,EIDE:1: dhr .1. branc1 enburg. 
s:,I''ENK0f':ST:. 12., 30 uur' Hengelolaan hoek Loe- .. 
:vespeinlaan, . · - · ···· · 

j,kóutrenhoven, á.v,d.aar, r;bom, j,janmaat,.· 
w.v.d.linden, w.v,d;lans, j,valkenburg, h; 
;vee;rkar1'J, a .• japs sen, c, ernst, · g. schri~ider, · 
:{gS: ,.n.alberse:-·1,:,;1:,E~: dhr.n.koot . . 
s:,;'EWK0,'3T:. 12,20 uur Hengelolaan hoek Ley-_ 
weg. ( Eurocine1T,a) • . . . . · 

6: a .kley;rcwt, r. v ;cl .meer, e. reesink,f.jónker, 
th,heemskerk, p.kopër, th.tijssen, a,burck
sen, l,winkelrnan, •j,oosterveér, g.gomes. ·. 
ES: !".,v,osch. LEI:1EH: dhr.a.nieuwenhuizeri, 

. - ·-'·-· ,., ... -·. . . ~ .... . --------('-----------... ----,- -------------------. . .---- _---. -
' •rm,:;»·Tr·T' - J·lJ!•'I{'T",E" EN »1•,--.~L1~11- · 1 ü .U~l'• ,,.,,_ .'I ~.:::.~L 1 . ._ .·.t:L 1'!i· . • 

C p ·- p 

f;FSCJIJ.TVIl'.GEn: vóór vrijd.ar·avo,m1 7. 30 uur aan clhr .H. van 
· 'cler Kleij 1 Franbozenstraat ,~5, tel, 

33. 88, -~2 \.telefonisch àlle eri vrijdag-
. avond ·tussen 6 "30 en 7. 30 uur) • 

. . -. 
· i''.~\T?B.J;{,.'.LUI'l'GIF'l'E : ,1hr_:, G,, v.d. Velde, 

, ... ·In.f'e· zaal Iv1arte-rrac)e-:. 

1-<~. -- uur: Lens ·1 2 · +· r-;tle -wolf .. ,. j, v .cl. heid en,· c ;blom,.· 
p.-v ,cl. steen, h,v ,.cli:;m, · 
LEJ'.DE:.'.. :·· dnr. j, v ,cl ,knaap. 

' 

15,30 uur:· Lens î•~ + j;v.d,enc'.e, l,èazancler, g;v.ariil:enne; 
b.hoefnagel; è.v.huJ.st, ·p,_demeyer. 
LEIDE1: .cl)1r,G.Kemperman, ... . •· 

- ·- . 

T~.:'.HlI!IG: maa.".lc'a.f'avorn! 5 t'.ecèm1:·cr gaat· de C-klasse 
trainin.<e: •uiteraard niet door. 
Dinsdagavond çaat de trainini:; normaal door,. 
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Gebruik van de 

Tijdens trainin1g en reserveprogramma z1Jn de zalen 
NIET toegankeli.jk voor anderen dan de aangewezen leider 
en spelers. 1 

- 1 

Nogmaals worden de spelers er op gewezen, dat zij onder 
geen enkele voorwaarde aan of op de toestellen mogen 
zitten, op straffe van onmiddelli.ike verwijdering uit de 
zaal.. . 1 

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

• 



• 

• 



DE LE N s R k Vu E. 

klubblad van de
1 

opgericht , 
rkvv' lènig en snel 18 december 1920 
SEICRETARIAAT ·_. · j · RED,'tKTIE 
f..b;mesker ·• :'ë!\ · ···•-· ·g.halleeri: 
plantenoord 126

1 
; ••••• , .amandelstraat 103 

telefoon: 676t5, •" telEiföon.:361160 

~~~::;~:.;-r··:~~=:::~-~~T:, ~:::,:;::·~:~~::~:: .. :. 
- - - - __ · 1 LENS' Zii.KilGENDA. _ _ ·_ -_- _ _ . 

vr: 9 dec: KLAVERJ1\SSEN . - - - . -
za:10 dec: jun: ·5, 7, 8; 9, 11, 12, 14 en 15, , .-·:--. --

pup: 1 t/m 6. :.•.'t • ·: ·.:,· 
FILl\'iAVOND JUNIOHEN. •- •:,• 

zo:11 dec: jun: ·1 t/m 3; sen. 1 t/m 8.,, ';,. 

NCGM!}AL·S DE 

DISSCHCPi'ELIJKE 

BEPALINGEN 

1 

TELE-LENS 
=================· 

_ _ _ . _Velen hebben gereageerd op het artik<éÜ in 
de. vorige Lensre-vue over het wijzigen van de bisschoppe
lijke bepalingen. E;en schriftelijke reaktie van onze _ 
voorzitter, de heer Houkes, volgt hieronder. 
Het is niet ove~bodig hierop nogmaals terug te komen, 
Zeker, ons arti:kel was zeer kritisch; soms scherp, 
Dat het vooral de ne·gatieve kant van de zaak belichtte is 
niet zo verwonderlijk1 daar de positieve kanten uitvoe
rig in de dagb,la'den zijn beschreven en daarom als beken:l 
mogen worden-beschouwd. Onze kritiek geldt niet de dàad 
van de bisschoppen, maar het tijdstip van uitvoering. 
In ha-ä-r· artikel schrijft de redaktie zelfs blij te zijn . 
met de.ze nieuwe bepalingen. Natuurlijk. Blij. is de redak
tie ook met de,suggestie van onze voorzitter aan het slot 
van zijn schrijven, waarin hij erop aandringt "van gedach
ten te wisselen 

1

over zaken, welke niet direkt met de 
techniek van de .sport verband houden". 



Hij vraagt de kontakt-kommissie hierover na te. denken, 
En hopelijk niet alleen de kontakt-kommissie ! 
Het lijkt ons zeer boeiend de diverse meningen omtrent de 
bisschoppelijke bepalingen en·aanverwante zaken te horen. 
C'p em diskussie-avond of zo......... · 
Dan volgt hier het schrijven van de heer Houkcs: 

, 
Het heeft mij teleurgesteld, clà:t de redaktie de. brièf van 
het Episcopaat m.i. wel erg negatief h1.eft .• benaderd. En ik 
geloof dan ook niet, dat dce redaktie de bewuste brief echt 
heeft gelezen, Juist omi1at·onze·Lensrevue een vriJe me
ningsuiting garandeert, ben ik zo vrij enkele gedachten 
aan het papier toe te vert'i··ou1fën.·· ·· · · 
Ir:)mers, de ~ienswijze,van de qisschoppen op '1de·funlcti·e 
van sryórt en lichaamskultuur en c]e taak van de kerk in de
ze", is ten opzichte van eerder ingenomen standpunten, be
slj.st pos;i,tief te 11oemen, geheel ;aangepast aan deze tijd, 
en ·v.an grote waar.de· vöor de komer:i-cle generatie. Waarom ?· 

. C'!ildat•·in de brief o.a. wordt gesteld: 
"De leken zijn primair geroepen om verantwoordelijkheid 
te dragen voor de sportbeoefening, Zij behoren hi<erbij te 
beseffen, dat de sport een belangrijk maatschappelijk ver
schijnsel is geworden, hetwelk terecht aanspraak maakt 
op aandacht, toewijding en bezinning". 
En verder: "Het ligt voor de hand, dat in è.e huidige ne
de;rlandse situatie, welke wordt gekenmerkt door openheid 
voor. cle verschillende leven~]Jeschouwingen, de sportbeoe
fening.· een samenwerking ên in bepaalde gevallen een sa
mengaáá zal zoeken met allen, die op dit terrein werkzaam 
zijn". Dacht men er in het verleden ook zo over ? .. 
Nu kan de redaktie wel stellen··"eindelijk mogen we, y,at· 
we allang deden", maar doet dit in feite iets af -aap de 
belangrijkheid van de door het E·,Jisco-.Jaat .n:eno_nen be_.slis
sing. Vooreerst staat het te bezien of de "oude bepalin-· · 
gen" zo veelvuldig werden 11 overt;reden" als wordt -gesugge
reerd, Re"~:s geruime tijd was het mogelijk in•.bepaalde geval 
len dispensatie te verkrijgen. Weet· de redaktie of hiervan 
gel:iruik werd genaakt? Ik dacht, dat we deze zaken bepaald 
n:i,_et moeten overtrekken. .. ., 

'; . 
Bovendien komt het, ook in onze vereniging, yoor, dat het 
zich niet houden aan bepaalde voorschriften ·öogluikend wordt 



-1 85- j . .. 
toegestaan, om aan d.e pand :'-'.an de o.pgeçlan,, .ervaringen, 
des te beter cl gedrarslijn voor de toekomst te k]lllilen 
vaststellen. Was b.v. het maken van "oversteekplaatsen 
voer voetgangers 0 een gevolg van vooruitzien of een nocx:1-
zaak aan de hand van ervaringen, veelal met dodelijke 
afloop ! J ' · ·· 

"\Jat is i:1. i. het allerbelangrijkste Jran de· nieuwe richt
lijnen? Dat wo _niet meer gebonden zijn aam.: "gë-·· en ver
boden". De verantwoordelijkheid wordt in alle gevà'I.len 
aan de verenigingsbesturen ov.ergelaten. Ik dacht, clat we 
hiermede het punt aanroeren,. waarvoor juist in onze ver-:
eniging jarenlé\!lg is ge streden. We willen toch zo graag 
verantwo'?rdeli~kheid ! , ook in zaken, welke onze levens-
be schouwing raken • · . · · · 

Het be sturen v~n een vereniging heeft, door de nieuwe 
richtlijnen, me!er inhoud gekregen, waarvoor we bijzonder 
dankbaar kunnen zijn. nat hierbij een voortdurende bezin=--·· 
ning op de taa~ van de sport, de vorrning en opleiding -
van bekwame lei(',ers noodzakelijk is, kan ik, met de bis..: 
schoppen, slec9ts beamen. 

Is er een volmaakte oplossing te vinden ? Ik dacht van niet. 
:•Jant een pasklare -oplossing voor deze tijd, kan over aan 
aantal jaren weer gebreken vertonén. Het is juist onze . 
taak bijzonder attent te blijven en veranderende inzich- -
ten; via de daarvoor geëigende kanalen, ter kennj s te 
brengen. j . _ . . . 
Ten aanzièn van; "korfballen" wil ik me van een oordeel -· 
onthouden.· Men 'zou daarvoor de achtergronden moeten ken
nen. Maar zou het oprichten van specifieke ll,K. Kor:-fbal
rerenigingen n~_de oplossing zijn ? Wellicht zijn onze 
korfballers ( sters·) deze tijd ,reeds ver vooruit ! 

0 k . 1 . . 1 o in onze vereniging gaan we eens stemmen op, om van 
gedacht en te wi:sselen over zaken, welke niet direkt met 
de techniek verband houden. Kan de brief van éle bisschop
pen hiertoe geen aanleiding geven? 

'Je kontaktkoll111iksie moet hierover toch eens nadenke.1'.l,· 

' [ H,Houkes, 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-

• 
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SINTERKLflf,S C~' DEZCEK BIJ !)E PUl'ILLEl;. 
Domvol eas het klubgebouw zaterdagmiddag, toen om half 
vier Sint .Nicolaas, vergezeld door zijn trouwe Piet, ons 
sportkomplex betrad, Ondanks st_orm 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. Nier,~nd ging in de zak (hoewel 
het één keer weinig scheelde!), zodat de opstellingen 
niet veranderd behoeven te worden;-rchalve voor een Sint, 
was er gezorgd voor snoepgoed en •• een spannende film! 
Tot kwart over zes, wel een beetje laat, hielden de 
"Flitsende degens" aller aandacht gevangen. ,'>an allen, 
die aan het sJa gen van dit Sinterklaasfeest hebben mee
g_cwerkt - en dat zijn er veel meer dan je zou denken! -
har.telijk dank!! 

F;rur;.vr.tm JUNIC',lEN. 
Natuurlijk hehhen ook de junioren er recht op, dat hun in 
deze- feestmaand iets aantrekkelijks wordt geboden. Daarom 
is voor zaterdagavond a,s., aanvang half acht, een filma
vond georganiseerd, Gedraaid zal worden: ":Je Slavenkara
vaan:' met Viktor Staal en Georg Tbomalla, naar een van de 
bekendste boeken van Karl I-'.ay. 
Kara Den Nc:nsi en zijn dienaar Hadschi Halcf Omar op 
zijn best! Ket enkele vrolijke tekenfilms in het voorpro-
gramma. · 
Vanzelfsprekend rekenen we erop, dat veel junioren het 
herfstweer zullèn trotseren, al was .het alleen maar voor 
de gezelligheid. Er is :tromrnns geen enkel bezwaar tegen, 
als de oudere jongens na de film nog wat blijven plakken, 
eenkaartje leggen. tafeltennissen etc. K.K. en Juco houden 
zich voor uitdagingen gereed,,,!! 
KL!.VEJ.Jl,SD]IVE. 
Die behoeft nu geen aanbeveling meer: de deelnemers ziJn 
al gewend aan de wekelijkse tocht naar de Hengelolaan. Zijr 
we goed ingelicht, dan waren het afgelopen vrijdag de 
heren Hilster en L.Janssen, die de prijzen in de wacht 
sleepten, ï?orr-en weer een nieU1-re ronde en weer nieuwe 
prijzen, !,:aar natuurlijk komen ook veel niet-klaverjasserè 
riaar de klubavond ! 

• 
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CU~)EJ"LtL~1S .1\VCND!. 

• 1 .. . 

Neen, niet op de 31 ste, maar op de 17de december ! 
Dat is in1'Tiers '.de vooravond ·van de ·verjaardag van Lens. 
Zoals bekend, wil het be stuur daar een intieme avond 
(hoe moet je het anders zeggen?) van maken. Er is wat 
lichte muziek ,1 een gezellige sfeeri· de kerstboom ;staat· al 
en eigenlijk zouden ook de oliebol en. n;i.ej; mpgen ontbre
ken. In zo'n knusse at1nosfeer moej; het aangi;,paam zijn, 
oude en jonge ,kennissen weer eens te ontmoeten, nu de 
voetbal niet meer rolt. De avond krijgt nog een officieel 
tintje ook, want het ligt in de-bedoeling,·dat.LenS enkele 
leden met een 1lange sj;aat. van dienst zal, huldigen; · 
Daarom is het 'onze grote·wens, c1at op· 17 december velen 
van "de oude f43.rde" hun neus we·er eens laten zien. Ze 
horen. er toch ;b;i.j ? . . . : .. . ,., 
Maar ook de jonger!ëln willen wf,. vragen pm, • nu de mµren··- --
een,s niet zullen daverep van de beatmuziek, deze jcontakt
avond niet voorbij te lopen! Juist op deze avond moet 
Lens bewijzen,! dat, er nog zoiets als verenigingsleven .be- ... 
staat. Kom, all i•s het maar l;len uurtje ! Natuurlijk brengt 
U Uu ve:rloofde: of· echtgenote of hoe-het-heten-mag· mee ! 

ICEHS'i'D,,L. . I . . . . . ' . . . •. . . . . . : . ' . 
Druisender van opz.et ;i.s het reeçls geannonceerde Kerstba.1----
op Tweede Kerstdag ! ))at belopft. weer een. groo):; spektakel 
te worden·! Naar.verluidt, kom); er een beatband uit Leiden 
en zelfs ••• Go go - meisjes! Zo, zo! 

1 K;K. 
======================· =================================== 
SEK,mT:,nI:,I,T 1 

< -----------------------------------------g,?oomans · I' B SENI0HEN-SENIC:IEN-SENI0nEN-SENICitEl'l ... weima:rstraat 2;1 · · , 
tel: 39 2720 1 _==--=------------=-----------------------

i'ROG!liJvii:J, ZCi'lDJ\.G 11 DECEr,IBEH 1966. 
1 

2;-- u; Lens ;1 - Vredenburch 1 
12,-- u; Lens 2 - ~.D.K.2 
2.-- ·u. lülh~lmus 3 - Lens 3 

-12,-- u; Flamingo's 3 - Lens 4 
12,-- u. G.TJ.S 1 ,3 - Lens .5 
13.1.5 u. Lens ,6 - H.M.S.H . .5 

1 

Veld 1,Geb, 1,Lok.6/•f ... 
Veld 1,Geb. 1,Lok,.5/3 

Veld 2,Geby2,Lok,.5/3 
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2;-u.Cromvliet 7 - Lens 7 

12.-u.Lens 8 - V.U,C.12 Veld 2,Geb,2,Lok • .5/3 

JE Ol?STELLINGEN: 

LENS 1: r;clo waart; w,verbarendse, w.hansen, h.smitskam, 
h,haket, h.diètz, l;riémen, 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, 
llES: th.suykerbuyk (2x), a,ni-euwenhuizen (2x). 
LEIDEit: dhr,l.te mey. 

LENS 3: 

,,-. ·.··as 

LENS 
, 

..... : 

g.halleen, f.straathof, h,kemper; p,burghouwt, 
j;verhaar, j,r.1eier, j,witting, f ,mesker, f ,wubben, 
j. v. kleef, h. jç1cob s. HES: n ,de bre r, h, v .welzen. 

th.suykerbuyk (2x), m.dàvis (2x), _h,ubben, c,meere, 
a;nieuwenhuizen (2x), c,peeters, r,eykelhof (2x), 
n,koot, f.veelhehr w.eykelhof, r.brandenburg. 
HES: u. suykerbuyk ( 2x), [-:. jehee ( 2x), . tevens res. 6. 

LENS 5: g,j.crama; r.de grcot, c,ve],dink, a.v.d,be·ek-; a.v. 
egI!lond~. · j,riemen, h.de sterke, j.de boer, j.de 'hil
ster, a.v.d.meyden, l.janssen. · 
RES: m,davis (2x), r,eykelhof (2x). 

LENS 6: n.v.domburg, ·c.nieuwenhüizen, m,heerschóp, c,den 
brabanc1 er, j. veldink 1 m. v. eijsbergen; j. brochard, 
r.ravensteijn1 w.vee.tbehr, a.nowee, n,drabbe; 
I1ES: g. jehee. \ 2x), m. suykèrbuyk ( 2x). 

LENS 7: d.v.lieshout, p;schulten, a;poels a,vJ.eeuwen, 
j.g.v.dissel, t.keet, j,p.v.dissei, a,v.schie, 1, 
bran:l.enburg, w.eggërs, r,gelauff,· 
HES: w.v.d.laan, a,klein breteler. 

LENS 8: a,blok, j.v.westi_ng, h.helmich, h.leenderts, a, 
hoppenbrouwers, c.kras, f,bierhof, m.ooms, j.jager, 
r. 11rµ·stèfeld, a. v .luxemburg, · 
HES:- a,buys, e.löwenstein. 

AFSCHB.IJVIriGEN: Uiterlijk vrijdagavond 9 uur bij dhr.g,coo
mans, Weimarstraat 213, tel.39.27.29. 

•. 
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VOORLCPIG SENIOREN VOQl zmm:,G 18 DECEMBER 1966. 

1 

2.-- u. Lens 1 ~ Eeifia 1 
Lens 2 - vriJ 

12.--\~; O,D.B~2 - Lens 3 
12;-- u; Lens 4 - Quick 7 
2,--
2;--

12.--
1 3. 15 

u, Vredenburch 6 - Lens 5 
u. Lens 6 - G.D.A. 6 
u. Lens 7 - il.D.,C.10 
u. D,H.B;R,K.5 - Lens 8 

' 

SEKHET!,Rif;I,T _: 1·• . . =======================;,;,,=====;;,,====== 
h,van der kleij 
frambozenstraat 45 
tel: 338842 

JUNICTt EN~JUNICREN-JUNIOREN-JUNICR EN : - ' -_ 

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

ï'HCG ll.JJ,~,I;~ VOCR Z CND AG 11 DECEMBER 19 86 
12;-·- u. ·Le11S { - /,~J.C.2 V.3,G.2;L,$/4: .. -~---·· 
14;-..: u; Leris •2 - HA Vit '2 V. 3 ,G ,2, L, 6/ 4 
12.-:. u. Oliveo 2 - Lens 3 _-Monni:kkenweg, Pijn-

1 · ~cker. 
ZA TERD,',G 1 0 DECEMBBR 
FILl'JAVCND JUNICREN • 
. Zie elders in deze Lensrevûe, 

j}E C?STELLINGEN: 

LENS 1: ·r.bru:ggemans, m,v.vèen, h.verheugd, h,rothkrans, 
r.fort111an, f,v,.bol'\eemen, j,cobben, th.br.ocrard, 
f.de. zwart, ·ct;brandenburg, a,,ko!'.tekaas .•. 
Ii.ES: c , 1v;. vel.zen. ·LEIDER: clhr". p. he:i_ns. 

LENS 2 :· c.vaasde~, j.welling, a.duym, j.egberts, t.heer
schop, •tr.hoefnagel, n.janssen, j,webbers, j.de 
jongh,. Ic.vervaart, w.vogel~. , 
RES: f .herremans. LEIDEH :. cl.hr. g. v.d. steen. 

LENS 3: a~verva
1

art, b,epskamp,' h.suikerbuyk, j.v.d.zalm, 
.. j. verba;rendsè, f. v. niel, c. knipi:enberg, g. v.d. togt, 

c. rooduyn, j. blok, h. cra.-na. . · 
HES: r,iblok, w .geurens. LEIJ.]i:R :. dhr ,f .4erremans. 
s;J.IBNKO(,IBT:. 11.-- uur i_ngang.Lenste.rrein, · · 

---------------------------------------------------------. - ~ .. ' . . . 
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PRCG:t~l'-liC, JUNIC~·EN veen Z,~TER'.l.~G 1 O DECEr'.ilEH 1966. 

1 3 o ~c5 u. 

15:-- u; 
13;45 u. 
13;t1,5 u; 
15;-- u; 

. 1 3 .'•5 u, 

1 3; ,i5 u; 
15.-- u. 

(}u:ï.c~~ 5 - Lens 5 "NiGuw Hanenbu_rg" 
Lens 6 - vrij 
Lens 7 - Die Haghe 5 V.1,G,1,L,6/,~ 
~ans D - D.M.T.3 V,1,G,1,L,5/3 
i',D.K.3 - Lens 9 . Duinlaan 
Lens 11 V,U,C,9 V.2,G,2,L;5/3 
LGns 12 - Cranje Blauw4 V.2,G,2,L.6/4 . 
Lens 1 3 - vrij · 
Lens 14 LaakkwartiGr 11 V.3,G,2,L,5/3 
Lens 15 - Flm.üngo's 5 V,3,G,2,L.6/,~ 

· Lens 1 6 - vrij 

's-;\vonds:·FILIITAVC'ND.JUNICitEN. zj_Q elders in deze 
• Lensrevue • 

. DE OPSTELLil!GEN: 

LENS 5: 'w;kouyrenhpvën, h.ovërbeek, · j.colpa, l,huis, r. 
v;cl,mpll, tl.holt, a,hop, p,de jongh, e.bakkerá,· 
j,fretl, N,N, . . 

-HES: j.schouw, r,v.be:tlo, L:"IIDE,i: dhr.g,v.a. 
velde,. S,'J,'.IENKC~'."ST: 1 3 .15 uur ThorbGckelaa1

' hoek 
Laan v.Mcerdervoort. 

LEN3 7: b.v.d.lans, a,tinnenbroèk, l.de jongh, b.lusten
houw-er, g.duyvestein, h,egr,:ers, r,v.wassem; th. 
janssen, f .v .baggum, a,bilderbeek,' c.grimb_ergen. _ 
?ES:. p, klein bretel_er. LinpK:: dhr. a. blol<;: ~ : . 

LENS· 8: pJniltenburg; p.manders, h~<lanke,rs, _b.de v:tiÉis, 
a.v.essèn, j.·castenmiller;- d,.de vries, f_,v.d. 
berg, r.peters; g;·vervaart•, b. v ,d .• ·sprong,, 

. aES: ::,westhof, p,f ,qe haan. LED E,l: dbr, j .de 
hilstGr. · . · · · · - .. 

LENS?: c;groen, r,_jacobson, p.brèrnner, h.v.domburg; 
r,bogisch, é,v.d.broek, f,lclink, a,feitz, h. 
rientjés, c.,blok, g.ravest.Gin • 
. I:ES: c. v .deeleq, LEIDE:t: clbr. a .leend erts. 
s;,r,rriJ':KO-TST: 1 ;i,-- ·uur L'lywer,; hoek HengeXolaan. . . . 

Lr:r,; S 11 : p.de haan, p. hop, c. schrover, fr. raaff, m. 
bloks, h.de jongh, a,hoek,- tr.resodihardjo, 
fr.cobben, j,clisseldorp·, g.v.d.velde. 
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RES: c,stapel, LEIJ_Eil: clhr,r.wachman. 

m NS 12 :1. egberts, r. hoefnagel, th, v .rijn, fr. clisselclorp, 
f.de kleyn, h.v.berlo, p;verheesen, w,englebert, 
·th.booms, k.v.d.voort, p.v.doeveren, · 
!lES: a'jungschläger. LEDER: dhr.j.v.d.knaap. 

LENS 14: fr, teunissen, 1. v .d ,me er, h,pechler, f ,guit, h, jan
maat, p. heynen, r .me ershoek, j, hel venstein, th. v. 
cl .aardweg, g.lutterman, r.wouters. 
r;ES: g.v,arde;nne, c,abspoel. LEIDE!l: dhr,g,kem
perman. 

LENS 15:a.castenrailler; j,meyers; y,.v.d.bam, j.asselman,. 
p.demeyer, c.v,deelen, r_,k.f ,straatman, w.duive
steyn, c.v.hulst, r:asselman, e.bor, 
r:ES: b.hoefnagel, p.steffen. LEIIlE{(: dhr.c.kras; 

----------------------------------------------------------
PliCGRMl!I-",\ ;::u;'ILLEN veen Z,î.TEüD,î.G 1 o DECEMBER 1966 

1 :-- u. Lens r 1- H .D .S. J.1 1 V.1,G.1,L.6/4 
. 1 :-- u. R.1~ .S. :;_-: 1 - Lens "' 2 terrein Lens:V.2,G,1,L,5/3 

1 .-- u, V.V.P. i' 2- Lens p 3 Zuiderpark, 2e gedeelte 
1:-- u. Velo '. 4 Lens p 4 Wateringen L -
1;-- u. Quick Steps l' 3 - Lens p 5 Nijkerklaan 
1 .-- u. Lens l' 6 - Oliveo i1 3 V,3,G,2,L.5/3 

DE C "STELLINGEN : 

IENS ï' 1: r.v.d.steen, p.v.wijk, c.lustenhouwer, g,colpa, 
g. trommelen, f, veeren, a. baven, · a ,de winter, 
m. v.d. horst, e, hoefnagel,· j. v. rijn, 
HES: b .ruiterman. LEIDER: dhr .g. v .cl.steen •. · 

LENS P 2: p;verschoor, f,wouters·, e,macco, j.v.ross1.m1, 
m;v.baggum, a.v.borrm1el, p,de wolf, r.micka, 
w.cle hilste,·, c.v.d.aardweg, r.goedhuys. 
l:ES: p, berkelaar. LEIDER; dhr. th. suykerbuyk, 

LENS i' 3: j.boir'l, r.de vries, a,borst, h,i:;traver, g.willem
se, j.keetman, j.slabbers, e.speicher, g.lelie
veld, p.le brun, r.v.d.lely. 
llES : a. v ,maris . LEIDE:t: dhr. j. c obben. 
s;,MENKOMS'f: 12. 30 uur Hengelolaan hoek Loeve-

stéinlaan. 

LENS P 4: f,v,os, f,de vries, j,post, a.hilderink, p,booms, 
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c.bakker, f_.sp.oey-ers, f.willeyns, j.wüste-
fe_ld, e.booms; r.r1.e v:roege. . .,. 
\;ES: a .lodder. LE:D E,i.: dhr .1. brandenburg, 
S.~= EKKCl,'.ST: 12. 15 uur ingang Lens-terrêin. . . .. . 
j .kouwenhoven, à. v .d .aar; r. bom, j. janmaat, 
w.v.d,linc1en, w.v.d.lans, j.valkenbur_g, h. 
veerkamp, a.janssen, c·.ernst, ·g.schneider. 
EES: :i. alberse. LED Ei?:: dhr. n. koot. 
S;",E'.~!1CCLST: 12·. 30 · uur Hengelolaan hoek Leyi,reg 

(l~urocinema). . · · 

LEI:S :i.' 6: u.kleywegt, r.v;d,meer, e.reesink, f.jonker, 
th.heernskerk, p,koper, th.tijssen, a.burcksen, 
l.winkeli;1an~ j.bosterveer, g,go~1es. 
HES:· ".v·.osch. LEIJE.: dhr.a.nii.rnwenhuizen. . ' 

. m,~EI.TIE JUIT•'IC".'E" -1·• ·1u·1ILL:=1· 1 .i;.ll 1 -~ , ~ ,,:L '.tl'l 1.:, \I .1 .i. !.!,IJ • 

;,FSCfflIJVINGEll'.: v6'6'r vri jc:a?avÓnd 7 ;,o uur aan dhr. 
J " · 1 rr l -· · = 1 · . t t '5 t 1 .1c..v.u. . .1.L._c1.,, 11 ram,Jozens raa "r- , e • 
3}. 8f3-;-.~2. ( telefonisch alJ.een vrijdaf,-. 
avonc1. tussen 6. 30 en 7. 30 uur); : 

;·:,TEHL',,~LUITGJFTE : Dlir .G. v .c'.. Steen. 

i1ES~'.:V~~,,;:-,c G'.,;'J11 :. : .~lleen inc1ien ook onze eigen velden 
zijn afgekeurd: 

In. rJ.e zaal Barterrac1e: 

14.- uur: Lens l° 3 + C.v.cl.f.ardwer:, n,:,:ïcka, lLJochems, 
:l,Goedhuys, W .r'e Hilste,', .r,,. v .Eag
r;urn, J .v.].oss:1~·.1, i>.Derke1aar. 
L., ... ,E" ·1 t C hh ::,J., .it: {: 1r •.fr'. o...,,Jen. 

15,30uur: Lens :1 
,~ + H,v.d.Wijk, J.Dessine-, ,:,G.Feitz, 

H. Vcr1:arendse, J .Ko1:i,0nhoven, ,l. v .cl. 
:~ar, H. Do:·.~~ 
Si.ME!'KCT(S î : 15. 1 0 uur ingang . Lens - · 
terreïn. LEIJE;: c'hr.Th.S1.;yker~ruyk. · 

In. de zaal Her schel st'raat: 

14. '-- uur: L;}ns 11 + K. v.d. Voort, ~:.Ho::ifna:·,;el, 
E.v.~e-rlo. 

L Të -+n -ic s .l.:J :·-,..:;J,l, , 
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1.5. 30 uur: Lens 1.5 + 1 6. . Leid er; Dhr. J. Wit ting. 
TE.:,IND,G: Woensdagavood 7 en 1 4 december vangt de trai-ning voor de C-klasse-groep in de zaal Herschelstraat aan om 13.30 i.p.v. 19.-- uur. 

De training voor de D-klasse-groep gaat op deze beide avonden niet door. De eerstvolgende training vimt plaét s op woensdagavond 21 december a.s. 

z:, TEHDl,G I, VCN::J 19 • 30 uur : !Cara Den N ehmsi in: 

"JE SL.~ VENK,~11, V,\i,N". 
-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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D E LENS REVUE. 

klubblad van de 
rkvv lenig en snel 

SEKRETf,RIA,',T 
f .b. mesker 
plantenoord 126 
telefoon: 6761.53 

opgericht • •;,,:-, 
18 december 19·26 

HEDAKTIE 
g.halleen 
amandelstraat 103 
telefoon: 361160 

. ,. 

============-=========================================== 
40ste jaargang no: 16 13 december 1966 
=========-----======= * --==·====================--====== 

' LENS 1 • Z,\Kf;GENDJ,. 

vr: 1 6 dec: 
za: -17 dec: 

·KERST-KL;'.VERJ:,SDH.IVE . 
jun: 6 t/m 8 en 11 t/in·.16. ·.- ~ , 

zo:~~ 8 

pup : 1 en ~ , 4 t /m 6 • · • , . \ / . _.. 
LENS I C'UDEJ:,JJ1SAVGNii: - . . .' ·-... . ., .• 
sen:·J, · 3 t/m 8; jun: 1 t/m 3,. ·· 
LENS-MIS in het Klubgehouw. 

dec: 

ma: 26 dec: K t . ' ' - ers mis a go-go. : 

T-: E L E - L E N S , · 
J .~ • 

===·-========: ==--
), 

ERl1IS SEREEN J ,\RIG ... ~ 

Nog•'n.·paar,nachtjes slapen en dan\iS 
het zover. LenS 46 jaar. 1,ripe ,ouwe. Nog steeds in.de 
vierde klas. Zouden we dan toch al :die jaren teveel -àan
dacht aan "'het gezellige" besteed Hebben? C'f konden we 
gewoon niet. beter? Hoe dán ook;. 'De jar:i,ge is kerngezond 
en nog zeer levenslustig·. Waarmee we maar willen zeggen, 
dat een leeftijd - ook voor eè'n vo"etbè.lklub ·- maar zeer 
betrekkelijk is. · · · ·-

Ja, bij 7n verjaardag - dat schijnt zo 
te-horen - moet je altijd even terugkijken. Een bl;ik wer
pen in het voorbije verleden. Nu spreekt dat ve~leden na
tuurlijk meer voor de ouderen dan voor de jonfer·en. En ·. 
dat is dan het voordeel van ouder zijn: je hebt méér ver
leden. Uw recta~teur komt als je het zo bekijkt nog wel 
het eeh en ander tekort. Daarom gaat hij ook niet zelf 
terugblikken, maar laat dat over aan anderen·. l~n luistert 
met open cor naar de roemruchte-verhalen uit -de LonS-ge-,, 
schieclenis. (Cp Lens Oudejaarsavond??) ··· · 
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'och heeft de redaktie 
.e indruk, dat de oude 
;arde hun Lens de laatste 
jaren een beetje links 
1ebben laten liggen, De 
,uderen hebben zich min of 
1eer door de jongeren la
, en verdringen. Komt dat 
.oor onze grote junioren
,n pupillenafdeling? 
:omt het doordat de LcmS
jeugd in vergeli.j
:ing met vroeger 
'eel meer aandacht 
:rijgt? Zijn de ouderen; ~ · 
1isschie'.: te~ourgesteld . \ \~~ 
loor de "geringe" spel-· ~-"'W 
:walitei ten? Daarbij ~ :-,.\ 
lenkcnd aan hun tijd; toen 'J 
ir natuurlijk veel beter gesp, c,ld .~" · 
rerd? Vooral dat laatste is zeer ' 
;wijfelacht·ig: zij hebben het zelf ~ 
)Ok nooit verder dan de vierde klas 'Ç/Ç 
:unnen schoppen. Cf komt het mis- ~ 
icb.ien door hun toekomstverwachting. 
:Lens hogerop) die ook door de 
liauwe generatie niet gehonoreerd werd? 
,1 s dat zo is, dan zou hét wel eens kunnen lir,gen · aan 
ien gebrekkige opvoeding. 
)elukkig is het allemaal maar theorie. Dat de aktieve 
~ensers van nu niet somber en ontmoedigd het hoofd 
,chuddend op ",1ie-van-toen" neerkijken moge blijkGn : 
lit de grootscheepse huldiging op Lens I Cudejaarsavond. 
fant dan zullen er zo'n vijf en twintig "oud gedienden" 
ln het zon1'.etje gezet worden. Dat laat aan duidelijkheid 
1iets 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-. 

)it seizoen werd gestart met een speciale "training" 
roor de veteranen. Zij maakten zich verdienstelijk door· 
1et klubgebouw een fikse opknapbeurt te· geven. 
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LEIJS .:.6ste VE.-,J;,;,:rnI.G. 

Cver enlc"elè dagen, zonc)lil,g 18 december a.s., hopen we 
onze t;,6ste verjaardag 1-te. vieren. En, med·e in het ka
der hiervan, hehben dè.:·pupillen reeds· hun feestmid
dag gehad en de juniorer zaterdag j,l. van een span-. 
nend filmprogrammac-'kunnen genieten. 

Nu zijn dan de oudere leden aan cie beurt. Omdat voor 
vele senioren de zondag minder geschikt is; heeft het 
bestuur geme(;!nd, .zact'~rdag, 17 december a.s. een oude
jaarsavond te hoµden·. De ervaringen van vorig jaar 
hebben ons gclèerd, 'dat het mogelijk moet zijn ook 
voor de toekom11t· hiervan een traditie te maken. 

De tijd' van d.è_grote jaa:rfeest;énJ waarom Lens altijd 
bekendheid gendot, is v!'.iorbij. Daarom zoeken we het 
voortaan meer in de fani.îl:i:e-sfe,er. Want ook in de fa
milie word.en de,\verjaardagen toch altijd gevierd. Cok 
als: de kinderen ouç!Eir-·zijn geworden, en een eigen 
gezin hebljen gesticht, lfan men elkaar op verjaarda-
gen weer ontmoeten. ·· 
Zo zouden we het ook ,<iraag bij onze vereniging zien. 
C:1 de oudejaarsavond verwachten we dan ook alle se
nioren en de niet niè_er aktief spelende leden. 
Cndanks het feit, clat orze vereniging thans 46 jaar 
bestaat, iti er j_n het verleden geen aanc;acht be
steed aan het jubileum van die leden, welke 25 jaar · 
of langer, 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 degenen, die aan deze voor-
waarde voldeden. · 
Deze jubilarissen hebben inmiddels, 'persoonlijk, een 
uitnodiging voor de oudejaarsavond ontvangen, en we. 
hopen heh 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 liq zijn. 
Het is mogelijk, c1.at de archiefstukl.:en niet alles 
hebben onthuld en èr zodoende een. of meer leden on 
de lijst ontbreken. · · 
'·Je vertrouwen· er op, c1.at we .hierover dan nader wor
den ingelicht. 

··-·. 
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Ik ben er ,-an overtuigd, dat het zaterdagavond een goede 
gelegenheid wordt om oude herinneringen op te halen en· · · 
betere kontakten te leggen met de thans spelende jongeré 
senioren. · · 
Muziek, een drankje, en spannende verhalen kunnen voor een 
gezellige sfeer zorgen, Voor de liefhebbers natuurlijk 
een dansje. 
Ja, U hoort er ook bij. Tot zaterdagavond dan. 

. ·"' 
· H.Houkes, voorzitter. 

--==---==---=-===-=====-~--=====-=====--================== 
"CUD EN NIEUW' 

J;N HET 
KLUBGEDC·UW 

Het oudejaarsfeest is een feest, dat we graag in eert kr:j.ng 
van bekenden vieren. 3o ook het oudejaar van onze "klub;'" 
3ondag a.s. is het krasse Lenig en Snel weer een jaartje 
ouder, en dat moet worden gevierd, op de vooravond vah die 
verjaardag, op LenS 1 Cudejaarsavond ! 

In vorige Lensrevues hebben we al zo'n beetje bekend ge
maakt, wat voor karakter deze "instuif" zal hebben. Het is 
dè wens van hèt 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 be~ 
staat tussen alle Lensers, jong en oud, dan moet _dat zater
dagavond blijken. Het moet toch _een genoegen zijn, .nu bui
ten de regen maar met bakken blijft vallen en de veld.en-
.al sinds weken op kleine binnenzeet j_e s lijken, je voetbal
vrierx:l en van vroeger of van nu weer eens te ontmoet.en, 
herinneringen op te halen, verwachtingen uit t·e spreken; 
We kunnen ons voorstellen, dat het bestuur van deze "cucle
jaarsavond" graag een goede traditie wil maken! 

Wanne·er 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, cl.an kan het een intiem en gezellig avondje worden. 
Joop van Wassem zal de oude Lensfilms nog eens draaien, 
het bestuur ~.al een aantal in de klub vergrijsde leden 
huldigen en daar tussendoor zullen we nog een dansje kun
nèn maken ook, Voor gezellige {niet to wilde!) ~,:uziek is 
namelijk gezorgd. Natuurlijk zorgt "or.1e Lou" ervoor, dat 
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er ook nor; iets onder de kurk is. 
Wat moeten we er.nog meer over schrijven? Voor ons staat 
het vast, dat als onze voorzitter om twaalf uur zijn 
"nieuwjaarsspeech" houdt,· er een paar gezellige uurtjes 
achter ons kunnen· liggen. Maar dan moet U, en U, en U, 
en iedereen komen. Doen! · · 

K.K. 
Di,:,GS NA HET FEEST. 

Daags na het C':u.,1 ejaarsfeest wil het bestuur de ver;jaar
dag van onze vereniging ook nog op em andere wijze ge
denken. Het zal U zijn opgevallen, dat dit jaar door om
standigheden cle traditionele H.Mis aan het bell'in van 
het· seizoen niet heeft plàats gevonden. " 
'1e opzet is nu zondagochtend, 18 december, om 10.15 ~, 
jui~t 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 klubgebouw aanwezig wil
len;zijn. De H.!üs -zal worden gelezen c!oor onze geeste
lijl, adviseur, Kapelaan Ker.,Dor. Na afloop hopen .we nog 
een kopje koffie te kunnen drinken. 

KLl~ VETIJi.·~sn:~rvg. 

_ Terwijl rle leden van :'e K.K. ond_er het 
zingen van devote liederen de kerstboom optui[';en, zullen 

vri ,idagavond a.s. de klaverjassers aan hun laatste ronde 
van cl,e kerstc'.rive bezig zijn. De wedstrijdleider, de heer 
F. r:resker, ·deelde ons desgevraagd mede, r)at het onmoge
lijk is, in deze Lensrevue-de· kompetitiestand te·publi
ceren, aangezien dit jaar weer hetzelfde systeem wordt 
gevo],gd ·als vorig jaar, waarb:i.j 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 dan toe. 

In ieder p:eval komen vrijdag de "vette.prijzen" eruit. 

K.K. 
====================================================== -=== 
KE, ,3rrr:1s· 

à 
GC - GC 

======== Zoals U ongetwijfeld reeds hebt vernomen, zal er 
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op 2e Kerstdag een dansavond worden gehouden ter gelegen
heid van cl.tl 4 ste verjaardag van onze vereniging. 
De K.K. heeft· er ditmaal speciaal naar gestreefd deze· a-

. vond !3-antrekkelijk te maken voor jong ( vanaf de ;,._ junio
ren) en oud; dus ook de leden, die zaterdag 17 december· 
worden gehuldigd met hun zilveren jubilern11. 
"Hoe loffelijk is het streven, maar zulle'n •zij hierin 
slagen 11

, gaat menig optimistisch LenS-1'1.evue-lezert zich 
nu natuurlijk afvragen. De K.K. meent dit - terecht -
bevestigend te kunnen beantwoorden, want reeds nu ku,nnen 
wij U meedelen, dat .op deze avond. menig Le_nshart zal ver
wilderen bij het aanschouwen van onze kersverse Leitlse 
import. Neen, beslist geen komijne kaas 1 zo wijs is de 
K.K. wel, maar wij kunnen U iets veel pittic;ers bie(îen en 
wel de Leidse ·•1Rousers 1.T.D. 11 · ·· . . 
Dit is een groepje .onvervalste, lichtechte _GC-GC-GIHLS, 
dat reeds met veel sukses is ,opgetreden .voc~r (Radio) T.V., 
het Scheveningse Casino en het Mekka van de Leie\ se beat,: 
de ?op-Movementsklub. · · · : 
:;ouderen91 (met bruisende en dikwijls nog piep-pop:..jonge 
harten) onder U, die zich la:ten afschrikken, kunnen wij 

· geruststellen. Want nógmaals,· èn wij herinneren U ons 
streven, het ligt iri dé bedoeling, da,t cl:eze avond onder 
het motto staat van ; •• voor Elck Wat Wils. · ·· 
W;Lj ·wijzen U er wel .öp, dat wij genoodzaakt zijn, mede 
door de enorme loonstijgingen en vermakelijkheidsbelasting
verhóging, entree te heffen in de vorm van 1 (één) gulden. 
1,:nar hier stelt dé K;K. buiten ·een veelbelovende en attrak
tieve avond bij betaling van 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:~NICHEN-s:·1:NIC,:IEN-SENIC.-.:EK-SEl\IC:IBï'f 
wèimarstraat 218 ===========-======================= 

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

tel: 3927 20 . . 
~·l~".. TE.~{~;GLC - c • • SCH:~~·i TSK,i.LENJEft ZCN~';ÜG 1 8 :Jl~C~Y-LEfl 196 6. 
14.-- u, Lens 1 - D8lfia 1 

Lens 2 vrij 
12.-- u. C.J.D. 2 - Lens 3 

V0ld 1,Geb. 1,Lok.6/4 

:,lbarc\astraat ( achter 
St. Janscollege). 
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12;-- u; Lens,:. - Quick 7 .Veld~, Geb. 1, Lok,5/3 
14;00 u;· Vrer1.enburch 6 -·Lens 5 
14.00 u. Lens 6 - G.n.~. 6. 
12;00 u: Lens 7 - f,,D.C'. 10 
13,15 u. J.H.D.J.K, 5 - Lens 8 

JE c;·.:JTELLH;GEY: 

Vreclenburchweg . 
Veld 2, Geb. 1, Lok.5/3 
Veld 2, Geb. 2, Lok.5/3 
Sportterrein C ckenburg 

LENS 1 : r; de wàart, r. root\bol, w. hansen, h. smi t skarnp, 
h,haket, h,clietz, l.riémen, w.venc1 erbos, j.eng
lebert; j.v. 0l.knaap, g,verhaar. · 
:ms: a. verbarern!se, a. rooduyn, h. rooduyn. 

L;_i;NS ;3: g.halleen; f.straathof, h,kemper, p;burg~ 
houwt, j.verhaar, j;meier, {~.lóoyestein, f. 
mesker, f. wubben ,. j, -(,. kleéf, fJjottel;', 
;ES.:. p.schouten, j.v,dijk. . . 

LENS '": th;suykerbuyk, m,davis, h.ubben, c.meere; 
a,niemrenhuizen, c.peéters, j.witting, r.èy

.. kelhof, f .veelbehr; n,koot, r,brandenburg. 
,îES: w.eykeJ.hof, h,v,welzen. 

LENS 5: g;j,crama, r,cle groot, c.veldink, a:v.d,beek, 
a;v;égmoncl, j,riemeri., h.de stérke, _ j,de boer, 
j.de h:r.lster, a.v.d,meyden; l,janssen •. 

.. LENS 6: r:i;v;cloml'lurg, j.veldink, m.heerséhop, g.jehee, 
e,a,v,d,2.cker, m.v.eysbergen, j,bróchard, r. 
ravestéijn, w,veelbehr, ·a.nowee, n.drabbe. 
:tES: c.nieuwenhuizen, a.klein breteler, 

P.S. van de redaktie: Die reserve-beurt van 
Cor }'ieuwenhuizen heeft toch zeker niets te maken met 
de "vervelendel" opmerkingen, die hij enkele weken ge
leden onèer het pseudoniem "Uw Corresoondent" in de 
LcnSrevue. ,;ilaatste ? : · ·· · · · · - · •· · · · · · 

IENS 7: m.suykerbuyk, c,j.den brábander, a;póels, a;v. 
leeuwen, j. g. v .dissel, t ,keèt, j. p. v .dissel, 
a.v,schie, l,brandèri.burg, w.eggers,.r.gelauff, 
''.ES: p. schiuten, w. v.d. laan, cl. v .lie shout. 

LEKS :, : a. blok, j. v. westing, h.helmich, h.le.endert s, 
a.hop:Jerabrouwers, c,kras, ·a.v,duin, m,ooms, j. 
jager, -r.wüstefeld, a,v"lti.J"'Cembursc . 

. JES: f,;bie~hof, w~v~d"laan,, 
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,\FSCl1i.IJVIliGEN: Uiterlijk vrij::agavond 9 uur bij Dhr. 
G.Coomans, Wei111.arstraat 218, tel, 39,27;20. 

Cp zondag 2.5 december en maandag 26 december zijn alle , elft.al 1 en vri j • · · . ' .,, /.; · .. ==========================::::::::::::::::=:::::::::=====. --~-~>-=========== ·. ~ .r. 

·· Vorming - ·Misvorming in (1.e soort \ .. . . . De N.K,S. organiseerde zondagmorgen een bijeenKomst vcor je_ugc\leiders in de voetbalsport uit Den Haag en omstreken. No. een H • .l\Iis en gezamenlijk ontbijt hj_eld --de. :tteér" Ton . Smits, K.,LC.spörtmedewerker en redacteur van Sp.ortparade, een zeer interessante lezing over h~t ond er,srerp Vorming · en Viisvorming in de Suort. •. · 
Nadat de heer Smits zich .afgevraagd had of .::e sport ~n(lerdaaçl wel zo opvoec,end is _als,, beweerd wordt, of de sport · inrlerdaad verbroederençT wi:,rkt en .kameraad 9_cha·p kweekt,'.'• kwam hij via cle houding va'n de speler~ op het veld tl:gen over elkaar zowel als t~ge;nover de scheid.srechters, tot c1.e conclusie, dat er in --zeveel ·e0t1Wen vari spo]'.'tbeoef-eï-1ing, van de ou,_ie Grieken af tot nu toe, in het opzicht· van de sportiviteit niet veel veranderd was. :· 
Vroeger hoorcie men er niet zov,\el over, doch tegenwoordig met ·al cle publiciteitsmedia wordt het publiek e:r.~me,t de neus op gedrukt. Men zit, vooral bij. cle T.V., op de eerste rij en als er iets gebeurt, onderling bij de spelers of door het optreden van het aanwezige publiek, ziet·men alles veel beter dan de scheidsrechter. 
Dat de publiciteitsmedia vePl de nadruk legr,en op de on- .. sportiviteit in de sport is volgens de heer S1r:its helemaal niet erg. Men moet er van overtuigd raken, dat men z6 niet kan blijven doorgaan. Dit kan alleen gebeuren·a1s 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 uerste stap in de goede rj.chting gegeven wórden door de jeugdleiders zelf en door de besturen van -de verenigingen, <lie door hun voorbeeld .... moeten trachten de mentaliteit van de sportbeoefenaren te verbeteren, Een g,oede sfeer in de vereniging is een eerste vereiste voor een goede sportieve geest 5.n de elftall<,n. SpEciaal bij de junioren dient men er van overtuig;rl te_ raken, dat, hoewel het behalen van een kampioenschap natuurlijk mooi is, dit nooit ten koste van alles mag gebeuren. Er zal gestreefd moeten worden naar een evenwicht tussen "De wil: om te winnen" en "Het Eir eens lekker tegenaan gaan." 
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T.erugkomend op z1 Jn eerste 
vraag was de H, er Smits er 
van overtuigdi dat de sport 
niet opvoedenc! is maar wel 
vormend moet zijn, als 
iedereen d2araan medewerkt. 
l'ot· zover c1it beknopt over
zicht van het nogal zwart
wit betoog van de H,:cr Sr.lits 
waarin nog veel problemen · 
onbrsprokenmoesten blijven. ~M· ,·.. Dit kon ook niet an-

~ rlers gezien de korte 
t( tijd, welke hiervoor 

. (Ë ':V tot zijn be schikking 
f, i);{ st.ond. 

____ ;_..;..1, _ _..,, ___ ~.,___,...et was jammer, dat 
er <;sl2chts;' 1b5 
leic\ers aanwezig 
waren • 

. Voor m:Lj kan een c!er?,elijke bijeenkomst 
ook voor de spelers zijn nut hebben, 

mits men het niet alleen bij ja~knikken tijdens en luid 
applaudiseren na'hét betoog laat •. · 
Het overbekende lied, dat dikwijls op de voetbalvelc1en klinkt 
"Geen wtID"den maar daden". kan met een kleine variant van "Niet 
allaen woorden maar ook.daden" hier zeer zeker van toepassing 
zijn. · 
Laat·ons.allemaal, sportbeoefenaren, leiders maar ook suppor
ters, hiervan doordrongen worden, zodat .wij eindelijk eens 
verschoond blijven van clie nare wildweqt-tonelen op en om de 
sportvelden. · ' 

G • D • v. r~ . St, een. 

-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 ... A 11 I .~. 
-.l .• 

Niet alleen viert ~€nS aj..s vereniging feest, ook ènkele 
leden voegen h:ter heg . ...,:e_,$t1 privé-festiviteit aan toe. 
Allereerst is .dat Albin v'an Gastel. Cp 19 december 
treedt hij iri" 4et huwelijk met I-:ej. Hanny Kamperdijk. 
De voltrekking.vindt plaat~- in de Parochiekerk van de 
H. Dominicûs, Händelst~aat, Utrecht, om 10,45. 
Receptie' vari 1_4-1'6 .. uur in.Restaurant Noorcl-Drabant, · 
Vredenburch 3" Utrecht-. ·· · ., . :i 

• Toekomstig adres: Ocarillala'à.iï:'''288, · Hij.(ii;r.Ljk. 
Onze hartelijke gelul<wen:3en,en ve_el voor:'/poed. 

- Rob en f,ns dJ,-,Waaaj,.:zijn ·al enkel,~·-·:13tapperi: verder. '.q_ij 
zorgderr·•-er op 28 novembe..r .v;o0rJ dat ~1q.trick gezelschàp -'( 
kfeeg van ''{en zusje, Fabiènrie. Co~ hier ~mz~\gelukwensen. 

- De heer·F;-_ Me:,]<:er is..,weer van zijrj._✓kortstöndig·bezoek1 

.aan. liet •zîekei;tnuis .teruggekeerd •. Hë:iuden zo !',. . : 
. \ . '. .' , ·' ' . ' . -._ .,· 

-, Broeder. ~heotic)i;s is voorlopi~ _ äan he~. ziekbedi gekluis- ./ 
; terd. WJ.J wensen hem· een (voor:..:a)'sp~dig herstel toe . ...-
- l ·. •· ,. :, •• 

_;_ In vèrband.}.!1et de jaar-afrek'erting word~p de debitE?üren 
van _ _çmze cahtine-beheerder ve,rz·ocht hun achterstallige 
bedragen te voldoen.' l3ij v·oorbaat dank. , ft,. 
' . • . : • . ;i • • 

,:::-·· Hi - . Ha - Li.y_erpool: ( zie_ ac!_lterp~Qna) . ·. -. '. . -.... 

1 

. . 

:, 

: -~. 

; ..•.. 

' \ 

,. 

··.-, ...... •. 

....... ... ;' ,J .. ~-

.- ; ... , . 
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g.v.arden.'1e, i:l.ES:.r.c'e wolf,h.pechler. L'!:IJE]: ,'1:r.w.stapel. 
·10\, .. 

L'mS 11,: fr.teunissen, l.v.d.mee.r, e,verschoor, c.abspoel, p.he;11\en, 
j.keèt;nan, r.neershoèk, j.helvenstein, th.v.d.aardweg, g.· 
luttel'man, r. wouters. J.ES: f. guit, h. janmaat. LEDE.::: 
Clhr r, lren'D8""'~~•n . • • • C.:J • .\. ~-l,: J. .!lCU 1 

LElJS 15: a.castenmiller., · j.r,1eyers, w.v.cLha:;1, b,hoefnaë•el, p,demeyer, 
c. v. deel en, r. k. f. straatman, w ,dui vesteyn; c. v .hulst, r .as
sél1:1an, e.b.or. i-{ES: j;asselman, p.steffen. LEDER: dhr.c.kras. 

LENS 16:·b.de haas, m.dèlsasso, m.p.janssen, c.groen, r.v.nunspeet, 
g.englebert, h.swanenburg, j.de vries, r,feenstra, e.v.d.hoe
ven wijsard; r.straatrnan. '.~ES: l.verspaandonk, j.w.mulcler. 
IE-DE'' ,. . ·tt· ,:i.U :.r: r-nr. ,J.WJ. 1.n~. 

; '.:ZCG?:,I1"i, l'üi'ILLEi'i VCC'rt z;, TEJD:,G 1 T DECEl IiE:.1 19 66. 
1 ;-- uur. D.H.C. P 1· - Lens ï' 1 Ilrasserskade. 
1 • -- uur Coievaars ·p 1 - Lens P 2 · Zuiderpark, 2.e gedeelte. 

P 3 - vrij 
1 :-- uur Lens :' 4 - G.D.S.· P ~-
1 ;-- uur G.n.s. P 3 ~ Lens P 5 

V,1,G.1,L.$/4 
Noordweg 
V.2,G.2,L.5/3 1.-- uur Lens P 6 - ?..K. ).\.V.V.? 5 ZIE HES. ~)RCGR. 

'1E ('?STELLINGEN: 

LEFS P 1: r;v·.d.steen; p.v.wijk, c,lustenhóuwer, g,colpa, g.tromrnelen, 
. f: ".eer~~, . a. ba v~n, _a·. wint ir/ ,,,11;: v __;~.horst 1 e. hoefnagel, j. v. 

riJn. !\.J.:JS. b.ruiterman, L.L:.l].,J.:J ..... -~.1.1r.g.v.d .steen. 
S;",]\'.ENKC'l'-'.ST: ·1 2 .15 uur infàng· Lens-terrein. ·· 

LENS :.> 2: p;verschoor, f.wouters, é.macco, j.y.rqssum, m.v.bé!;ggum, 
a.v.bommel, p,de wolf, r,micka, w.de hilster,. c.v .. d.aardw!'g, 
r. goedhuys. HES: p. berkelaar. · LEIJ1Et:,: c'hr. thsuykerh'.uyk. 
f,;J:ENKCf'ST: 12. 30 uur Hcngelolaan hoek Toevcsteinlaan. 

LENS 1' 3: vrij 

LEFS i' 4: f,v,os,. f.de vrie·.s, j.post, a.hilclerink, p.booms, c.bakker, 
f.snoeyers, f,willeyns, j.wüstefeld, e.bo'9ms, r.cle vroege. 

LENS P 5: 

LENS P 6: 

:S:.ES: a.lodder. LEIDK:l: t'hr, l, brandenburg. . 

j.kouwenhoven, a;v~d.aar, r.bom, j,janmaat, w.v.d.linden, 
w.v.d.lans, · j.valkenburg, h.veerkamp, a,j1l.nssen,. c.ernst, 

h . d 'IE" l' LRT""' .. 1' ] t . g. se nei er ... 0: p.a .èerse. 10.c.u.r'.:,: anr .n. coo • 
S.~r,::;;;fKC'! 0ST : 1 2 .·1 5 · u. Heng el ola an hoek · Leyweg. , 
a:kleywe~t, r.v.d.meer, e.reesink, ·f.jonker, th;heemskerk, 
p:koper, th. ti jssen, a. burcksen, 1. winkelman, j. oost erve er, 

··-Es h LrT'îE1 1' . h . g.gomes . . --:~ : g.v.osc . u ..... 1-. 1 , ... : anr,a.n1eu;w-en. u~.zen! .... --. 

.\TTElNTIE, 'JUl\'.IC?EfJ El; r;u;0 ILT,EN ! 

;,FSCHRIJVTNGEN: vé:6r vrijdagavond 7.30 uur aan dhr.H.van der Klci,i, 
'Frambczenstraat 45, tel. 33,28.42 (telefonisch alleen 

·• v:ri jdat,avond tussen 6. 30 en 7. 30 uur). 
l-t~T:C,IL,,',LUITGIFTE: dhr .G. v.d. Velr1.e. 

TR,'cINH·1G: woensdag· 14 december, zoals reeds gemeld, geen E-klasse-
training. De C-klasse-traininr, begint om half zeven. 

Vanaf woensdag 21 december wordt de training voor alle D + C-groepen 
i.v.m. de. kerstvakantie, onderbroken tot_ 6' januari volgend jaar.· 
Je :,-groep traint op donderdae; 22 december normaal. Hierna wordt voor 
deze groep de training tot donderdag 12 januari· stopge:zet. 

i'UPILLENTit,\INING: ook deze training is deze week voor het laatst. 
De eerstvolgende training voor de pupillen is weer 
cip woensdag 11 januari. - . · · · . 

--------------------------------------.-------------- .-- - - ~-
Voor Iill5K:VE;:->;;.CGl1.\r.';l,;;,,. zie bladzijde no. 208. 

- ' 
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SEIC, ET .. :~nri·J.;i.T =======·=·==============~========~==============·=== h.van c1er kleij 
frar.1bozenstraat 21-5 
tel: 338[J1"2· -

JUNIC\-,EI:T-JUNif' -~'11-:--J!Jl·JIC .EN-JUVIC'.':EN-JUEIC- EN 
-------- . . -v·-.·---------.--.---------------- ·--------· 

- -
12;-- u; Lens 1 - Dlauw Zuart 1 
1 ,1-.-- u·. Duindorp S.V. - Lens 2 

V.3,G.2,L.6/4 
terrein Lens. 

_1 3 .15 u. -- v~ikeniers· 1 - Lens 3 terrein "Honrnpark" 

· ··T,., c~--.c.:r;'iEI LI"T,.,EN ,,,!. "' ,, . h~,•.·: 

LEI.'S 1 : r. brugger,,.ans, m. v. veen, h. verheugd;· h. rothkrans, r. fortr:ian, 
f.v.bohéemen; j,cobl,en, t-h,brochai"d, _f,de zwart, d.branden
hurg, á,kprtekaas. 
;:ms: j ,de jonr,h. LEr1fü,: dhr.i,,huis. 

LENS 2: c,vaassen, j,welling, a,duy.n, j.egberts, t.heerschop, th. 
hoefnagel, n,janssen, j.webbers, c.vervaart, _c.v.velzer:i, -
·w. vogel.· . . . 
i'.ES: g.v:cl.to1.::t, j,blok, LEI1)E:.~: ;'h-',g,v.d,velde. 

a. vervaart, w. geurens , h. suikertuyk, j. verbarend se,- j. v. cl • zalm, 
j,holt;. f,herremans, c.knip;)enb.erg, f.v.ni_el, r,blok, h.crama. 
''ES- b k 1=1·,v- - 'h- h ' kl .. n. • ~ : • .,,Gps amp .. .LI.J '_ . .c,_~: c. r ... van eer e1J. . 
S ,, ...• '"''l'C'·'ST , 2 15 I" ,. ' . ' " c· t . ~ JU-, . .l!t1.,, \. l-'. : .1 • uur .1.OC.•. Ctingang ü •.. ,. ~-. - errein. 

D-kl'assers :· zie :e s_ervepr·o@;ramma. --- -~ . . 

Lens 5 - vrij 
15;-- u; Lens 6 IL"tV./1. 3 v.1,b.1,t.6/4 
15;-- u; Lens 7 Rir~Vil 4 V.2,G.2,L,6/4 
15.-:.. u. c.s.c.5 - Lens 8 Grocnendaal, W1naar. 

Lens 9 - vrij 
13;,~5 u; v.c.s.9 - Lens 11 Dedemsvaartweg. 
13;t,5 u~ Coievaars 4 - Lens 12 _Zv,iderpark, 2e gedee_ltè.. 
13;45 u •. Lens 13 ,.-,·,r5 V.1,G.1,L.6/4_ .J.J ol .. • • 

1 3; ,~5 u; Lens 14 G •1'1. S. 1 2 V .2,G.1_, L,5/3 
13;.t5 u; Lens 15 ti ,.- S H 5 V.3,G,2,L;6/4 ,. ... 1: • • ,. ' 

15.-- u. Lens 16 - L.2akkwartier 13 V.3,G,2,L.5/3 

JîE Ol'S TELLINC0EIJ : 

- LENS 6: r. v. berlci, j. schouw, p;de vries, e.v. brónkhorst, h·.hij-ster
veld, g.c1e hoogd, b,hoofeveen, h.v.hulst, g,bruinsma, _p.v.d. 
aar, 1; v .d • velde. _ 
RES: f,jehe.e. LEIDEît: dhr.g,halleen. 

LENS 7: b.v,d.lans; a.tinnenbroek, l,de jongh, b,lustênhouwer, g,è.uy
vestein, h.efgers, r.v.-wassem, -f.v.-baggum, th.jan.ssen, a. 
bilderbeek, c.grimberien. 

LENS 

-RES: p,klein breteler. ~~IDE:-:.: dhr,a,bl.ok. 

8: p ;milt enburg, p.manders, h,dankers,. a. westhof,. a.v. essen, 
j;casternniller, cl.de vries, f .. v.cl.berg, r.peters, g,-verv:aart, 
b_.ï{.d.S~")rong. _ ·, · ... 
RES: r.bogisch. LZ]lEit: c1hr.j;de hilster. s;;;:E·'.KC'r:ST: 
13,,~5 uur Hcogelolaan hoek Loevesteinlaan. 

11 :p,rle haan, p.hop, c,schrover, fr.raaff, m,bloks, h,de jongh, 
a._hoek; tr.re~odiharcljo, fr.cobben, j,disselclorp, g.v.d.velde. 
::ES: r.hoefnage1. L'.~ElE-(: dhr.r:wáchIT1.an. -- · · ·· -- · -
S,UsT@:KCKST: 13.20 ('.ur ]Clubgebouw. 

""L"'e:.an""s-'-1.,_1: Z:i.c ook: G.D.:,.-zaalvoetbaltcernooi. 

"'L"'E"'!-'-Jf;_,_1.:..-=.2:l.egberts, h.v.berlo, th;v.rijn, fr.disseldorp, f,de kleyn, 
c.stapel, p,verheesen, w.enr:lebert, tb.booms, k.v.d,voort, 
n.v.doeveren. ,,~s - h- .. · I --·r·r,n 'h · ,., k ü.:.!I : a. Jungsc J.af·er, .,.D .L.-1'..:,.: CL r. J. v. 1.,; .... naap. 
S,U•'.EN ICC'l'.ST: 1 3. 15 m1r Hoofdinpang. ;, . ;l. 0. 

"'L""E""t"';s'--1~3:r.bos, c,blom, p.v.c1.steen, j.v,(l,encl,e, j.v.d.heiden, h,v,dan:, 
b,ravestein, r.cazander, h,rim,•rnlzwaan, b,klein breteler, 

. z.o.z. 
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' • 

Q'."k'voor de D-klasse worden nu reserveuro;,rarruna•s vasto:estelcL 
,{~:_leen, indien cle bel anc;stellin,;· hiervoor ··,'c;root p;enoeg blijkt, 
:olijven we hiermee doorgaan. Het reservepror,rar,nna gaat alleen door, 
im!ien ook onze eigen velden zijn afgekeu·-:·c!. 
Zaal Hc;0 sche1 straat: . 

1,: .• -- uur: Lens 8 + C,Grimbergen,· ;,,Dilderbeek, ;1,v,1:Jasser::, I'.Lus
tenhouwer, ïJ,v,d.L:-,ns. Leider: Dh:c.J,de Hilster. 

15,30 uur: Lcms 5 + J,Schot1w, ,'.,v._'.Jcrlo, G,Druinsrna, 1,!fr:ogeveen, 
E. v .Bronkhorst. Lrüd er: D!-1r. G. v.d. Velde. 

'.~aal z:·arterrade: ?trnillen: __ ._ ____ _ 
1.1. ___ uur·. L,~ns ",· ol + '·J va' J•,·,s J v·~1 1,,,n1·,,,r~· u v-,,-,.,,.,,.,p C "'r·,,~t 

, .... ~ • • •• Je~: .. , • l".t--.~v. :.1... :::~, n. c~! !'1.(..~l~ , • ..c, .t.v , 

G,Sd:nc:;_.'er, i',i.J.berse, J,Janmaat, Leider: 
i)~'1r ;.·~ ~N:i.2uwenhuiz en" 

. 15,30 uur: G,W.Dloks, J.v;d,Durgt, W.L.Cnrabain, J,de Hilster, 
·1 ·,• - 'l t T 1 " r- • • D " .t ,ierreyn, &i.,V,J.,OOr, t.1, ~eceman, lv.L,V,:.~lJn, ... V,veen, 
E,de Wit, E,·+ R.IJperlaan, C,Schenkels, ;,,deesink, J.r,:ul
der, J.Koper, ,:.v,Kleef, '!T.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.:,. georpaniseerd toernooi, te spelen in de Vc:~
lin'"hal te Loosduinen. Er wordt gespeeld met twee zes-tallen in een 
!competitie, over twee weken verdeeld, met 4 andere vereniginfen; Dit 
qaat alleen doór, als het .e:ehel_~ juniorenprogramma is afgekeurd. 
S2.;·enkomst: 13, 1 O uur in;.rnng Lens-terrein. Gymschoenen en eventueel 
trainingspak meenemen. Leider: Dhr,!:,Wachman • 

• 
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0 0 
+ DE iiEDi,KTIE WENST .+ 
0 0 
+ ALLE LEZERS + 
0 0 
+ i'üETTIGE KE;iSTD:,GEN. + 
0 0 

.+' + 
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D E L E N S l!. E V U E. 

klubblad van cl e opgericht 
rkvv lenig· en snel 1 8 december 1920 
SEIC2ETAR.L,;',T 
f. b. mesker 
plantenoord 126. 
telefoon: 6?6153 

RED;,KTIE 
g.halleen 
amandelstraat 103 
telefoon: 361160 

~==-=~=---==--==--==--=-----=-==----=-=---------==---== 
40ste jaargang no: 17 21 december 1966 
-------------------------------- ~ ---------------------

vr: 23 dec: 
za: 2-:!- dec: 

ma: 26 dec: 

Kiubavond. 
Jun: 2,5;6 112 tegen West.~r~artier (vr. 

sch.!/. Lens 11: G.:J.,,.-zaalvoetbal
toernooi. 

Jun: 1 tegenH.D;S, (vr.sch.). 
IC' .STl'IS à ,;o-.r;u. 

===---=-===--===============-=-========================== 
TE LE-LENS 
======-===-===-=-

DE N:,CH1' 

HC'UKES 

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 Oucle
jaarsavond n ·( en Nieuwjaarsmorgen) bijzonder lekker heb
ben geslapen, LenS 1 vèrjaardag kreef!; bovendien nog een 
zee:r r~elukkig vervolg, want het· eerste boekte haar eer
ste overwinning van het seizoen. Na 89 minuten in nat-
te spannint; afwac·hten scoorde Jan I~nglebert; de be slissen
de treffer. 

I-'.'aar om op de C,udejaarsavond terug te komen, 
daar is zo het een en ander gebeurd, waarop we beslist 
teru_rr moeten komen. Hoogtepunt van de feestelijkheden 



-211-

was ongetwijfeld de huldiging van de LenS-jubilarissën, 
die. hun sporen -hebben gezet, achtergelàten en verdiend. 
De voorzitter overhandigde mevrouw Greet Janssen een her
innering aan 35 jaar Le\1S. He-t ,·ras 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. 

. . Hierna volgde de ·huldiging van degenen,· die 
40 jaar of langer lid van Lens zijn: Koos Raket, Wim van 
Doheemen, :i'iet Juffermans, Koos van der Kleij en Henk van 
Rijn, De lijst van leden, die 25 jaar1of langer aan Lens 
zijn verbonden bevatte de namen van: ;,.Dlok, f,,Dogisch, · 
J,:Corn, H.v/d Doogaárdt, A.Hoefnagel, ,l.Hoppenbrouwers, . 
:,.v.Luxemburg, J,J. v. Luxemburg, L.Niossen, G.v/d Steen, 
J~van Venrooy, W.Verheggen, A.Walhain, J,van Wassem

1 L.de Weert en J,van Westing, Allen ontvingen een blijvend 
aandenken, dat met een· luid applaus van ·de aanwezigen 
werd. onderstreept. · · 

_ Een verslag van de feestelijkhede1 zult U. el
ders in deze revue vinden, zodat wij_ons kunpen beperken 
tot de '1officiële gedeelten". In zijn Nieuwjaarstoespraak 
keek voorzitter Haukes, die ook deze avond beslist niet 
met een mond vol tanden stond, terug en herinnerde de aan
vrezigen nóg eens aan de ups· en downs. Bij het beoordelen 
van de vraag: Hwat heeft Lens eigenlijk bereikt?" was hij • 
van mening, dat we orts eerder moesten afvragen: ."wat heb-

· ben de oprichters beoogd?" Wilden zij inderdaad een klub, 
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. Im,:1èrs 
voor 1940 was het hoogst bereikbare in de voormalige H,K.

'V:oetbalbond - dé ,1e klas il,K,F. En de analen wijzen.uit, 
dat deze positie reeds in het seizoen 1938-39 werd be-
reikt, ·Ja1m1er, aldus dé voorzitter, dat deze positie niet 

·· kon .worden ?ehandha.·afd, Tien jaa:ç later _speelde het: :er
ste e_lftal in de 3e klas ván de D ,H. V.B. ( te vergelJ.JkEn 
niet de 3c klas Afdeling). De topploegen uit de 1 e klas 
H,K,F. kondèn zich met moeite handhaven in de 2e klas 
K.N.V.J3. 

· En in het álgemeen was de 3e klas K.N.V.D, het hoogst 
bereikbare, Dovendien moeten we, aldus voorzitter Houkes, 
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n;Let verreten, .. dat in de voormali[se r~ .K .F. cle speltech
nische kwaliteiten nil/l.'"cer de. boventoon konden voeren. 
,·a::,aalde weerstanden tegen·voethallen maakten dit ··prak
tisch onmoe:elijk. Het gevolg Wf!S, dat vele goede voét-

.. ballers. uit :~.lC.-krin11:en in dj_e tijrl. lid werden of over.:. 
gingen naar neutrale verenigingen, In dit licht bezien 
behoeven we ons voor onze huidige indeling in de 4e klas 
K .N. V.D. niet. te schamen, Ilaar wel was hij ervan over
tui&;d, ',c1at LeriS in de toekomst naar verbetering van spel-
technische kwaliteiten moet blijven streven. · 

•l'nze Yoorzitter sprak ook over het karakter 
van de vereniging. Tot voor kort waren we in dit opzïcht 
aan hepaalde · vaste regels gebonden. De. normen, waarop de 

. levensbeschouwin:f en. het maatschaDpelijke leven waren . 
gegrondvest, zijn thans voortdurend onderwerp van diskus
sie. En hierbij .:. nog steeds volgens de heer Houke s - is 
ook ons g:eloof nauw betrokken. Een en ander zal zeker van 
invloed zijn· Dl) het voortbestaan van de specifiek katho
lieke verenigingen. De nieuwe bisschoppelijke richtlijnen 
leg!:en een r;rote verantwoordelijkheid op de schouders, van 
de veren~girrgsbesturcm. Het zaJ. daaror.i onze. taak. zijn 
ons voortdurend ó:? het karakter van onze vereniging te· 
blijven ·bezinnen. , · 

Zo kwam de voórzitter ou de "naaste toekomst" 
van onze .vereniging; .De re.:,;lementswijzigings-korim1issie is 
naarstig aan hc;it werk om de statuten en het huishoudelijk 
·reglement aan deze tijd aan te passen, Dinnen · afzienbare 
·tijd zullèn 'de leden hierover di,;,pgaande beslissingen moe
ten nemen •. Wat betreft de práktische problemen, achtte de 
voorzitt"er het opvoeren van het srelpeil een eerste ver
eiste, Hi',) was zeer gelukkig met een .suksesvólle training 
vab onze hoogste elftallen. De·trainingsmogelijkheden die-

··nen echter te worden verbeterd. Het speet dei heer Houkes, 
dat de verlichte traininp-sstrook zo dikwijls onbruikbaar 
is, Overleg më·t de gemeente is raande om tot 'em. verhard 
trainingsveld te komert,('ok de verlic_hting·zal worden·ver
beterd. De ltcht-technieche ad_vis<'lur van i.'hilips heeft 
inmidc1els een aarttàl ·adviezen gegeven, Ket een installa
teur worden reeds besprekingen gevoerd orn tot uitvoering 
hiervan te komen. Cok een verfraaiing van het klub,J,el'iotiw 
staat op het ))ro:;:ramr,1a. · · · 

Tot slot hoopte de voorzitter, dat,· als het 
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gouden · jubile1.un wordt gevierd., Lens in de 2e klas zal 
spelen, waarna alle aanwe.zigen het klublied uit Tolle 
borst door de zaal .lieten galmen. 

Lens gaat een gouden toeko;,1~t 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 betr~kke
lijk jonge senior· opvingen: "Het1 was zo gezellig, omdat 
.er ditmaal ook zoveel ouGl.eren waren! -Daard-o-or had de a--··. 
vond veel meer weg van een klubfeest ! Je voelde je met 
vrienden onder elkaar! 01 

• 
Te hopen is nu maar, dat ook die "ouderen 11 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. 
1:Je-hopen-tevens, -dat zulke "familiereünies" in--de toekomst 
veelvuldiger mogelijk 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, Maar als we dan eens afspraken voor het LenS 1 lfar
naval? Dat.lijkt ons dé gelegenheid om het nog eens dun
netjes over te doen. De vermoedelijke datum kunrien wij U: 
al mededelen: zaterdag 21 · januari a.s. 
We zullen U er nog wel aan herinneren 

K.K. 

Ondertussen staat ons· voor dit jaar nog· één '"uit ~patting" 
te wachten: het Kerstbal (nou ja; 1:al!! ) op de avond 
van T11eede Kerstdag! Stellig zal dit feest, wat de muziek 
betreft, wat ruif;;er van opzet zijn. U weet het zo lang
zamerhand wel: er komt een heuse beatband en er komen nog 

... heusere···bëatgirls·. \Jici lust dät niet ? .. 
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Toch wi.lJ.en wiJ, zoals U de ,vorive week al las., niet de 
hele avory:l de beat laten knallen_. Het moet "Voor elck 
wat wils blijven", anders. voelt de !C.K. zich zo ou:i ! 
We hopen,dan ook, dat niet alleen de tieners (ook :,-juni
oren ·heb'.Jen toe::ang), maar ook de twens en wat daarna 
ko~t, acte de présence zal geven! 
Tot U,,r c;eruststel·ling: voor mistletoe wordt gezorgd ! ! 

Tenslotte nog twee meder.elingen, 

In ver':land met de hoge kosten van deze avond ziJn we 
qedwongen een entreeprijs te vragen van een e;uldèn, 
T·.'e nEnen aan, dat U daar begrip voor zult hebben. . 
Introducées mai; U natuurlijk meenemen, maar houd het 
aant::ü wel binnen de perken. He willen de Go-gq-girls 
graag voor ons zelf houden! 

K.K. 
-- "---------- . -- - ----- - ---- - - - --
JE KCNTi,KTKCM' ISSIE tlENST i,LL~ I.EZEJ.,'3 

;-,1EZIJ~RIGE FEESTD.ti.C~EN 

EE NGDIG T TEVlil·! S IEDERE!i.::t-1 UIT V('r~l: 

HET KE1S'.r,i;,L ( nou;· ja, hal! ) 

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

:sgelopen vrijdag is de laatste ronde van de 
klaverjasdrive uitgestreden. Helaas ontbreken ons de gege
vens om. U de juiste uit slar,: te kunnen mededelen. Naar de 
prijzentafel te oordelen had iedereen gewonnen! In ieder 
geval willen we vanaf çl.eze plaats'de )1.eer r-:eslcer nog eens· 
heel hart el ijl, danken voor de goede organisatie. Het was 
weer dik in orde ( som;nire klaverjassers vroegen zondag al 
om een herhalil'lg ! ) · 

l'.orgen draait de klubavond weer "gewoon": kaar
ten, gokken, sjoelen, tafeltennissen, r::ewoon kletsen ! · ··· 
Wie er zin in heeft, k0Bt. 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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KCG r,1-.:,u; 
Tci_,_, CF FLOP 

In Len:1lrevue no, 14 van 3Ó november w~rd een 
artikel opr;enomen van 11 Cnze··torresporn;lent 11 , 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 de duidelijkheid laten we nu 
eerst de gewraakte passage volgen: 

"•••• dat de vergadering akkoord is gegaan met 
het bestuursvoorstel een verplichte training tè 
houden voor de hoog;')te elftallen. Wie niet werkt,_ 
zal niet et en. W:Le niet traint, zal niet in 1 of 2 
spelen. En wat is er uit de bus ·gekomen ? Cm het 
heel voorzichtig te stellen, ik geloof niet, d!!t · _ 
er' veel van terecht is gekomen. Er zijn diverse 
spelers, die w~l ïn 1 en 2 worden opgesteld, maar. 
niet trainen. . Top of flop? Flop," 

De Elftalkommissie zond ons naar aanleiding hiervan het vol-
gende schrijven: •. 

"In bovengenoemd schrijven wordt het bestuw 
"aangevallen" .over de opstelling van spelers, diè. 
niet am de verplichte training zouden deelaemen. 
Daar dit stukje vooral de Eco raakt, zal men het ons 
niet kwalijk nemen, clat wij en niet het bestuur 
hierop reageren, · 
Wij vinden het een beetje 11 dom" van "Uw Korrespon
dent", dat hij zich niet eerst zekerheid heeft ver; 
schaft omtrerrt het door hem gekontateerde feit. 
Voorts zouden wij graag hebben gezien, dat hij na
men had genoemd, 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 trainingsavor:d en was 18, 
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naam 

--------------
R,de Waard 

W,Verbarendse 

W.Hansen 

H • Sr,1i t skam 

II. l-Iaket 

H .Di::,tz_ 

L.R5.ernin 

W. Vend err- os 

J ,En.'!lebert 

J,v/d Knaap, 

.. J;. Verhaar 

l,. Verbarendse 

TI.Dlok 
D ,. db '·1 .i:1..!.tqo . o 

G·, Kempe rman 

ï', Schout en 
' ·; d H~._-!\ÛÛ Uyn 

H. ?.oocJ,uyn 

G.Looyestein 

J.v.Dijk. 

J ,Dotter 

aanwezig niet aanwezig 
met afschrijving 

-------- ----------------
17 1 

1 8 
1 8 

17 1 

17 1 
1 8 
15 
16 

3 
2 

7 

reden 

- ·-----------
gezinsuit

breiding 

ziek 

werk 

· blessure 

blessure v. 
werk 

studie 

. Hl 
11 
17 1 werk 

4 

13 
17 

13 
1 6 
17 

. 5. 
18 

13 
12 

13 

eerst later in groep 

5 huise- . opgenomen 

1 vakantie _ lijke omstandi;:;"heden 

5 
2 

1 

13 

5 
6 
5 

blessure 

werk 

vakantie 

mil.dienst 

studie 

blessure 

blessure 

Vele S')elers kwamen nor, een .extra avond trainen ( som
.mi:;:en op zaterdagmorgen). Wj_j zijn dan ook van mening, 
dat de vernlichte tràining een TC? is. 
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l'S: De traininr; van de :,-groep junioren -v-erloopt zeer 
voed_: Van de. 13 ui tg_eno_digde sp_ele.rs waren er op 
elke t_rai,ningsavo_nd 18 aanwezi_g. · 

!::CC. 

-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 ,\ H I J',. 
=====-=== 

- Tijdens het feestgedruis· op· Lens r. Ouclejaarsavond heeft 
een "l'an de aanwezi-ge dames ·haar broche ·verloren. Het 
heeft het model van een kroontje, ·Heeft U ·het misschien 
gevonden? ,~ls dat zo is, dan gaarne een telefoontje 
aan Levro:uw Halleen, f,mancl_elstraa:t 1_03, te_l.36,:11 ,60', 

- U wist het· natuurlijk allang, maar toch nog even de 
uitsla-g -van de wedstrijd van LenS- 1 - Delf-ia 1, dat 
was 1--0 en tevens de eerste· overwinning van, het seizoen. 

==============~===:==============================-========== 
' 

SEK~~E1\·~ HI/:.~'..'1.1 
h,van der kleij 
frambozens·traat 45 
tel : 3 3-8842 

===-==-=--===============~:==--=----=-== 

=;=---------------=-=------=-----------

Lens 1 : zie maandag 26 december ! ! ! ! . 

LenS 2: zie zaterdag 2"" decemb.er ! 1 ! ! · 

Voor het Kerstweek.end· en· het weekend van Cud en Niel.W 
ziJn er ffJ en k_ompetitiewedstrijden vastgesteld. Toch 
blijven niet voor a;I.le spe;I.ers de voetbalschoenen (als·_ 
hetweertenmins_te meewerkt) in het vet: enkele vriend
schappelijke wedstrijden -staan op het programma voor. 
zaterdaf 2,~ december, a.s.: 

·,,•.· 

15;_.:. u. 1•fosterkwartier 1 - Lens 2 Duinlaan 
14;-- u. Westerl@art:i.er 3 - Lens 5 11 

15 ;--· u. Westerkwartier 4 - Lens 6 " 
14;-'-- u; Westerkwartier 7 - LenS 12 " 
13,~:..- u·, LénS 11 : G.D.i .• -zaalvoetbaltoernooi, 
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0 ~ S T E.L L IN C EN: 

LENS 2: ------

· LENS 6:· 

c.vaassen; ·j.vi"elling:, a.duym, j.ep;berts, t. 
héerschop, t·h.hoefnagel, à.janssen, j,\·rebbers, 
c.v.velzen, c.vervaart, w.a.vo~el, · · 
HES: j.-de jongh. LEIDER: dhr.H.v.d.Kloij, 
SM-;E~;KC'l--''ST: 14. 3Q uur. Thorbeckelaan. hoek .Laan. 

van !Jeerdervoort. 

w,koui,ienhoven; j
0

,overbeek, j.colpa, l.huis, 
r;v.d.mull, cl.holt, a;hop, p.de jongh (2x), 
e.bakkérs, j.-fretz; w,keetman. 
;rns: f.v.bag;gum, l,de jongh; LEIDE:t: dhr., 
G. v.d. Velde. _s;,I,'.ENKO'l3 T: 1 3. 30 uur Thorbecke
laan hoek Laan van l'-,eerdervoort. 

r.v.berló, j.schouw, g.de ·hoofd, e,v,bronck
hór$t, j. bijste rv_eld, p. de vries, b ;hoogeveen, 
j. v.hulst, g. bruinsma; p. v ,d. aar, 1. v,d. velde. 
RE$: a.tinnenbroek, r.v.wassem. LErrJE.l: dhr. 

G.l-Ialleen: 
Slli'-::-~~H~Ci::ST: 1,,. 30 uur T11orbeckelaan hoek Laan 

van l'foerdervoort. 

LENS 12:l;egberts, r,hoefnagel, 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, 
HES: b,ravesteyn, f,guit. L;;IDEJ: c:.hr,J.v,d.Knaa;). 
s;J,ENKC"IIST: 1 3. 30 uur Thorbeckelaan hoek Haagweg. 

Informeren naar het doorgaan van deze wedstrijden 
zaterda,c:,:rr.orpen uitsl\>itencl-tussen 11.30 en 12.30 uur, 

bij _dhr.H.van der Kle:ï.j, tel,33.88.42. 

Eaanda,g 26 decet1ber speelt Lens 1 tegen H.D.S.1 vriend•· 
schappelijk op Houtrust om 12.~:- uur. 

2§:_~P~!fl:~?:~S: r. bruggemans; in. v. veen, j. verheugd, h; 
roth~-rans, ·r.fortmp.n, f.v.boheemen; j. 
cobben, th;brochard, f:de zwart, d.bran-
denburj, a,kortekaas; · 
'-"'S 1 • h (2 ) L,.,T'•E·· "' ·o i,- · .'..l.1:H : p.ae Jong_ x • .ci_L• 1 

-:._: .iJ.>.")r• •. ~ •. .1.~.u!Ls. 

Informeren .naar eventuele afkeuring zondap:mor1?en · uit-'
sluit enc1 tussen elf uur en half twaalf, bij dhr,H-.v.d, 
l\leiJ, tel'.33.88.:.:2. . . . , ' 
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AF,'3Cfft1IJVIlYG:EN: · voor vri jdaiavond 7 ,3 O uur aan dhr, 
H,van der Kleij, Frambcizenstraat 45, 

tel, 33.88,42 (telefonisch alleen 
vrijdagavond tussen 6,30 en 7,30 uur), 

G.D,;,. - zaalvoet,Jaltoernooi. 
===-=====-============----=== 
LENS 11: speelt zaterdag het tweede gedeelte van dit 

toernooi, Dezelfde spelers, die afgelopen 
zaterdag speelden, moeten verzamelen om 12,30 
uur bij de i!lf:ang van het Lens-terrein. 

Tl'LüNING., 

Doze weeki zcals. in de vorige Lensrevue reeds gemeld, 
geen pupi len- en juniorentraining op woensdag en vrij-
dag. . 

Donderdag a.s. gaat de training voor de ;,-Klasse 
no~ normaal door, Hierna staàt voor alle groepen de 
training stil tot en met 6 januari. . . 
-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! 
Goen veteraan 
Kon zo iets verwerken • 
Zij dachten zo: 
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Een bal cadeau! 
Cr. het elftal te versterken! 

Cns aller' J,ppie 
Dood onder een r,rappie 
Een wcnderbal in het rood 
Die Jan E>:rlebert ·; 
;,ls een joli::r, hert 
Naar.de overwinnini schoot, 

Fiet mal 
Die bal 
G,)Zet 
In ·•t net. 
De score .,7 ·, 
; oet'· je hor.en:, 
1 -0 voor Lens . 

• 
·, 

!. ! ! 

Veteraan • 





-222-

D E L E :u S 

r 

~: E V U E. 1 
( 

klubblad van de 
rkvv lenig en snel 

op-zericht · 1 
18 "december 1920 ( 

._( ·"" . - 1 
SEKRET.'il'i.Ii.:,'i' '" \EJ),\KTIE · '·,: 
f,b. mesker · .\' g.halleen . . ·---- .. ' 
plantenoorrl 12t · amandel str~at· 103\_ '·_·_:.,/ 

/ 
I 

telefoon: 676153 · · telefoon: 361160 - ~ 

,ioste jl')are;ang·: .;. no: 18 28 decembeF.1966 · ·:{-=== 

:::::::::::::::::::: _. · .. •.;:·•, ,·' ··===j ~-~:•,/ /.~-- ==========·====. i....===== :"======J----
~~~' .~' ( 

TEL E··- LE r S 
--------.-·---------

Q__:J,. U K K I G N ·Î' E ·u W J ;, ;", ;-;_ ~ 
dat wens j.Jc r allen, le_,_1en, donateurs(trices) cri ver:'.eriê 
mec'.ewe,·kers ve.n l:).ar·tE:. toe. , ; / · ·, __ 
Ik hoop, do.t het n:i.(;;_Ûwe jaar, _vo0r'u·persoonlijk, j_n Uw 
zaken, Uw werk<1aamheden, bij u"r,=-studie · ·or in welk opzicht ' 
ook, een f!'O cl jaaif map: wor,Jen.,· '. · · ::c.. · , . __ 
J;aar U weet, hét s:eluk komt in "•het·,alger.i'e8n · nie'é zo maar 
aanwaaien. Je zult•,er iets voor. m.obten··,1oen. . i 1 • 

Je kunt door èe wájze waarop je an.c'.èren tegeneet t'r(':edt 
niet alleen jEizel\r: maé.r. ook <!,rr1ej'.'.eri -f-elul:kig Jnakeri .• · Je 
kunt dco,A de n:anier ftrae.rop j_e· zaken è'.oet, je :werkzaarn
hr->den vcrrich~ ,Qf,,!je stur1ie · %?,rtpa_kt, ·,hierin een grote 
vol•loening <viricVi;m,L En is oO"k di·P ·reen•. onderc'.e'f)l van het 
":'elukkig·· zijn ? '-, ·. ' 
Vanz,,lfsprekend n:iaakt hierop het -;ir,eren1r:i n("sl• ven gqen, 
ni t zone' e-rinv:. C:- ok ic't'aar lcorrt het 1,r· ,Qr,l. aan hoe we -meB : 
elkaar orwaan. 'Cf -we i8t s voor :êlkaar. ,qv,,rhebben ·en iets 
van elke.ar kunnen v,'rclrar,:en. . · ··. - · \ . · . . 
:':iat resulteert ïn (e pcede ;;sfeer'': waarop we all.ert.-Z-O 
rrestelcl zijn. Cofr j_n het nii,uwe--"jaar z.ulJ;en vçlë"werk-
zaamheclen onzD aanda0ht vraièn~- · '· · ·, · . 
Hoe re.an we_ dat c'.om:'i? Iec\er vcor zichzelf'.-öf\ in1rt, ieder 
o;:> zijn eigen yila.ats, samen werken aan rle harmonische 
uit1,ouw van onze vereniging? 
De crvarin,:,-en van h, t af!,.- lopen jaar hebben mij .~eloc-rd, 
dat velen r,?ods bereid :;7'_ jn er naar te streven or.:· di•i; 
laatste •'oeJ. te bereiken, 
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· Meerderen zullen zich de komende tijd nog beschikbaar ·• 
·moeten stellen. 
I;r is immers nog zo veel te_doen. Bedenk daarbij wel, 

· d'.at ook 'het werk in de vereniging voldoening kan schenken, 
Nà.tuurlijk blijft een groot aantal leden alleen maar . 
voetballen, 
Da(ar ts geen enkel bezwaar tegen. ·.Het kan zelfs niet. 
ançers. . . .· 
Deicwijze waarop zij zich evenwel b.ij training en 
wedstrijden voor on LENS zullen inzetten, is mede 
bepalend voor de harmonische uitbouw. 
]!;èµ· organisatorisch perfect geheel zonder goede 
te-~hn_i_s· _ché .presta.t ie_s is beslist niet datgene wat. we beogen. Daarom ligt er voor ons allen, van pupil 
tot eri. _me't veteraan, een belangrijte taak. 
Bij1

1
het· vervullen hiervan· wens ik U allen veel geluk. 

î I . H. Houkes, voorzitter. · 

r'/ VERGEET KOMENDE WEE:K NIET UW TOTO-FOH1>1ULIER IN TE LEVEREN. 
\ =====·=============================· ======================= 

Th.=JANSSEN=-=20=JAAR. 

Lens' verjaringsfeest- zo luisterrijk gevierd- :i.s een 
gerede aanleiding tot meditat•ie 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·vaak moeilijke problemen die om 
een oplossing vroegen en wij vierden zo dikwijls 
uitbundig feest. · 
Kortom, Lens leefde volledig, zesenveertig jaren lang. 
Lens herbergde in die tijd leden en donateurs van alle 
lee.ftijden, vooral veel jeugd; in een enkel geval van 
slechts weinige dagen.oud. · 
Maar ook in het verleden en nu: vijftig.,-, ,z.estig-, 
zeventig- en tachtigjarigen, op de een of andere wijze 
met de club verbonden·, elke week. g:retig grijpend naar · 
de Lensre·vue. . . · ,, 
En thans, .over enige dagen, hebben ~re een negentigjarigé 
in ons ·111idden. 
Op 1 januari 1967 viert onze trouwe donat'ëur, de ·heer 
Th. Janssen, zijn 90 ste verjaardag. 
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Voor de ouderen vormt de heér Janssen eeri begrip, 1 
hij en zijn overleden vrouw, Pa en Ma Janssen pretentie~ 
loos midden in de club van hun vier zoons, van hun llei,de 
schoonzoons en van de kinderen van hun kinderen, van ~)un 
achterkleinzoon. ?a en Ma Janssen, ongewild en ongezo,::ht· 
door iedereen hoog geëerd om hun eenvoud en hun voor-/ . 
beeldige levenswandel en om hun·vanzelfsprekende bèl~ng
stelling voor alles wat hun kinderen interesseerde, J 
Dat was in niet geringe mate de vereniging Lenig en S,nel, 
Zij toonden óok waa'rdering voor wat de club aan hun / · .. 
jongens deed, I 
Zo vormden zij jaar na jaar- tot het niet meer ging- een 
spiegel voor iedere vader en moeder, omdat zij- zond r 
kennis uit pedagogische boeken- een heerlijk begrip \ eza-
ten· van het goede voorbeeld. . 1 

Al heb ik hier niet de opdracht te spreken uit naamfvan 
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 ver jaardag grote dank zegt '-
voor alles waartoe twee trouwe menseharten zich hebben \ 
laten inspireren te doen voor onze vereniging, 1 

Het is ons bekend, dat ·de huidige gezondsheidtoestand · )' 
van de aanstaande jarige tot matiging van de feest
vreugde·dwingt. 
De vreugde van de kinderen en de kleinkinderen zal 
echter niet minder sere·en zijn: deze Vader is een 
vreugde! ·cpa· Janssen, proficiat! · 

Namens heel Lens, 

. _ . r. Juffermans. J 
. . . 

JlJIIJIOREN-PUPILLEN-JUNIOREN-PUPILLEN-JUNIOREN-PUPILLEN- , 

====================·=====~=============· ====~=========== 
WAT DEDEN WE •••••••• 
Uiteraard kijkt ook de Juco terug op hetge~n, na de 
eerste helft van de competitie, doór onze J~nioren 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.Of 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 m?rkbare vooruitgang in, 
Dit jaar is er ook een zeer ruime trainingsmogelijkheid 
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 m€er 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 verschil ende 
akti vit ei ten op het programma. 
Buiten de gewone kompetitiewedstrijden, training en 
reserve-programma's, starten we volgende week weer 
met spelmiddagen voor pupillen en·C-klassers, waarmeè 
vorig jaar een begin werd gemaakt. · 
Ven:ler staan op het programma Lens-toernooien voor 
A-, Ben 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 voorspoedig en sportief 1967; 

JUCO, 

LENS 1 ~ H,B,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. 



HBS nam na onrreveer een kwartier - van beide kanten 
onwennig spelend- door te laconiek ingrijpen in de 
defensie van Lc,ns een 1-0 voorsprong, .even later 
maakte echter 'fh. Drochard uit· een corner via een 
f0ut van de HBS~doelman gelijk. Na rust wist Lens 
de stand tot 3-1 op te voeren, maar verslapte daarna 
zo, dat HBS toèh nog een gelijkspel uit het vuur 
wist te slepen. , _ 
Al met al was deze' wedstrijd een prettige onder
breking van· het voetballoze. tijdperk. Jarmner dat 
2 spelers meenden zomaar te moeten wegblijven en 
de rest.van het elftal"iri d,e kou" lieten.staan. 
Dedankt! 

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

GD,\.- ZJ,ilLVOETflf,LTOERNCOI. 
-·-----. ------------------
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 zaalvoetbalregels, en wisten tezamen 
met de anderen GDA, Celeritas en Quick-Steps goed de 
voet dwars te zetten, Zaterdag jl. werden alle wed
strijden gewo:onen, zodat de eerste prijs in de wacht 
;;;erd ge sleept. 

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

5?0RTTOTO. 

Voor a.s. zaterdag is Formulier No; 26 aan de beurt, 
gebaseerd op cle engelse kompetitie. Op 7 januari gaan 
we dan weer .verder op de gebr,1:i.kelijke nederlandse 
wèdstrijden, indien het weer niet als spelbreker zal 
optreden. We hebben even in de glazen bol gekeken en 
vastgesteld dat 1967 voor vele Lens-poolers een goed 
jaar zal ·worden. Om er uit te halen wat- er,inzit moet 
U wel wekelijks Uw formuliertje inleveren. - · 
Namens alle meciewerkers: 

GELUKKIG en VCCHS,~ÓEDIG :1967 

Töto-Sekretariaat 
· J,J.1·~ Jäger, 
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·- nkol k7't.limelnotities van_ ... cle.---lrnntaktk01,1missie: 
•:~ 

Het Kerstbal was inderdaad van een g<h• r.ü anç:ere: aard 
dan de Cu:.ejaarsavorfr1 • Corverdo~end lawaai. en zo • 

. : D!)-arom minc:er geslaagd? Dat geloven we niüt, maar riu 
- / 111'1-;ren. het Yooral · i1'ç_, j.ongererr-t-hé?;1 .. j.1J.Uioren :.1 ·was er!) 
-~ ;'.:if:e'· zich amuseGrcie·n. ever r'e Go-Co-girls-·lieoen de , 

moh.in',~en - uit er aard! - uit een! - -. · · ... 

. ·! .•. 

Tot c·arnaval ( 21 januari) staan ons nu gt0 en bijzondere 
evenementen,meer te wachten. 
1'lel draait çle clubavond ier:ere vrijdag gewóón door, een 
trefpunt vopr allen c:ie z:icb in c'ez.e yoetballoze 
periode verivelen ! ;)e toeloop mag nog w:.l wat groter 
worden. '.·Jáár blijft het eerste elftal ??? 

De IC. :c. wenst alle lezers r-,n lezeres sen een genoegeli jke 
óudejaarsavond en alvast de beste wensen voor 1967, . 

·\, ·, 
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DE LENS REVUE. 
klubblad van de opgericht 
rkvv lenig en snel 1 8 december 1920 

SEKRETA IUAAT 
f,b.mesker 
plantenoord 126 
telefoon: 676153 

REDi\KTIE 
g.halleen 
amandelstraat 103 
~elefoon: 361160 

---------------------------------=---------------. --------· 
40ste jaargang no: 19 4 januari 196? 
~===================-====================-==--============ 

vr: 6 jan: 
za: 7 jan: 
zo: 8 jan: 
di: 10 jan: 
do:12 jan: 
za: 21 jan: 

LENS I z:,KJ,GENDI,. 

Klubavond; Seniorentraining. 
Jun.6 t/m 9" 11 t/m 16; i'up. 1 t/m 6. 
Sen. 1 t /m ö; Jun. 1 , 2, 3. 
Training Senioren. 
Training Junioren A en B-klasse. 
Carnaval, 

TEL E - LENS, 
Hebt U dat ook gemerkt? Dat er van al onze goede voorne
mens bij de vorige jaarwisseling nog zo'n hoop zijn over
gebleven? Zodat we tot 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 van de redaktie was ook het "1:erslag 
van de enquete-kominissie in zijn geheel te plaatsen. 
Maar het verslag - dat twee maanden geleden gereed kwam 
en waarvan wij reeds een gedeelte publiceerden - is van 
een dergelijke "lijvigheid n, dat dit onmogelijk bleek. 
We zijrt dus "uit technische overwegingen'1 genoodzaakt 
publikatie in gedeelten voort te zetten. 

Voor de goede orde wijst de redaktie er op, dat deze pu
blikatie niet door de redaktie zelf verzorgd wordt, daar 
Uw redakteur zitting had in de enquete-kommi·ssie, maar 
door een onpartijdig persoon, voor wiens kommentaren de 
redaktie dan ook geen verantwoordelijkheid neemt. 

Deze onpartijdige persoon, ook wel Cor NieLiwenhuizen 
genoemd, la at dan hier een nieuw deel van het ve'rslag 
volgen. Dit keer zonder kommentaar. Dat houdt U dan nog 
tef-:oed ! 
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V,?.:,l,G 8: VERPLICHT STELLEN 'l'R,\INING: 

17 
20 
2.5 
30 

· 1,0 

19 jr 
- 24 jr 

29 jr 
39 jr 

- etc. 

totaal 

voor 
22 
19 
1.5 
12 
20 

8C 

tegen 
8 
8 
.5 
1 
2 

24 

Men achtte een verplichte 
training voor de elftallen 
1 t/m 3 het meest n_oodzake
lijk (44); 32 wilden slechts 
Toor 1 en 2 verplichte trai
ning; 6 voor alle elftallen 
en .5 voor 1 t /m .5. Zeven voor
standers zeggen een verplich
ting zelf niet na te (kunnen 
of willen) komen. Drie tegen

standers zullen een eventuele verplichting t_och nakomen. 
Het gràte aantal voorstanders geeft goedè hoop, dat de 
inmiddels genomen maatregel met sukses zal worden be
kroond. 

T/7.AJ,G 9 : I1EZCEK KLUD;\VC'ND: 

reg~_lm;;i.tig 
af en toe 
nooit. 

19 
23 
70 

.Degenen, _die r}e kluoavond NIET tege],ma-. 
tig bezoeken geTen hiervoor als redenen 
op: ni~t gezellig (1.5); studie of 
werkzaamheden ( ,,3 - opvallend hoog aan

tal)"; geen belangstelling (10); niet voor junioren (7); 
gezin ( 2) ; geen reden opgegeven ( î 6). Wil de klubavond 
aantrekkelijk zijn, dan zal er wel het een en ander moe-, 
ten veranderen. Het voornaa~ste breekpunt lijkt 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 belemmert 
het k1ubleven en de plannen van het bestuur om dit kon
takt te verbreken,_kunnen wij toejuichen, mits de finán-
ciële nadelen niet al te zwaar.wegen. Ook aan de kon- · 
sumptie-voorzienirig kan nog wel het een .en ander worden 
verbeterd (eetwaren!). 
V'?L.',G 10: MEE::1 FEEST,\VCNDEJ\l: 

voor tegen geen mening Voora], de jonge-
17 1"9 jr 19 u 3 ren blijken: (be-
20 - 24 jr 16 "· 8 gri jpelijk)· grote 
2.5 29 jr 9 7 t, voorst and ers •. We 
30 39 jr 3 9 2 ku.11nen .cie kontakt-
Ll,0 - etc. 6 10 4 kom;-i'issie ·slechts 

adviseren hieraan 
totaal 55 36 21 de nodige aandacht 

te besteden. 
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CFFIC.IEEL. 

Il-1' T-L'î.LLCT /,.G ~ : ------------
No,59/1 

60/1 
61 /1 
62/1 
63/1 

F. C. ;~. Hendrilès 
W. J .V ,Hendriks 
Th.l'.I.r'.urkes 
tl.i>eek 
E.G •~: ... v .Wassem 

Nieuwe Leden: ------------

1-S·-5e, de Gaarde 125 
28-1-54 de Gaarde 125 
12-3-57 Drapeniersgaarde 46 

2-5-58 de Ilade 45 
29-12-56 -Chopinstraat 21 

✓ No.t,97 J .J .G.: .. v/d Voort; 4-9-53 :.zaleastraat 126 
-o -0:-0- o.,. 0,-0-0:-0-0 -0-0-0-0-0-0- o-o- o-,. 0-0-0- 0-0-0:-0-0-, 0-0-

K:1.-IG,. -IC:;.HN:1.Vl~L ~ 

. Ja heus, we gaan er nu al iets· OV!Jr :Ïchrij-
ven. Vastenavond valt bijzonder vroeg dit jaar (begin fe
bruari) en omdat wij ons via een zeker Lenslid, éii e .enize 
jaren geleden naar Brabant aemiLreerde", weer van de. me
c:ewerking van een aantal rasechte vastenavondvierders', 
hebben verzekerd, moest de datur,1 voor het LenS I 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 "ouderwets 
r;ezellig" Lens feest zou worden. Een feest, waarop niet 
de ouderen al na een uur hoofdschuddend weglopen omdat 
de "sound" hun te machtig is .r.eworden, -· een feest, waarop 
de jongeren nauwelijks om die ":=,ound" zullen kikken, om
dat zi_i zich naar het vo9rbeeld van prins Lenseriaan·en 
zijn :::aad van 1;1f kostelijk amuseren. Een feest dus voor 
jO~'. en oud, voor allen, die zich met onze klub voelen 
verbonden. t!e kunnen ons niet voorstellen, dat zo'n ex
plosie van vriendschap en r-ezelligheid maar éénmaal in 
het jaar mor;elijk zou zijn! 

En nu allemaal even ,eoed lu.5.steren: het 
wordt dus. een carnavalsfeest! Ji.iistf Dan weet U wat dat 
wil zeggen! Cp een carnavalsfeest pleegt men anders dan 
an::ers te kcr.:en, verklèécl dus! !'leen, nu n:1.et bedenkelijk 
kijken: als· U even Uw fantasie laat werken, weet U al 
iets, en ••• U hebt nop- drie wekeri de tijd om al Uw ori-
ginele ideeën uit te werken!· · · 
Faar of U nu van ')lan bent vermornd te komen of niet, als 



U in iw!er rreval rraar 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-o-

----======================-============ g,coomans 
weimarstraat 218 
tel: 39,27,20 ----------------------.---------------

1 lF~ .;...·_ u; 
12;-- u. 
12;-- u. 
14;-- u. 
12;-- u. 
12.-- u; 
il].• -- u; 
1 3 ;,15 u. 

' 

Lens 1 - ·Vredenburch 1 ·· 
Lens 2 - 7' .D .K. 2 
:,.D,C,5 - Lens 3 
Lens 4 - Celeritas 6 
Gona·3 - Lens 5 
Lens 6 - Duindorn 4 Veld 
r.D.I.6- Lens 7 -
D.E.D.r~.K . .5- Lens 8 

DENK er JE J.EGITH ;,TIES 

Vel<l · 1 ;Ge'.J, 1,Lok,6/4 
veld 1,Ceb.1,Lok,5/3 
Zvü!erpark 
Veld 2- ,Geb. 1 ,Lok,5 /3 
I~elis Stokel,in':·,Vrede-
2, Geb .2, Lok. 5 /3(fustl. 

C ckenburgh ( einc1 e L. v. 
r·e•)r•!ervoort) 

DE ·C:'S'fELLHJC'Ei': 

LENS 1 : 

LENS 2: 

LErs " ... : 

r ;.de waart , w. verbarcmd se,- w. hans en~ _ h. smi t skam, 
h.hakct; h.dietz, l.r:iemen, w.venderbos, j.engle-
bert, j,.v.cl.knaap; g,verhaar. · 
,lES: a. verbarenrlse, ').schouten, j '. v; dijk. 

a.verbarendsé, r,blok, r.roodbol, j.v.dijk,g. 
kèmperman, a;rooduyn, g,looyestein, r.wachman, 
h,rooduyn, p.schouten, h.brandenburg. 
!tES: g.j.crarr,a (2x), a.nieuwenhuizen (2x), c,mee
re. ( 2x). LEI'1E'. : Dhr .L. te r.·ey. · · 

tl:t.suvkerbuyk, f.stràathof, h.R:emper, j:verhaar, 
.i,rnesker, j,meier, j,botter, f.mesker, f.wubben, 
p.burp:houwt, j,v,kleef. · 
il:GS: ,i.witting, f,burghom,t, n,cle boer. 

g,j,crarr,a (2x), m.davis, h.ubben, c,mecre (2x),a, 
nieuwenhuizen, c, 1Jeeters, r. eykelhof, n, kpot, f. 
veelbehr, w. eykelhof, r. brandenbur.--:, 
-.T~S : ",r. bur.f~hctJ·rt, h. v. 1,rel zen. '. 
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11," c• .5 • .uLi) • n.v.domburr, r,de groot, d.v.d.steen, a.v.d.beek, 
a.v.egmond, j.riemen, h.de sterke, j.de boer, ------

LENS 6: 

j .de hilster, a.v. d .meyr:en, 1. janssen. 
r:r~s: a.nowee, j .groeneveld. 

m.suykerbuyk, c.veldink, c.nieuwenhuizen, c.den 
brabanc1er, e.a.v.d.acker, m.v.eysbergen, g,jehee, 
j.veldink, r.ravesteijn, w,veelbehr, n.drabbe, 
l(gS: j. brochard, m.heerschop. 

~~~_]: cl.v.lieshout, p.schulten, a.:,,oels, a.v.leeuwen, 
j,g.v.dissel, t.keet, j,_p.v.dissel, a,.v.schie, 
l.brandenburg, w.eggers, a.klein breteler. 
HES: w. :v.d. laan, r .gelauff. 

~~~~_§: a.blok, j,v.westinf', h,helmich, h.leenderts; a. 
hoppenbrouwers, c.kras, f.bierhof, m.ooms; j.jager, 
r. wüstefeld, a. v .luxemburri. 
HES: a. buys, e .lëwenstein. 

,~FSC}LIJVTPGBN: Uiterlijk vrijdagavond 9 uur bij Dhr.: 
G.Coorna:ns, Weimarstraat 218, tel.39.27.20. 

VC'Cl~Il PIG ;'i,CG:il:,1:;:;~ SEN.IC' :EN V, Ct :JC'î;;.);,G 15 J;.tm:,RI 1;l67 

1~.30 u.;ostduiven 1-Lcns 1 12.- u.Vios 6 - Lens .5 
12;-- u.H.D.S,L~ - Lens 2 12.--u.Lens 6-C.D.D . .5 
12.-- u.Lens 3-Vcorburg 2 12.- u,Laakkwartier 9-Lens 7 
1LL-- u.Lens 4-Coievaars 3 14-.- u.Lens 8-Wit Dla.uw ,LK,5 

_Je. navolgende spelsrs dien:m bij c~~ h~er G,Coomans, 
iiTeimarstraat 21 S, een keuringsbewlJS in te leveren: 

;,,llooduyn, J-1,Smitskam, D.Steyn, \·l .: ... Verbarend_se, 
D,Groenendijk, W.!lansen, J,C.Hcins,_ F.v.Dijk, 
N.de Grûyter, H_.Haket, W.v.d,Laa_n. 

l'asfoto moet worden ingeleverd door: 

;,,Hooduyn, H,Smitskain, D.Steyn, W •• :.verbarendse; · 
" G d . "l ''l " J C Il . . H .. , T • t·· k ~1. ,roenen lJ -c., ~ .nansen, .. · eins, H• • .1. ... -:im ee , 
'.l,Dlok, H.Li11inr,·, F,v.;)ijk, J,Groenendijk, 

E. Hak et, 1'l. v .d .Laan. 
Seni01°en attentie: --------------- .. 
Vap. 10 januari af, tot nader _order, i_s de ,training voor 
senioren uitsluitend op din_sdagavond. 
Indien veld afgekeurd, _is de_,'training in' de duinen, Verza-

. . 
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melen; Laan van :·oot (;.thletiekveld), Bij Dhr ;,•fillèins 
informeren, of traininr, op veld doorva<;1-t (tel. . 
33,,~2.11). Donc,erdagavond voorlopig alleen voor.junioren. 

v ;l n r .il. 

- Het I:estuur ontving_NieuwjaarsNel).sen yan de na.volgende· 
L~ns-leden, donateur,3 er:i belan1<stellenden; 

:"Ie heer·.en I:evr,Disseldorp-le Griep 
Fam,i,.Noweè 
Je heren r.I'.oershoek Sr.en Jr. (yanuit ~~weden). 
Fan.Egberts . · 
de heer J.L.Hoppenbrouwers (variuit Curaçao) 
r::ovr. en _ a ul r'ïl t enburg 
H".V.V;De Hollandiaan - VlaardirlP'.en 
Far.1, P ,.Juffermans 
de heer G;1·.verhaar en Verloofde 
rl.e heer J .:J:D.lems en familie 

C'nz~ '.'.ank voor ·uw goede wensen en: vannutzellefde ! 
======================================·================= 
s~Jc:.Er~·,)lr~·J.:LT 
h,van èer kleij 
fra1nboz enstra:a·t ,~5 
tel.: 33,88.,;2 

-- .--------------------------- .------
J,UNIC. ·mJ-JUIJI(\,EN-JUrJIC'.:Er:-JUNic-',EN 

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

·- \! 

12:-'- u. 
12;-- u. 
12.-- u. 

LEJIJS 1 : 

LEt·S 2: 

ZIE ,f',',. Il'Il'G ..... - - ~ ~ . " -- .. 
H .n. S .1-Lens 1 Hout rust ZIE. T'.l:;INING 
D,E,D_,;LK .1-Lens, 2 ( ckenbur9h ?,,IE T~t.~ItlJNG 
Lens 3 D.H.I-,,3.. V.3,G,? ,L..b/4 

r.brur:;gemans; m.v.veen, h.verheup,d, h,rothkrans, 
r;fort~tan, f,v.boh'ecmen, j.cöblrnn, th,brochàrd, 
f,("ce zwart, f!.brandenbur::,:, a.kortekaas. · 
LES: p,de jon,;,-h. LC:F)EH: dhr.p',huis. 
S · ,.,,,,-.,,c·1"S'r 11 'o · I' , s t · 

n.l. .,.!:.:Jl.•J 1\. i''I. : p 'i- u f invang -.:_ • J.' • • :- erre11.1: ! . _-

c, vaa ssen, j.vrnlling, a,cluyra, j,egberts, t,heer
schop, th.hoefnae;el, n,janssen, j.webbers, j,c!e 
jcngh, c.y.velzen, w,voe;el. 
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ItES: c. vervaart J. c .• knippen berg. LE:CD;,:;: :. dhr. g. v. d, 
velde. s;J,:ENIC,Cn:lT: 11 • 40 uur ingang Sportpark 
"Cckenburgh". 

LENS 3 : a. vervaart, w, geur ens, h. suikerbuyk, j. verbarend se, 
------ j.v;d.zalm, j.holt, .. f.herr.eman13, r.blok, f,v.niel, 

g.v.d.to.!:"t, h.crama._ · . . · 
1îES: b,epskamp_, _c.rçoduyn, L'!IVE°l{; dhr.f.herremans, 

·,-·cc· ··· · 1700° ,- 'TE. ·-'J·c 7 J'J'u··: •T· 1967 .J. ~1. . :.,J'.'i. ~\ .v u LJ.r,_ 2.J:t.: .,;_ .1 '.1 ulW.. 

;;LLE ELFT.".LLEi'i : Zii TEL.Ui IKG . . . 

· Lens 5 - vrij ZIE Ta:,H!-iNG ! ! 
15. 15· u.Lens 6-"' i1:,v;, 3 . V .1 ,G, 1,L·. 6/4 ZIE Ti'L',INING ! ! 
15.15 u,Lens 7 - ·,1;,w, ,~ V.2,G.2,L,6/tf . 
15;15 u.C.S.C.5-'Lens· 8 Groenendaal, Wassenaar 
15; 15 u. VICS • 6~-Lens 9 l':elis Stokelaan 
14;:;.,- u,.Y·,C.,S.9-Lens 11 DeÇ18'1JSYaartweg 
14.-- _u,C:oievaars /,-Lens 12 Zuiclerpark, 2e gedeelte ... 
14.-- u.Lens 13.-.. B.1:,.T.5 V.1,G,1,L,5/3 
14.~- u,Iiens 14 - G.D.S.J2 V.2,Ç.1,L.6/4 . 
14:.:.- u,Lens 15 - H.I:.S.1-!.5 V,3,G.2,L.5/3 
15.15 11.Lens 16 L~èakkwartier 13 V.3,G,2,L.5/3 

,, ·. 

DE C'S'l'ELLINGEN: 

!:~~~·-2: 
Lm:s 6: ------· 

LENS 8: 

1 '· . h · l p.ae Jong : zie zoncar:;. . 

r.v:be~lo, · j:sél:10\iw, l,dè jongh, e,v.bror:ickhorst·;· 
h,bijsterveld, p,de vrtes, b.hoogl)veen, p.v.d.aar, 
g.de hoogd, g.bruin~mst, l.v.d,velde • 
. HES: h,v.hulst. LEIDE'.:.: dhr.g.halleen. 

b.v.d.làns, a.tinnenbroek, f,jehee, b.lustenhouwer, 
g;duivesteyn, h;eggers, r.v;wassem, f.v.baggura, 
th,janssen, a.bilderbeek, c,grimbergen. 
HES: p.manders, LEI!lE'.(-: dhr.a.blok. · · 

p,IJJ.iltenburg, g.vervaart, b.de vries, h.dankers, 
a;v.essen, p.klein. breteler,d~de v·ries, f.v;d.berg, 
r .peters, a. west hof, b.v.d. sprong. 
RES: j.castenmiller. LEIDK'/.: dhr. j,de hilster. 
s;,r,:Eï~!CG!3'.l': 14-, 1 O uur Loevestèinlaan hoek Hen
gelolaan. 

!:~rê_2: a.v/d broek, r. jacobson, p.f ,de haani h.v.domburg, 
r.bogisch, c.v.deelen, c.groen, a.'feitz, h.rient-
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jes, c;blok,. g.ravestein, 
:tES: p. brer:rr:1.er. LEIDE .. ; : dhr. a. leendert s. 
s;,;~~NKG'.ST: 1 'L 45 uur Hengelolaan hoek 

Dedemsvaartweg. 
• • • 1 

LENS 11 :p ;(\e haan, p. hop, . c. scnrover,. fr, raaff,. 
------- m.bloks, h.de jongh, a.hoek, tr,resodihàrdjo, 

fr.cobhen, j,,1.isseldorp, g.v~d.velè.e, 
:·

0ES: r.hoefnw•'el. LEI;~IG: dhr,r.wachmán. 
Diii'ENKCi ST: 13. 3Q uur klub.r:;ebo1,.,w Lep~•. :_ 

[;~!::~_!g :l ,egberts, h, v. berlo, th. v. rijn:, fr. dissel
dorp, f,de kleyn, c,stápel, p,verheesen, w. 
englebert, th,booms, a,jm1rsschlä!":er, p.v.doe
veren, .. · ' · · 
,IBS: k,v.d.vourt. LEEJE .. : dhr,j,v,cl,lmaan,· 
S;~:, E~'.!Ct'l':ST :· 1 3. 30 uur Hoofclinrang ;; .:l. C.' 

LENS 13:r.bos, c.blo~1, 11,v,d ,steen, j,v/d ende, j.~/d'·" :. ------- . . . ~ . heiden, h.v,dai:1, b,,...avestein, l,cazan"er, h. -. • 
: rinc,elzwaan,. b,kJ.ein. breteler, f,v,ä.rclenne. 

ni:s: r,de wolf, ·h.janrnaat. LEIJE'.-: dhr.w.sta:oel. 

LE!1S 1,;.:fr.teunissen, l.v/d r,ieèr, f.guit, · c,abspoel, ·· 
------- p,_heyn.~n, j.keetmán, p,meershoek, j,helvenstein; 

th.v.d:aar,1weg, p:.luttcrman, e,versèhoor. 
HES: e,bor, h,pechler.L;~IJE :: dhr,g,kemperman. 

LEI:S 15 :a;castenmiller, j.meyers; w.v.c~ .. ham, j.asselman; .. 
------- p.clern.ey.er, r,asselrnan, r.k.f,straatman, r.v.nun-

: speet, c,v.hulst, b,hoefnap·el, p.steffen. --· ·-
1:ES: w.duyvesteyn, c,v,deelen, LEIDE:t: dJ:ir. 
c .kras .. 

LENS 16:b;cle_haas, ,c.grcen, n;,p,jansen, l.verspaandonk, 
.------- j,rle'vries, [t,englebert, h.swanenbur);;, · j.mulder; .. 

r.feenstra, e,v/d hoeven wijsard, r,straátman. 
fiES: p.wilmer,·m.delsasso. LEIJE.,: dhr,j.witting, 

Á
,-, ·c·,,.,, .. •-,.-, "lJ'.'TIJ'<''' vcr·, ?.''"'•' '"'G 7 1.1 4 .,!.·,. •• ..1. .•. __ 1 ..111! \ _ - •• L.1.l.1-.1. J.lll.. J J:,ru:, ;I 1967., 

zie öol<: pupillentrainirJr. woensdagmiddag. 

Vcor,rle PUDillen worden ·tot half februari a;een·kom::,eti
tieweclstri;jten vastgesteld. \lel staan er vêrschillencle 
vrienàschapT)elijke wedstri,ic',en · op het procran11a voor de 
komende 1,reken, Voor zaterdar: a.s.: 
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1 ;-- . u. Westerkwartier I' 1-Lens ï' 1 Duinlaan 
1 :-- u; 1:''esterkwartier ï' 2-Lens i' 2 · . Duinlaan 
1.-- u, Lens i' 3- ~fosterkwartier / ;3, V: 1 ,G, 1,L.6/4 

~, 4 t/m 6: zie pupillenmiddag in klubgebouw. 

C ?STELLIKGEN : 

LENS i' 1 : 

LEUS i) 2: -----~--

r,v,d.steen, p.v,wijk, c.lustenhouwer, g.colpa, 
g.trommelen, f.veeren, a.baven, ·a,de winter, 
m.v.d.hm·st, e.hoefnarel, j.v.rijn. 
HES: j.valkenbur5~ LEDEH: dhr.g.v.d._steen. 
s:XlNKCI.'IST: 12.20 uur 1-Iengelolaan hoek Leyweg. 

h,jochei:1s, f,wouters, e,r.1acco, a;v,bommel,•. 
m,v,har,gum, j,v.rossum, p.de wolf, r.micka, 
w. rl e hi.lste r, c. v. cl. aard weg, r. goedhuys. 
-,Es· r c'e vri·e~ p boo·•·'s •LEI•)E · c1b~ ·th suv-1. • .t_. .:,)' • .I.H t . •. ·.·•• IJ.J.• • .J 

kerbuyk. ·s;cJ.1EKKCLS'l': 12. 20 uur Hen;:;elolaan 
hoe.k Leywer;. 

!:~li~-~-2: p.verschoor, p.berkelaar, a,borst, h,straver; 
g,willemse, j.keetman, e.sp~icher, j.boin, 
g,lelieveld,. b. rui terman, r. v .cl .lely. · 
.:~~S: j,slabbers, p.le brun, LT~IJE.:: dhr.j.c6bben. 

I' 1 t/r., 3, indien slechts een gedeeite van.het programr,;a 
is afgekeurd, dan kan je telefonisch informeren tuss.en 
half twaalf en twaalf uur : Ho. 3 3. 8'8. 42 . · · 

;,T·~E~:TIE, JUKIC ltEiJ. EN ~'Uï'ILLEN ! 

;~FSCIIHIJVINGI::N: vóór vri jclagavond 7. 30 uur aan dhr. 
H.van c1.er Kleij, F1•ambozenstraat 45, tel. 
33. 88. t,2. ( telefonisch alleen vri .jdag
avond_ tuAsen_ 6.30 en 7,30 uur). 

~-1.:1. 1rg~t1J·1.~"i.LUITGIF'l1E: Dhr. G. V.d. Velde~ 

~!.ESL:t:VEl'I:cm::,::i"L: alleen indien het e:ehele programma 
is.afgekeurd: 

îfarterrade: . ook hier een verplicht punt van· samenkomst: 
wie· rècht streeks naar ,:e zaal komt, wordt 
niet toegelaten. 

' 2.--.uur: ? 1 + ?;,wilJ.emsen, p.le brun, j.boin, p.ver-
schoor, j.slabbe:rs, p,berkelaé;r. 
Samenkomst: 1,,i5 uur ing:ang Lens-terrein, 
Ltüder: c1hr. ';:'h.Suykerbuyk, 
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3, 30 uur: :·•·2 + e,speicher; g.lelieve1c1., b.ruiterman, 

h. st,·aver, r. v .d .lely. 
Her schel straat : 

2.-- uu,:·: Lens 11 + r:hoefnagel, l.egberts, k.v.d.voort, 
c.stapel, p.verheesen, h.v.herlo, 
Leider: dhr.··.:.·u2chman. 

3.30 uur: Lens 13 + Fr:;-!,isselè.ori:,, f,c:e kie}'Tl, th;v.rijn, 
th.bocm, p.v.cl.stéen, t.jun,C'schJ.ä?er. 
L:j.c1.\',r.: c,hr.J,v,c!,Knaap. 

~ 'unillenmiddar:. 

Tijctens deze maanden,_ waç1rin he]; yoetballen. z9 vaak',ro:tt\t 
afgekeur:l, worden evenals vorig jaç1r; op zat er,'a§;mic1dag 
weer spelmiddagen :,;èorr;anise\3rd in het k;I.ub,iebouw. 
Er worc1.en c:an we'.::stri,i<h:m gedraaid in ta:felvoethal, sjoe
len etc. '.',aterdar: a.s. is dit i\e eerste naal voor 
i''l.t/;-;16. 
Dit r::aat natuurlijk· alJ.een r'oor, als het r:ehele voetbal_,,. 
nrovran,,cC.a is afgela :-;t, · het~ een je· op cle afkèuringsli jsten 
kan• zien. ;",anwézi,": zi,in _ om 2. -- u.,1r· ! L, :: c1 ers·: Tlhr. 
:,.Linbeèk en J,Cobben. · 

T,::;'.Il::r:r;G: 're '.Je::-:innen ·maanc~ag 9 januari begint de trai
ninc· weer voor alle groepen: . . 
maan•' a'c:avond 7 uur: C-klasse. In verband met binnen,te
komen !<:lachten over wanp;edra 0 • van sor.m1ige jon,:,ens, die. 
meew'en zich voor de zaal r·arterrad.e te· moeten ,nis::ragen, 
is het voortaan verplicht samen te komen bi,i c',e iriganp: 
van ons vel,'c o:n_ ktirart ve-or z_even. .Wie. toch rechtstreeks 
naar ;'.e zaal gaat·,. wordt §!-bsoluu::. niet toe.'!elaten. 
lus vocrt2.an alti.id om 1 r. .• ,5 uur samenkomen b:i.j (e inr.-ang 
van het vele: en vanc;aar o,1.-v." c1.·e trainer naar de zaal. 

clinsdé.;·avtmc',: (:e D-'da sse groe~ gaat tot nader order. o::_:, 
donderc'a?avoncl trainen!! 2iie aldaar. 

woens(la.c.-avo,y1 : 7 u~ C-klasse ,,roep o.l.v. clhr,::.Wach11an 
8 1,ur l'-k!asse "roen 0;1.v. c1hr.J.Coms. 
(tel.informeron naar veldafkeuring tussen 
. haJ.f zes en zes uur bij z:evrouw I]lok •.. 
. tel • 6 6 • 0 7 , 1 ~, ) • 
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donderdagavond: B-klasse groep om? uur, dus tijd als 
voorheen 

vrijdagavond: 

J,-klasse groep cm 8. 30 uur, 

Beide groepen bij veldafkeuring in de zaal 
,"iart errade. 

? uur C-klaBse groep o,l.v .. dhr.Th.Suyker
buyk (tel. informeren naar veld afkeuring 
tussen half zes en zes uur bij ï,Ievr.Dlok, 

• tel.66.07. 14). 

~upillen woensdagmiddag: 

woensdag 11 januari begint ook voor jullie de training 
weer. ;',ls voorheen informeren naar velclafkeuring tussen 
één uur en half twee bij l'levrouw I;lok, tel,66,0?.14. 
Voor de eerste groep, die in de zaal traint bij veldaf
keuring, geldt nu ook: verplicht punt van samenkomst om 
twee uur bij de ingang van ons veld, vanwaar we dan met ~e 
leider naar de zaal gaan. Wie toch rechtstreeks naar c,e 
zaal komt, wordt niet toegelaten. 

De tweede <•roe,) komt rechtstreeks naar de zaal, waar je 
niet vóér 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-
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DE LENSREVUE, 

kiubblad van de·· opgericht 
rkvv lenig en snel 18 december 1920 

SEKRET1\Rii,J,T 
f.b. mesker 
plantenoord 126 
telefoon: 676153 

HEDAKTIE 
g.halleen 
amandelstFaat 103 
telefoon: 36.1160 

----------------------------------------------------=-.------
40ste- jaargang no: 20 11 januari 1967 

-=-----=-------==-==------===--- - . ' . ··==-"L-===--==-==- ======-=-=-~.:: . . 
LENS ' ZX!tAGE-NDil. 

vr: 1 3 jan: 

za: 14 jan: 
zo: 15 jan: 

Klubavond_ met klaverjassen; trainif'!g C-klas-
se ; Son , Zaal training. _ , · 

Jun: 5, 6, 8, 12_ t/m -1.6; Velo-zaal voetbal. 
Sen: 1 t /m 8; Jun: .1 t /m 3. · · · 

di: 17 jan:· Training Senioren.. __ · 
wo: 1 8 jan: B + C-klasse training. 
do: 19 jan: A + D-klasse training. 
za: 21 jan: LenS' Carnaval, 

DRCEDEër. THECTICUS 
IS NIET J,'.:EE1 

Maand?,gavond is Bro~der Theoticus plot.
seling overleden. On -8 uur, het ·tijd-stip, waarop _hij in 
ons klubgebouw aanwezig- placht te zijn voo.r het bijwonen 
van de vergadering van _de Junioren:.Komrnissie., _vernamen • 
wij het ontstellende bericht. · - ·_, . . · ·· · · 

. Zijn heengaan betekèn,t een groot .ver-,: / 
lies, niet alleen voor Lenig en Snel, maar--·vooral ook vqor 
zijn school. Broeder Theoticils had zijn hart, nee,.zijn_ 
hele leven, çJ.ap· de jeugd verpand •. In 19 ~9 kwam hij. vanut t 
,',msterdam naar Don Haag. Hij werd onçlerwij'zer aari de H.H. 
Engetbewaarders-school. En hij kwam naar Lenig en Snel. 
Eerst als leid.ir, maar spoedig· al's lid- van .. de Junioren
Komrnissie. De laatste jarep verzorgde hij ook het stencil
werk voor de LenSrevue. Bepaald niet het prettigste werk, 
dat bovendien week in week uit moe~t gebeuren. - · 

. ' ' .. 
. Broeder .Theoticus was een groot dienaar, 

Wij zullr,.n zijn opgewekte· verschijning : --
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node missen. 

Vrijdagmorgen om half 11 zal in de St.Agnes-kerk aan de 

Deeklaan de uitvaartdien-st worden gehÓuden. De teraarde

bestelling vindt plaats in ,'L:.1ersfoort op het kerkhof 

bij het i'ensionaat St,Louis~ -

_Droeder Theoticus, rust in vrede. U heeft de hemel ver

diend, 
Redaktie. 

--------------------------------------------------------
Q F F IC IE EL. 

IN DALLOT/,GE: 

l'fo.59/2 
60/2 
61/2 
62/2 
63/2 

F .c.r~.Hendriks 
W.J .rf.Hendriks 
Th.i:'.I.Eurkes 

M .G .il. v. Wassem · 

1-8-56 de Gaarde: 125 
28-1-54 de Gearde 125 
1_2-3-57 Drapeniersgaarde t,6 

2-5-58 de Rade 45· 
29-12-56 Chopinstràat 21 

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

SEK,IBTI, EI,~i.T 
g.coomans 
weimarstraat 218 
tel: 39,27,20 

======================================= 
SENIC'l1EN -SENI C'Il.EN-SENI C'REN -SENIC REN 

======================================= 

I'RÖGR/.rir,',~ vee R. ZCND.~G 15 Jf,NU:,m 1967 

14. 30 u; Postduiven 1-Lens 1 "l'fadestein" 1 lèionster3eweg, 

12;-- u. H.D.S.4 -Lens 2 "Houtrust" \Loosduinen t/o No.1 

12;-- u. Lens 3-Voorburr, 2 Veld 1,Geb.1,Lok.6/4 

14;-- u, Lens t,-C'oievaars 3 Veld 1,Geb.1,Lok,5/3 

12 ;-- u, Vios 6-Lens 5 l!:elis Stokeln, hk,Dedemsvé!artwe[ 

12;-- u; Lens 6-C.D.D.5 Veld 2,Geb.2,Lok,5/3 -

12.-- u, Laakkwartier 9-Lens 7 Jansoniusstraat 

14·,-- u. Luns 8-Wit Dlauw i'LK.5 Veld 2~Geb.2,Lo!,,5/3 

DENK CM DE LEGITil\'.;',TIES ! ., 
DE C'I'STEILINGEN : 

LENS 1: ------ r.de waart; w,v-erbarendse, w.hansen, h,smitskam, 

h,haket; h,dietz, l,riemen, w.venderbos, j.engle-

bert, j.v.d.knaap, g.verhaar. · · 
RES: a,verbarendse, p,schouten, j.v.clijk. 
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LENS 2: ------ a,verbarend.se,. r,blok-, .r,roodbol, j_,v.dijk, g. 
. kèm.perinan•,. a.rooduyn,. g,looyest.ein., r.wachman,. 
h,rooduyn, p.·s.chout.en., )1.b~·andenburg. . , 
FlES: g.j.crama (2x), a.nieuwenhuizen (2x), c.mee
re (2x). LEIDEiî: Dhr.L.te Mey. 

th. suykerbuyk, f. straat hof, h. kemper, j. verhaar, 
j.mesker, j .• rri.eier, j.b.otter, f.r.1esker, f.wubben, 

• p. burghouw.t, j. v. kleef. 
Jms: j .wi:tting, f.burghouwt, n.de boer_, 

!,,~!i~_f: · g. j.crà.ma (2:x:), ·m.davis, h.ubben, c,1:reere (2x), 
a.nieuwenhuizen, c.peeters, r.eykelhof, n.k;oot, f. 
veelbehr, w. eykelhof, r. branden burg. 
i.:ES : w. burghouwt, h. v. welz en. 

LENS 5: n.v;domburg, r.cle groot, d.v.d.steen, a.v.d.beek, 
------ ·a.v.egmond, j.riemen, h.de sterke, j.de boer, 

j,de hilster, a,v,d.meyden, l,janssen, 
RES·: a,_nowee, j, groeneveld. 

LENS 6 :' m. suykerbuyk, c. vel dink, c ,nieuwenhuiz en, c ,den 
------ brabander, e.a.v,d,acker, m.v,eysbergen, g.jehee, 

······· j,veldink; ·r;rävesteijrt, w,veelbehr, 'n,drabbe. · 
TIES: j. brochard, m. heer schop. · 

!:>~1:i~...:T:. d.v.lieshout, p.~chult'en, a.poels, a.v.leeuwen, 
j.g.v.dissel, t:.keet, j.p,v.dissel, a.v.schie, 

··l.brandenburg, w.eggers, a.klein breteler. 
HES~ w; v .d .laan, r. gelauff. · · 

LENS 8: a.blok, j,v,westing, h.helnich, h,leendert:i, a. 
------ hopj:ieribrouwer·s, è,H:ras; f,bierhof; tî,ooms·, j.ja

ger, r.wüstefeld, a.v.luxemburg. 
RES: a.buys. 

AFSCHHIJVINGEN: Uiterlijk vrijdagavond 9 uur. bij Dhr. 
G.1::ooman~, Heinarstraat 218, tel,39,27.20,. 

VC{ HLCPIG PRCGrtf,Ï@-":, SENICREN vcc1, ZCND,\G 22 J:,J-rn:,ïn 19 67 

'LGnS 1 - vrij 14,- u,Lens 5-v:v.~,.5 
12.-- u,LenS 2 - Scheveningen ·2 12.-~ u.H.D.V:4-Luns,6 
12;-- u.LcmS 3-LaakkwartiGr .6 14.-- u.Lens 7-: .. D.C.10 
14,-- u.Q.H.L,5-Lens 4 12.-- u.Felicitas 3-Lcns 8 

De navolgende spelers dienen bij.de heer G.Coomans, 
Weimarstraat 218, een keuringsbewijs in te leveren: 

• • -••••-•-•••••• -•••••••••• ...... •OP••• • • •-• • •-•-••· -~, •••• 
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A.Rooduyn, H.S!·,litskam, D.Steyn, W.A~Verbarendse, 
D ;Groenendijk, W .Hansèn, · J ;c ~ He ins, F. v. Dijk, 
N .de Gruyter, H.Haket ,· W:• v .d .Laan. 

Thans is de tijd gunstig voor keuring (Bierkade!) 
• • 1 ' 

Pasfoto moet worden ingeleverd d_oor: 

;\.Roodujn, H. Scitskam, D.Steyn·,· w::,.vcrbarendse, ·: 
D;Groenendijk, W.Hansèn, J.C.He:i,.ns, :C.H;,'.Limbeek, 
r.blok, H.Lüling, ·F.v.Dijk, H.l:laket, W.v.d.Laan. 

WEER OF GEEN WEER. 

Lens 1 verzamelen om 1 uur in het Klubgebouw. Ook bij 
afkeuring ! Voor vervoer naar Postduiven wordt gezorgd. 
Bij"' niet·-doorgaan van. d_e wedstrijd tegen l'osttluiven 
bestaat de mogelijkheid, dat· we naar een andere ver-
eniging gaan of op eigen _veld oefenen.- _ 
Indien alles wordt afgekeurd, ma:ken we er een gezel
li~e middag van, inklusief echtgenotes of verloofdes. 
Dus om 1 _ uur Klubgebouw ! ! -

_ . . . ECO. · . ---------------------------------------------- ·--------
VORST OF GEEN VCRST. 

Voor· degenen·, die. niet zijn uitgen_odü;d voor· de selek
tiegr·oep bestaat de gelegenheid om vrijdagavond. ts trai
nen en wat zaal voetbal t.e beoefenen- in de gymzaal van de 
school aan de Weimarstraat, hoek Herschel straat. 
Dit alles onder ~e regie van Dhr.Lou Janssen~ 

ECO. 

V I. R I A. 

Wij ontvingen nog een aantal nieuw jaar;3Wensèn, die juist 
te laat kwamen om in de vorige Lensrevue opgenomen te 
worden. De goede wensen kwamen v:?-n: ' · 

- !,ad· Dogisch . 
- rfovr.ouw Plarina en haar dochter 

Kap. Kempen, onze' geestelijk adviseur 
.. "" -·. . . -•-

- en .uit .België van Richard Mahieu 

Onze kantine-beheerder vraagt zijn debitei.Jren zo spoe-,-_ 
dig mogelijk hun achterstand te betalen. Dit in .V<àrband 
met de ·.driemaandelijkse áfrekening. Dij voorbaat hartelijk 
dank voor de medewerking. · _ -------------------------------------------------------.---
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K/1-K,\-KL,~ VE1Jl,SSEN 

A.s .• vrijdar; is er weer een losse kaartavond, waarbij 
iedere enthousiaste beoefenaar van deze edele bezi[,-
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 i?.',:,S-Klaverjas-
dri ve, Deze drive zal worden.gespeeld over 6 avonden. 
De hoogste score totaal behaald over .5 avonden komt 
dan weer, zoals ook hij de Xerst-drive, voor een vari 
de prijzen in aanmerking. Cok met de p;,;\S-Dr5.ve zullen 
er weer schitterende prijzen bij elkaar te kaarten zijn. 
Zorg nu al voor een partner!!! 

De kalender van de K.K. ziet· er verder als vo1~,t uit: 
Vrij 20 jan: GEEN KLUP:,VCI•l'J. 
Vrij 27 jan: Lens I Teach-in! Hierover meer in cle vol

gende LenS-Revue. 
Vri,4 3 febr: Norr.iale klubavond met wat tafeltennis, 

kaartje, pokertje, sjoeltje enz. 
Vrij 10 febr; zoals eerder 1;eschreven; de start van 

de i\\i'~S-KL:1VEHJ,\SD~'tIVE. 

1\:,N ;'.LLE ZCTTEI" EN ZOTTJ!(NEN 

Lieve zotten en zottinnen, 

K.K. 

Een dezer dagen ontving ik van Uw Kontaktkommissie de 
uitnodiging om op zaterdag 21 januari rüet mijn gevolg 
aanwezig te zijn op hét Luns• Carnaval. Nu moeten jullie 
weten, dat ik voor die dag ook al een invitatie had lopen 
van de carnavalsvereniging "De Dlauw Schute'; in Nijmegen. 
Dat werd even een heel moeilijk ogenblik voor Le~seriaan 
en zijn TI~ad van Elf! 

Toen kwamen echter bij Uw opperzot alle herinneringen voor 
de geest aan vroegere vastenavondvieringen in de Lenskring. 
Wat een jool was dat! In gedachten snoven wè de bier- en 
krokettenlucht, we smakten met de lippen en ••• we hakten 
de bierworst dó6r. Prins Lenseriaan komt! Het moet een da
verend feest worden, waaraan heel U1rr klub - ,jong en oud ! -
deelneemt. De grondvesten van Uw klubgebouw hebben het in 

. vorige jaren niet begeven; we zullen ze aan een nieuwe test 



' 
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onderwerpen, 

,\ propos, ·weét' U al, dat wi J hier in Oeteldonk binnenkort 
·het sterkste voetbalelftal zullen ihebben van heel Neder
la1;d _? Het bestuur van de F.C. Dert Dosch heef~ het hele.__,_ 
huidige team bp de transfer gez1:lt; gaat aan eigen kweek · 
beginnen; we hebben de moeder van Cruyff gekocht ! 
Stunt, he ? 1 

Zaterdag de eenentwintigste nog ,·éél méér stunts, leute 
van het begin tot het einde ! f,ls ljûllie rraar niet hoe
ven te voetballen de volgende dag 1

, ••••• 
1 

Alaaf ! 
Prins Lenseriaan X 

-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-

SEKH.ET:i. ~.:I.ii/1.T' 
" . 1 

h,van der kleij 
frambozèhstraat 45 
tel: 33,88.42 

--==-=---==--========================= 
JUNIG'i.EN-JUNICJEN-JUNIC:.{EN-JUNIC~""?.EN 

' ====================================== 
1 

1 

JANU,'.':lI 1967, 

12;- u.D.H,C,1-Lens 1 Brassèrskade ) zj_e zaalvoetbal 
12 ;- u;Lens 2-Bl. 2Mart 2 V. 2 ,G. 2,, L; 6/ 4) VELC zaterdag. 
14.- u.Lens 3-R.K.;.J.E.0.2 V.2,G.2,L.6/4 

DE C'PSTELLINGEN : 1 

LENS 1: r;bruggernans; li1,v:veen, h.verheugd, h,rothkrans, 
------ r;fortrnan, f .v.boheemen, j.cöbben, th.brochard, 

f,de zwart, d,brandenburg, a.kortekaas. 
P.ES: p.de jongh (2x). LEIDE::l: dhr,11 ,füüs, 
S,\l\~NICO!-:ST: 11 uur ingang Lcns-terrej_n. 

1 ~§!iê_g: c.vaassen, h.suykerbuyk, :a;duym, j,egberts, t. 
hé er schop, th. hoefnagel, n. janssen, j .webbers, 
j,de jóngh, c.v.velzen, w.voe;el. 
BES: è, vervàart, c ,knippenberg. LEIDEJ.: dhr. 
G,v,d,Steen. · ! • 

~!2!':!ê_,2: a,vervaart, w;geurens; f!de wtnter; ,j.vèrbarendse; 
j:v;d,zalrn, j,holt, f,herremans, .r.blok, f.v,niel, 
g,v.d.togt, h.crania. 1 

RES: b.epskamp, c.rooduyn .. LIHDE:{: dhr.Herremans. 
' 
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PRCGRiir,'.)\1\ VOOH z:,TE;1DAG 14 J,,NUJ~HI 1967 w 

14,1.5 u. 
14. 1.5 u. 

Lens 5-D.H.L,5 Zie zaalvoetbal VELO 
;,.D.s.2.:.Lèns 6. Zie zaàlv0etbal VELO 
Lens· 7 ~ vrij_' · Zie Reservep:rogranm1a 

14.1.5 

14;1.5 
1.5; 3.0 
14; f5 
1 .5. 30 
1.5.30 

u. i1.D .C .18:..L~hs 8 Zie Re'serveprograrnma_ 
Lens 9:..vri j . . 
Lens 11 ·: vrij Zie Z-'1rlé;ootbal•• .. '\[BL0 

u. Lens 12-Rijswijk 7 Ziè zaalvoetb§l VEJ:,O. 
Ltms 1 3,-clïe 'Haghe 8 u. 

u. Lens 14-W.I.K.3 · Zie Reserv:eprograrnma 
u. L,:ms 1.5-;\.D.0.27 ·:_Zie Reserveprogramma 
u. Lens 16- Spo.or'Wijk .5 

DE C ?STELLINGEN: 

LENS 6: ------

_w~kouwenhoven, j;overbéek, j.êÖJ.I?a, l.huis, r._ v.d. 
müll, cl.holt, a.hop, p.de jongh (2x), e,bakkers, 
j .fretz, w .keetman. LEIDEH: dhr .G. v.d. Velde. , . 
r;v.berlo, j,schóuw, l,de jongh, e,v.bronkhorst, ·· 
h;bijsterveld, p.cle vries, b .hoogeve·en, p. v .d .aar.,. 
g,de hoogd, g.bruinsma, 1 .• v .• d.velde.. .. . · 
Il.ES: h.v.hulst. L·EIDER: dhr"G.Halleen.SAilIENKOî\lJST: 
1.3,30 uur irigang L,msterrein. : 
ZIE RESEHVEPROGR,\MI',~'. • 

LENS.3: p.milt~nburg, g.vervaart, ö.de vries, h.dankers, 
------ .a;v.essen, p.klein breteler, .cl.de vries, f,v.d.berg, 

· r.peters; a;westhof; b.v.d.sprm;1g,. · 
RES: j. castenmille r. LEIDER:. dtir. J ,de 'Hilster. 
S,\i,:ENKC~-".BT :· 13.45 u.Hengelolaan hk.Loevesteinlaan. 

!':§~_22= als bekend alieen voor VELO-toernboi·. 
HES: r,hoefnagel .. LEIDER: Dhr.r.Wachman. 

LENS 12:1.egberts, h.v.berlo, th.v'.rijn, fr,disseltlorp,f. 
------- de kleyn, c,stapel, p.verhee·sen:, w,engl-ehert, th,· 

booms, k.v.d.voort, p.v.doeveren. LEIDEH: dhr. 
J,v.d.Knàap. 

LENS 13:r.bos, c.blom, p.v.d.steen, j.v.cl,ende, j,v.d,hei
------- den, h.v.dam, b.ravestein, a,jungschläger, h.rimmel

zwaan, b.klein breteler, l.èazander. 
RES: r.de wolf, h.janmaat. LEIDER: dhr.w.stapel. 

LENS 14:fr. teunissen, i. v; tl .mee~, f. guit, r.wouters, p •. 
------- heynen, j.keetman, r,meershoek, j,helvens~ein, th, 

v.d.aarclweg, g.lutterrnan, g.v.ardenne. 
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LENS 16: 

RES: h.pechler, e;bor.LEIDÈR: :dhr .•. G.Kemperrnan,. 
a. castënmiller; j :meyers, w. v, d~h?-m, j ,assel
mán; p.demeyèr, ·e~verschoor,: r.k,f .straaj:;ma9-, 
r. v .nunspeet ,· c. v. hulst, b ;hóefi:iafel, p, stef
fen; RES: w.duyvesteijn, c.v.d.eelen.:L~IPEH;. -
dhr • C • Kras • . · · · . . , 
b;de haas, c.groen, -rn,p-.-jansen, ,l,verspaándonk, 
j ,de vriës, · g. englebert; · h, swanenburg, p. wilmer:, 
j,mulder, r.feenstra, e.v.d.hoeven wijsard, 
J1ES::-r.straatman, m.d_elsasso. • 

---- ---------------- --------------- --------------.----
:0acGI~:tîl[i";', PUPILLEN veen 7,;/rE:tD:,G 14 J:,Nu;,;n 1967. 

1. 30 u;Westerkwartier P1-Lens P1 
1; 30 u;Westerh-v,{lrtier P2-Lens P2 
1, 50 u~Lcns ï'3'-Yfosterkwar:ticr Fi, 

Zie zaalvoetbal 
Zie zaalvoetbal 
V~ 1 ,G. 1,L. 6/4 

VELC 
-VELc· ·-

!JE (?STELLINGEN·: .... 

LENS l' 1 : · r. v.d. steen., p;v. wijk;. c ;1ustenhoüwer, _ g_. colpa,. 
g.tto1trr:ielen, f ;veeren, a,lJ&V!')n, à,de winj:;er;-
r.1. v.d. horst,. e .• hoefn.agel, j. Y·, rijn, . 
RES:. j. slabber~. LEIDER: Dhr. G. v. çl. ;,te~n, 
S,:l'-1ENKC'N3T: 12. 20 uur Hengelolaan. ]:ioek :j:.,eyweg 

1~!:!~_?_g: h.jochens; f,wouters, e.macco, a.v.borrm1ei-, ni. .• v, ... 
baggum, j,v.:ro13sUr.1, p.de w!)lf, r,micka, 1'f,de 

.. hilster, c,y,d_,aardweg, r.goeçihuys. . . 
RRS: r.dr, vries• j.yalj<enbürg. LEIDE;.{: dhr.Th. 
Suykerbuyk. · S,',MRNKCIST: 12. 20 uur H~ngelolaan 
hóek Leyweg. · . · . 

!?~~~-!:_2: p;verschoor, ·p.berkelaar, a,borst, h,straver, 
g.willems, j,keetman, e.speicher, j.boin, g. 
lelie veld, b·. ruiterman, r·. v.d. lely. · · · 
RES: p·,le brun, LTHDE:.\: dhr·.j.Cobben. 

Indien. het gehele· j1IDiorenpr9gj:.amr.ia _ is_ a:fge~elll'.'d, gaan 
deze wedstrijden ook niet door. f,ls het prograinma yan de· 
junioren .. q;edeeltel;ijk is s1fgela~t., µetgeen _je eerst .op 
de afkeuringslijst moet. gaan· zien, -kun je telefonisch· in
formeren zàterdagochtènd tussen half twaalf en_ twaalf · 
uur klubgebouw tel.66.13.1~-. .-

ATTENTIE, JlTIHC'REJ\J EN PUPILLEN !· 

;\FSCHRIJVIFGBN.: ook yo9r -zaalvoetbal y-ELC,· v66r vr~j-
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dagavond 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), ' 

I 1\ TlHI ;,,'.LUIT GIF TE: Dhr. H. van der Klei j. 

;;EsE;(V'J/ItCGn;,;.ç{·;,: alleen indien het geh.ele programma is 

afgekeurd: 

zaal Farterrade: 

14.- uur-: Lens 14 + Lens 15: Samenkomst: 13,40 uur in

gang Lens.tèrrein. Leid er; D!-:r. G. Kemperman. 

15,30 uur:Lens 7 + Lens·8 
Lei~1er: iJhr.J.de Hilster. 

z;,:,LV(ETF!,L VELC. 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 ko1"!lpetitieprograr:ll'.'.a. 

geheel is afgekeurd. 
Het pro ,s:rai:ir,ia: 

13 •. - uur: Lens l' 1 en;, 2. Leiders: dhr.G,v.d.Steen en 

0hr. Th. Suykerbuyk. Sai-;ienkomst: 1 2. 20 uur ingang 

Lens-terrein. · 

_14.- uur: Lcms 11 en 12, Leiders: Dhr.R.Wachm81T1 en·Dhr.J. 

, v.d.Knaap .Sanenkoi;;st: 13.20 uur ingang Lensterrein. 

15:- uur: Lens 5 en 6. Luiders: Dhr,G.v.d.Velde en Dhr.G .. 

Halleen.Sar.1enkonst:. 14.20 uur ingang Lensterrein. 

16.- uur: Lens 1 en 2. Leiders: Dhr./,Huis en Dhr,G.v.d. · 

Velde,Sa::1enkor.,st: 15.40 uur ingang Lens-terrein, 

leze elftallen spelen in de opstelling als vermeld bij het 

norr:iale .konpetitieprogra1°.:1a: ;,fschrijvingen ook hiervoor 

vrijdag tussen half zeven en half acht (tel.33,88.42). 

T;::,\.IIUNG: Woensdagavond 19. - uur: C-kla sse 
-------~----- 20,- uur: D-klasse 

Dond erclai,,;avond: 19, - uur: D-kla sse 
- 20. 30 uur : il-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• 



-250-

ier.iand wil een groter· doel 

r1I,An. SCHIET HIJ ze ZIJN 

DOEL NIET VOCR~IJ ????? 

~====================== 
In het"klubblad van ·sparta 

( "De Spartaan") schrijft ienand, · dat hij om het r,iaken 
van doelpunten wat rnakkeli_jker te niaken het doel zou 
willen vergroten. Dit scoren wordt de laatste tijd· 
nogal benoeilijkt, doordat·vele klubs"er een verdedi
fende takt iele op na houden. Hij vindt, dat het voetbal
spel aantrekkelijker ,-iordt als er meèr doelpunten worden 
ger:aakt. En daar heeft hij gelijk in,· Maar zou er geen 
betere nethode zijn om dat doel te bereiken? Boter 
spelen of zo? Dit lijkt teveel op de weg van de minste 
weerstand. In .d(lze ½rant .doordenkend zou men een. spe
ler voor elke overtreding,- die hij r.iaakt uit het V$1d 
kunnen zenden em rlaarnee · het naken van overtredingen 
te voorkonen. · 

Een ;mdere suggestie van de schrijver lijkt· on veel 
aantrekkelijker. H:i.j wil in een bepaald· gebied buiten 
het. s:tr.afschopgebied, in g.eval van eeh vrije schop· 
voor de aanvallende partij, .de regel invoeren, dat 
rle verrledigers zich niet vé6r de bal mogen bevinden 
op het moment, waarop de vrije schop wordt genomen. Een 
soort lange afstand penalty dus. Dit voorstel is .zeker 
het nader bestuderen waard, want dan zijn we eindelijk 
af van het getrek en geduw door spelers en scheids
rechter als het beruchte !'muurtje" te ver opdringt. 
Het uitmeten yan de geoorloofde_ afstand van 9 m~ter 15 
was altijd al een onbevredigende zaak, die meestal 
voor c1e aanvallende par.tij ongunstig uitviel; vooral 
als de scheidsrechter korte beentjes hee.ft. . . . 

Redaktie-. 

-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 a E VU E. 

klubblad van de opgericht 
rkvv lenig en snel 

SEKRET ;,nr:.t, T 
f .b.mesker 
plantenoord 126 
telefoon: 676153 

18 december 1920 

. HED,~KTIE . · 
g.halleen 
amandelstraat 103 
telefoon: 361160 

=--==--====---=-=-======================================== 
40ste jaargang no: 21 18 januari 1967 
---------------------=-=--==-=======-====---============== 

TELE-L.Eï,S 

yervolg_ verslag_ Enguete-Ko':1'1',li~.sie. 
. ' 

v-i:,:.G 11 : VASTE KL.~ VER.J ;,si. VCND: 

,. voor: 
tegen. - " 

geen mening 
andere avond 

65 
12. ,' 
25 
10 

Groot aantal voor standers; de sugges-
tie van de vrijdagavond stuit - uitge
zonderd de toto-kom,-nissiè - Gp weinig · 
tegenstand. Bij het opstellen .van de
ze enquete waren de gewijzigde trai-

ningsavonden niet bekend. r.focht het inderdaàd 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;.;lG 1 2 : Sl'CRTTCTO : 

regelmatig 54 
af' en toe 17 
nooit 40 

Van de leeftijdsgroep 17 t/m 24 jaar 
(5$) blijken 18 studerenden niet mee te 
doen. · 

VRAGEN 13 en 1 4: FUNKTIE IN DE VEHENIGING : 

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 "ietsa 
wil dóen. Hopelijk maken (maakten) de f'unktionarissen-in
spé zich bekend. 
Elnalleider ( 1 0); kontakt-komissie ( ,q; ad.rninistratief 
(1); Eco (1); klusjes (1); ?????? (7). 

Vi,.,:.G 15: KLUDGElTl,W Cl''EN BIJ :,FGEIÇEUn.D VELD: 
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voor 4-3 
tegen .52 
geen men in~ 4 
kont soms 11 

:st e elftal. Het 
stoppen •. 

De meningen ziJn verdeeld. Hierbij. c1oen 
zich dezelfde problemen voor als bij de 
klubavond (gezelligheid kantine). De 
belanrstelling zal wellicht worden be
invloecl door de prestaties van het eer-

is te. proberen; bij r.üslukking dire!s:t · 

. 
VB.i.:,G 16: PENT U VCf'B. HET DEC'EFENE!l V:.N I,NDK:E. SI'C'~lTEN. 
IN LENS.? zo ja, welke? ' . 

voor 80 (71 1,l Dij de voorstanders worden ,1e 
tegen 20 ( 1 7 1, volgende sporten het meest ge-
geen mming 12 (10 2/, · nce..'Tld: volleybal (46), honkbal··· 

( 26) ; handbal ( 10) ; en tafel
tennis (8). Vooral volleybai blijkt in trek. Gezien het 
zeer r-rote aantal voorstianders kan het bestuur hier niet 
zonder meer.il.an voorbij/l;aim, Zie ook'vraag 17-b (c)ames-
afdeling); · 
vi:.:,G 17-a: . HC'E DENKT U EET· '"lE '.XJ'ES C0 ers TEH,tEIF :.:.r-

. Ta.Ji;KKELIJKE'J TE KU}l]l]Eil ;.',](Er?. 

Er wer~en vele en veelsoortige suggesties gedaan. De vol
gende kwamen het meest voor: aanlegr,en terras ( 22); betere 
en me er banken ( 19} ; kantine gezelliger"( 11 ) ; -me er dans/ 
feGst-avom1c,n ( 6). Een terras is 1 n veelgekoesterde -wens, 
De praktische uitvoering stuit echter op enkele moeilijk
heden, want c1e kantine ligt nogal ongunstig. De zijde 
langs ·het tweGde velcl j_s erf sr'àal -en ligt slechts een ge-:- · 
cleelte van de middag in"de zon.· De -korte zijde langs het 
eerste veld ligt one;unstig gezien het drukke supporters
verkeer. Uitbreidinr~ van het aantal. banken langs c1e lijn 
is oók een wens. : Sor1r<,ir;en willen zelfs een: overdekte tri
bune. En het :iunt Il kantine" ko;::t. ook . nu weer n~str voren. 

VJ_;,_-,G 17-b: DENT U vcm HET STICHTEN V;~N }!:El'! d.·.ru:s_-.:~F-
1)ELil'G? 

.- j 

voor ·· .50 · Cpvallend is het grote aantal voorstan,rirs. 
tef~n 38 Een en ander houdt ten natlwste verband met 
~een i::ening 24 ,!e toeko~1st~;c:e··pos:Ltie. van ·c1e vereniging. 

"Wat i:-aan we met '-de vereniging doen?"; Vol
leybal lijkt.ons, r~ede·c;elet op de antwoorden op vraag 16, de 
naest aanaewezen sport. · 
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'CFFICIEEL 
--=============== 

Nieuwe Leden: 
No_.498 F ,C,: 0 .Hendriks 

,499·W.J.~.Hcndriks 
..,500 Th,:'h.I.r:Iurkes 

501 i'l..~'eek 

de Gaarde 125 
de Gaarde 125 
J:rapeniersgaardè 46 
de }iade 45 
Chopinstraat 21 " 502 z:;, G. :,;v. Wassem 

: 503 J.H.W~Dlok 

1-8-56 
23-1-54 
12-3-57' 
2-5-5fl 

29-12-56 
10-1-67 J·:oordwug 101 , Uateringen • 

--=----===-----=----===-===============================-=== 
LENS - IC~HN,~ v;,L 

===-----==----- =----=-·=--=-==--============-===========----
V,UJD:,G,,VCND: GELN KLUD,',VCi'"D. ------------ --------------
UITSL,,GEN 

SEN IC,tl:<1T 

1-0 
1 -1 
1-0 
2.:.5 

post~uiven 1 - lens 1 
hbs 4 - lens.2 
lens 3 - voorburg. 2 
lens 4 - ooievaars 3 
vios 6 - lens 5 · 2-5 

2-7 
1 ::- 3 

rk 5 2-6 

lens 6 odb 5 
lakwa 9 - lens 7 
lens 8- wit blauw 

JUNICHEN 

dhc 1 - lens 1 
lens 2 - bl ,' zwart_ 2 
lens 3 - rk deo 2· 
hvv - lens 5 (v,s,) 
ads 2 - lens 6 
ado 1 8 - lens 3 
ï'Ul'ILLEN 

W1kwartier 1-Lens 1 
W'k:wartier· 2-Lens 2 

3-2 
1-1 
3-0 
5-0 
5-3 
0-7 

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-
IC\.-K/1. -IC'i.Ii.NllV ;1.1 
y.t·i.-ICi -K .. :~nN ... ~V:AL 
K/,-IG, -IC.:NAV,\L 
IC"i. -IC\. -IC.1IJt.iV AL 

Het is dan weer zover; aap staande zaterdag __ 
zal met een daverende leut explosie· het jaarl_ijks0 Lens
karnaval plaatsvinden. t:'.0t plezic;r heb ik de uj_tnodi[~ing 
van è.e Kontakt-ko1t:missie aanvaard om.voor het vierde 'jaar 
de leiding. ;van het "prinsdor.1 der zotheid" op mi) te riemen • 

. In de loop der jaren . zijn wij wel iets r.;e
wend r-;eraakt wat deze feesten betreft. ~·rima hofkapr,llen 
hebben reeds hun. muzikale krachten aangewend teneinde ons 
Ila3enezen meer en r.1eer karnavals-minded tè maken. Er .zijn 
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kosten noch moeiten res,.1aarc: rn-,1 te bereiken, ,'at c:it jaar 
een .é;randioos hoo,:,-tepunt wor•'t in c~e Lcms-:karnavals-tra
ditie, 

Ik zal u kunnen voorstellen :aan mijn 
trouwe ·,:aar: van Elf, gestoken in prachtige uniformen • 
En tot r:iijn r-:rote vreugde zal de internationaal vermaar
de boerenka'Jel "Je DorstvJ.egels" uit het "clor,1· aan de 
rivier" ,~=erzcden r.,ij als hofka')el vergezellen. ,lat 
"internationaal verr.iaard" is be slist geen bluf. n.e 
Dorst vlegels zijn reeds als zeer e;ewaardeerde {'.asten 
o'1r-etrer1en in '.kitsland, felgië en zelfs in het _toch 
als zeer nuchter bekend staande Zwer1.en hebben zij in 
een overweldi3em'.e toernee rond I,'.aJ.;;:ö de Scand;i.naviërs 
tot laaiend enthousiasr.,e r;ebracht. Het optreden van de-
ze ka;:iel is O':J zich al een hezoel,. aan het. klubgebouw waard, 
;',ls sneciale attraktie zal op deze avond nog voor u optre
den het "Vu";hts I1ierJ.antijns Koor", C'(J hun pro":ran!'la staan 
de nieuwste schla<7ers en• :neezinp:ers. ,. '. . ~ 

Het lijkt me niet verstandig nog verder 
over cle te ve:n-1achten glorie van cle !;:amende karnavalsavond 
uit te wij(:en.- Tenslo~te is de plaatsruimte in het klubr-;e
bouw niet onbeperkt, Dus, vrienden, trek je leukste tab
bert aan, ·zet je vrolijkste masker _op, dan zal het Lens
Karnaval waarachtir; wel r,·aan. 

T,1ierlantijn II 
prins van Eiberdonk. 

:·•.s. De i,-Klassers komen natuurli,ik 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-

SEIG1ET li.!.":L\.J·~T 
g.coomans 
weimarstraát 21 8 
tel: 39-27. 20 

====-=-==============~-=================== 
SENIC <EI{-SENIC ,.illiè-SE1':Ifl,Ell-SENIC'I;.EN 

========================================== 

. HC G'.i,TJ",'. VCC: zr I'::t~G 22 J;JqJ,\I;T 19 67 

Lens 1 - vr:,,,,J 
1 2; - u; Lens 2-Schevenin<·en 2 
12;--u. Lens 3-Laakkwartier 6 
14:- u; Il.H.L.5 - Lens 4 
1~,- u. Lens 5 - V.V.~.5 
12;- u. H.D.V.4 - Lens 6 
1~;- u: Lens 7 - ~.D.C.10 
12.- u, Fel.ic:i.tas 3-Lens 8 · 

. Veld 1 ;ce:,.1, Lok.6/4 
Veld 2,Ceh.2, Lok.5/3 
.')elf·t, ::rasserská.de 
Veld 1,Geb.1, Lok.5/3 
Ztüderpark, 2e gedeelte 
Vele! 2,Ceb,2, Lok,5/3 
.Cckenburgh 
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DE c ·.'sTELLINGEN: 

~~~~_g: a,verbarer'1dse, r.blok, r.roodbol, j.v.dijk, g.ker,1-
.. perman, a.rooduyn, g.looyestein, r.wachman, h.roo-

L:::NS 6 : 

. L'-'"'S 7 -~~---: 

I Ei""' 8 · J _-,0 • 

. -cll).yn, p.schouten, h.brandenburg. 
hES: j.v.d.knaa;;i, w,verbarendse (2x). LEIDKl: 
Dhr,L.te i:eij. 

th.suykerbuylc, f,stráathof, h.kemper, j.botter, 
j,mesker, j._peier, f,mesker, j.verhaar, f,wubben, 
p.burghouwt, j .• v,kleef. · 
,ES: w. verb_arendse ( 2_x), 11. de sterke. 

g.j.crama, th.v.kleef, h.ubben,' c,meere, a.nieuwen
huizen, c,peeters, j.witting, n,koot, f.veelbehr, 
w.eykelhof, r.brandenburg. 
ll.ES: m.davis, r.eykelhof, 

n.v.dombur6, h,van welzen, l,hanssen, a,.v,d,beek, 
a,v,egrnoncl, j,riemen, h.c1e sterke, j,de boer, j.de 
hilster, a.v.d,meyden, l,jansscn. itES: r.de r;_root, 

m.suykerbuyk, u.veldink, c,nieuwenhuizen, m,heer
schop,. e.a. v.d. acker, j. f.l, groenendi:ik, r. ravesteyn, 
g.jehee, a,nowee, n.drabbe, j,brochard. · 
îlES: m .. v. eysbergen, j. grcenevelcl . 
p.schulten, a.poels, j,g.v.clissel, a.v.leeuwen, j. 
p.v.dissel, c,dei1 brabanr1er, a.klein breteler, n. 
de boer, l.brandenburg, w,efü;ers, r,gelauff. 
HES: t,keet, cl.van lieshout. 

a,blok, j._v.westing, h.helmich, ·h,leenclerts,. a.hop
penbrouwers, c,kras, f,bierhof, m,001:1s, a,v.·schie, 
r.wüstefelcl, a.v,luxcmburg._HES: a.löwenstein. 

'le volgende spelers worden wegens niet-opkomen afgelopen 
zondag voor 3 wedstrijden geschorst: f.bur.;:;houwt, w.burg
hotii,rt, N.veelbehr, a,buys, w.v,cl.laan. 

,',FSC!CI,JVIE·-,1T: Uiterlijk vrijda,:avond 9 uur bij iJhr.G.Coo-
. mans, 'c"eimarstraat 218, •rel.39.27.20. 

V((. ·LO~'IG ~\~(G: .. ~'1I-:i:;~ SENIC'l{Cr VC( ,:t il :-:·:)~"l¾ 29· J.:1.Nu~·J.!LI 1.967' 
14. 30 
12:--
12. --
1"1 .• __ . 

u.Duindorp 1-Lens 1 
u, Vredenburch !-Lens 

- · 3 I' '' c• " 3 u. Lens - ·1 •. :.:.,.v • .1.1. 

L AT1""'3 U~ ens "r-,_,. • .1 ... l. 

1,~. -
2 12, -

12, -

u .'l'edo 3-Lens .5 
,.,.,C,5I 6 u.u . .t!i • • -.Jens ,~ 
Lens 7-vrij (voorlopig) 

u.V.r.G.12- Lens Ü 
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==~====== 
- (•p 8 januari kreep ,,ené van ;:eenen er een zusje bij.. San

dra heet ze. ·Va'.ler (Gerard} en moeder van ··:eenen ontvan
gen onze hartelijke gelukwensen met deze gezinsl!ditbreiding. 

- Jan Taak, ·c:at is r1e naam van ons jongste Le]1slid. Hij werd 
op 10 januari .""eb.oren en is de eerste zoon van onze twee

de sekretaris :.:uucl P.lok, Wij hopen, dat ':èuuc! en zijn vrouw 
veel plez:i,er van hun zoon zullen hebbm, 
C'nder nofficieel" staat te lezen, c1at Jan Dlok is aan2·e
wonnen als nieuw lid (no:503), ,.1aar eh, is ·hij al voor r'.e 
ballota~e-kommissie verschenen? .·- . . 
===========-==--=======---=====---==-=====----==--=--=====-. . 

-=-=============----==-===--===-=-----=-==-==--===-----=-·----
t • - (',-,', ,,-,,,, L,u1TSu, .l '" J.!.1 

Elders in de Lensrevue· treft u opnieuw een 
bijdrage van 2;ijne Hoogheid i"rins Dierlantijn IV., prins van 

feteldonk, groothertog van Zottalonië,.enz. enz., door ons 
· de vorige week ten oprechte uitgekreten. voor Lenseriaan :X:. 
Wanneer de woordep. van Dierlantijn u niet. zullen verleiden 
om naar c1 e Hen:,elolaan te tijr,-en,·clan zal het uw arme Y.K .• -
Korrespondent zeker niet gelukken. De tekenen wijzen er .. 
echter o•), dat het zàtercla[!'.avond behoorli.ik c1ruk zal worden 
in de klubtent · (we hebben er al stoelen· bij r;ehuurd ! ) . 
We rekenen erop, dat het karnavalsfeest minstens zo ge
slaagd. zal zijn al·s de Cuclejaarsavond in. december. Zotten 
en zotyinnen, lo:I.broeken en grapjassen, leg vluE; de laat:.. 
ste hand aan t.'W vermomm;i.ng ( niet yerplicht ! ) , dr:).nk er al
vast· één (één! ) op onze gezondheid en ..•• tot -zaterdag ! ! 

IC.IC. 

Fet verwondering zult u er de vorige week kennis 
van hebben genomen, r'.at op de klubavon::l. van 27 februari 
a.s. een "teach-in•: zal worden georganiseer,·\, Een "'ceach-
in" bij Len.s? rlisschien weet u niet eens, Nat het is! · · 
!let leek het bestuur wel wenselijk, eens een kee;~ in in-'
tieme kring te pr-aten over ·alJ.erlei problemen 1 die '·meer of 
minder" met onze vcetbalklub t;e maken hebben \men herinnere 
zich de artikelen in ·de ·1ensrevue over de ·bïsschoppelijke · 
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besluiten!). Zeker zulJ.en er bij u wel eens problemen zijn, 
die u eens rraag zou c:oorpraten. Jaar kriJ~t; u op ·c1ie 
''teach-in" dan de gelegenheid voor. 1/-le kozen de vorm ván 
een "teach inn, maar dan in gematigde vorm, d,w;z; zonder 
een driftig han:erende voorzitter en ·zonder onbeschaafd ·ge
krijs van de toehoorders. In de volgende Lensrevue zullen 
we u nognaals aan deze gesl_)reksavond herinnerèn, 

K.K. 
====. =============================================~======c= , , 

v:.;IJ;);,G ;-.. s. IS E;( GEEt: KLUD:,VCND ! ! ! 
----.--- .-- .-- ---- ' . - - - . - . . . . 

SEIC. .. Er.r ~\.;îI.:urr 
h.-van der kleij 
frambczenstraat 
tel: 33.88.42 

=============~=========================== 
Jm:I(,lE!J..;JUJl!IC•:tEN-JUNICl:Er-JUNIG,EN 

===========·=================~=========== 

1967 
12.-- u.Lens 1 - .Scheyeningen, 1 
14;-- u;JK ;,vv 2-Lens 2 

V ;3,G.2,L.6/4 
Heuvelweg,' Leid~chendam 
V.3,G,2,L,6/4 · · .... 14,-- u.Lens 3-H.P.S.V.1 

:}E ('~•STELLn:Gm,: . 

LENS 2: 

r.bruggemans, m.v.veen, j.cobben, r.~ortnBn, h.ver
heugd, th. brochard ,· f. v. boheemen, n •. Janssen, f •. de 
zwart, d.brandenburg,· a.kortekaas. · · 
t:mS:· p.de jongh (2xli h.suykerbuyk. L'.~DEf:: dhr. 
S.\,·:ENKC-l:ST: 11.15 u.1Clubgebouw. · (i',rluis. 

c.vaassen, j.welling, a,c:tuym, c.vervaart, t.heer
_schop, th_.hoefnagel, j,webber.s, c.knippenberg, j. 
egbert.s, w. vogel, c, v. velz en,. .,),3: r. blo)<:, j .i:'l:è jongh, 
LEIDE:t: Dhr.G,v.d,Velc!e.SAMEH!{CMST: 1.15 uur in-

. gang V. U ,C. -terrein (bi .f Schenkviaduct). . . 

a. vervaart, w .• g,eurens, t ,de winter, j. bl.ok, j. v/d 
zalm, c.rpoduyn, h •. crama, b. e.,)skamp, t.v. niel, g, · 
v/d togt, j.holt. :ms:_f.herr.emans, j.verbarendse. 
LEID J~ll: Dhr. F, Herre!l'.ans. . . , .. 

. . 
15,30 u. Quick 5-Len~ 5 Hanenburg 



n-~ 
-i:! ... .. --

Lens 6 - vrij 
15;30 u;Lens 7 die.Haghe 5 
1,~.15 u.Lens O D.F.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 

1J,15 ~;~.D.K.3-Lens 9 
1,;.;15 u.Lcns 11-V.U.C.9 
i 5. 30 u. Lens 12-C'ranje Blauw ,i 

. . ·Lens 13-vri_j . 
1.: .• 15 u. L, ns 14-Laal<:lüvartier 11 
il 5. 30 u.L,ms -1.5-Flai;iingo I s 5 

v;2,G.2,L;5/3 
V.2,G,2,L.5/3 

!::§~ê._z : w: kouwen hoven; j. overlie ek; j. c olpa, p. v .d . aar, 
p.cle jone-h, d,holt; t,hop, r.v.d,rr.uJ.J., e.bak
kers, w .keetman, j ;fret z; : :ES:. l .hui_s, p.de 
vries. Ll3LJE·:: dhr,G.v.d,Veldè. s:,rENKG·:ST: 
15 _-_ uur Thorbeckelaan hk. L, v .l':eerclervoort. 

!:~~ê_1: b.v.d.lans, a,tinnenbroék, f.jehee, b.lusten
hó=r, r;.duiveflteyn, h;egp-ers, r.v.wasseL;, f. 
v,lJaç,;rium, th,janssen; a,bilrlerbeek, c.,,.rimber
r;en •. 'ES:. g,v:ervaart,LGI'1E:::;: dhr.,l·.lllok. 

LEhB 8: 
. -

;_),miltenburo-, h.c1.ankers, b.t;e v:ri_es, h,we~thof, 
a.v.e·ssen·, ·p.klein breteler, d.:le vd.es; f,v.d.' 
berp-, p ,r:iam ers, b.v.d. S':)rong;, r. peters. 
\;ES: j.castenmiller. 1,;;r;.E·.: dh-r.J .de.1-lilster. 

r:!!'.~§_2: c:sroei1, r.jacob·son, p.f.de haan, h.v.dornbure·,· 
r.borisch, p.bremm_er', g.ravestein, c,v.deelen, 
a .fei tz, h,rient jes. YtES: c. blok, e. v ,d. broek. 
·pc• 1 l k d. b · .. k LEJIJ "' .. , 'h l' L Ld:~0 : c . ) o , . e.v. . , roe. . t ; .1..:.d.: et r. -! • een-

. 0erts.;,f,I'.r;tl!(fTST: 13,30 uur· Henr;elolaan hoek 
Lëyweg. · 

LENS 11 :p. de haan, p.hop, :e:, schrover, fr-. raaff, n. bloks, 
------:- h:cle -jong:h, a-,hoek, tr.reso'.1iharcljo, fr.cobben, 

j.d:i . .sseJ.c1or]"}',: g.'v.r:,velde. ",S: f.,:e kleyn, 
I1EI~1E : dl'-~ • .'l. V.Tachrnan. 

Lm,S.12:l;egterts, r,hoefnagel, th.v-.rijn, fr,fJ_j_Bsel.dor_p, 
-:---:--- c-.sta,1e1, h.v,berlo, p,.:verheesen, w,englebert, th. 

boons; k.v.d.voort, p.v.c~oeverén. EES: h.riEt,1el
zwaan. Lt,l•lE :.: dhr-.J .v.rl..!Cn2.a;J, . 

LY(L'!~j 11;.:fr.,teun':tssen, 'i~v.d-~nieè·r, f.Iuit, c.abSDoel, p. 
------- heynen, j. keE,trilan, h. 1Je chler, j. hel venstein, th: 

v .cl. aar(!wer.:, [:,& lutterman, g. v .ardenne, 
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ims :r ,meer shoek, r. wouters. IJ{D)E.t : clhr. G. Kernperrnan. 

~~;:I~_12: a, castenmiller, j .meyers; e, bór, j .assel;:=, g. 
ni.Q1..iwbuurt, e. verschoor, r. k, f. straatri:an, c. v, 
hulst, b,hoefnagel, p,steffen, e.v.deelen. 
·,'ES· r v nuns~eet w ,, cl ha"· LE• l 'J1è ·, • r'hr C !<ras ;.~ • • • ::; ' • \ • , • hl• • ~;.t. • •..l " • .. • 

-----------------.---------~------------------------------; ;,nt1:.r2'::, ~'U: ILLEN VCCl Zi.TE,1.;),'.,G 21 J:,rrn:.'.:I 1967. 

LENS .' 1: zie zaálvcetbaltoernooi Gouda. 

1.~- u.H.r.s. ~- 2-Lens ::-' 2 lloutrust 
10,30 u.Lens ~, 3-Velo Zaalvoetbaltoernooi 
1; 30 u.Lens ;' 4-:<Jesterkwartier G, 1,L.6/4 
1 ;-- u.H.I3 .S. ;, 3-Lens ~' .5 Hout rust 
1 ,-'-- u.H.:J.S. ;, 4-Lens l' 6 Houtrust 
12.- u,Lens·Komb. Velo Zaalvoetbaltoernooi. 

lE C"STELLil!-JEIJ: 

~~~~-!::_1 :, Je volg:ende spelers gaan zaterc'.a[< naar C,oucla: 

a. ba ven, m. v. d • horst , j • v. rijn, r. v. d • steen, 
g,_trommelen, f ,veeren, a.de winter, •p,v.wij!c. 

LEES ~' 2: 

LEï-JS ~l ,:. : 

De_ ~v:er_~ge spelers komen 1.4_ februari a1:1-n de beurt. 
s,,r.;I<.NKC 1.ST: S. 4.5 uur Incang Lens-terrein. 

h. jochems, e,!l'.acco, c. v ,cl .aardwe?,, a.v. bo,:1mel, 
m,v,baggum, j.v.rossu~1, _r.goedhuys, r,::Jicka, 
w,de hilster, f,wouters, j,slabbers. 
ifr:S: p,de wolf. Ll.ó::iJ:J E,:: dhr. Th. Suyke:rbuy!c. 
s;J:,'.EFKCi,:ST: 12. 20 uur Leyweg hoek Hengelolaan 

· , . · (Euro-ciner.ia) 
p.verschoor, p,berkelaar, a,borst, r.de vri.es, 
g.willems, j.keetman, e.s~)eicher, j,boin, g,1.e-
lieveld, b.rui[;erman, r.v1d J.ely. . 
"'ES f . b ' L"····it' 'h J r bb .•.: 1 : p. cit z, r. ver arenc~se . .L~l, J..!.i,.~: a r. . '""o en. 
s;J~Ei'JKll ST: 9-~-.5 u,in,'.ans Lens-terrein. 

f,v.os, f.cJ.e vries, e,boom, ·11.str2ver, p.boqms,· 
j ,po·st, p. J.e ,;run, c. bakker, j. wüst ef elcl, 
j. va'.Lk_enburg, a. v .maris. 
·,1:,,,, h"l' . k ·· ' . "'L"'r··,,,, ·• dh L , . • w,,,,: a. i cerin , J.c,essin 0 • "' _ _,i.,.. r. ,i;ran-
denburg. · 

~
'_·•''~!~' _',_' __ " •. f / l l . . t / 1 "' ,., .snoeyers, a.v c. aar, r,.Jom, J.Janmaa , w.y c 

. linden, w._v/d ham, f ,willeyns, h.veerkarap, a. 
ja1'.ssen, c;ernst, r,de· vroege. · 
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::r;s: ;:- . v. ösch. LEL') E:: Jhr ,H ,Koot; SiJiEN
ICCJ\131: 12. 20 u.Leywef .hoek Eengelolaan. 

!:~!:!~-~_§: a,kleywer,t, r.v/c1 meer, e,reesink, h.coomans, 
th.heernskerk, f'•r:omes, th.tijssen; a.burck-

1 ':.l 11 hn"l sen, a. oGrer, _p.a·Jerse, g,sc ei~er, 
;'.ES: j.oosterveet'; l.wirtkeJ.man.·LEiîlE,i: Dh.r. 
A.Niemrnnhuizen. S,\lf;ENXCJ''.ST: 12.20 uur Ley
wer hoek. Henp;elolaa.n. 

LENS KCMDINi,TIE: j .kouwenhoven; j. v /d burp,t, r. yperlaan, . 
r;c'e hoo·0 rl, -g,bloks, a,de hoofd, a,.v,noort, 
f .pa],st:r.a, j.,le hilster, j.redeman, p. 
perreyn. 
,,ES: j.mulr:1.er, r.schenkels.LEIDir;: 
Dhr. A .Linlseel<. s;,]'P]~NKC;,:,ST: 11. 15 uur 
inp-ang.Lens-terrein. 

:,FKEUTIIN'.":Ell ~-Ul'ILLEN: de zaalvoetbalwedstrijden in Gour1a 
en bij Velo paan altijd door. 

Inctièn slecht::: een gedeelte van het pror:ranm,a is á fge
last, _kun je ·alleen tussen half twaalf en twaalf uur 
inforraeren b:i.,;;j clhr -:-H. van cl er KJ.ei j, tel. 33. 8~ :42. 
,\TPENTIE, JUNIC,.EN Er;· ;_1U~'ILLEN ! 
:,FSCH:!I.Nir•:8EI·:: v66r vrijrlar.avond 7.30 nur aan dhr.H. 

·. · ·. · van der Kle·ij, F_rambozenstraat -.~5 tel. 
33,88.,;2 (t·elefonisch alleen vrijdacavond tus·sen b,30 
en 7. 30 tiur) ; • · 
NJ:ET-Vi'KCI~EN: wegens niet-opkomen in het a:fge·lopen week-

einde worden ? • ,~e Vries, R.Dlok, G. Vervaart, 
J .Castenmiller en ï' .cle Wolf tweemaal als reserve opge-ste'ld. .., 
r:,TE:Ht,;•{LUITGIFTl~: dhr.H.v.r1,Kleij,· . 
'.ESE IVE.-. 1::cG:l:1:•i'L: alleen indien het c.·ehele proc-ranr,'.a is 

afgekeurd: 
in r'.e zaal :.:arterrade: 

' . . 
1 :.~ .• -- uu.r: LenS 1 ,, + LenS 1 5 • . s;,IlJJ'J ICC:~T : .1 3. ,~o. uur· 

ingang Lcnsterrein. LE:r.JK'.: D!:r.G.Kè;,lperman. 
15 7 0 T S ., •' L S " " "·;r;-,wc•"'"'P· 15 10 . • .:;) u.ur.: · .uO.n ... ~-.. +. en 1 ../ • .•~ .. u- . .t J~ l'I. . .. ,..,) -. ~ • uur 

ingang Lensterre:!.n. IEI'1E-:: Jhr. rJ. Koot. 
In c:e zaal Eurscl1"el straat: 
14,-- uur: Lens ·7 + Lens fl. L,EiljE:: ;Jhr,J,(1e fü.lster, 
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1.5,30 uur: Lens .5 + Lens 6, LEIDE'.:: dhr.G.v,d,Velc1e, 

Zaalvoetbaltoernooi Gouda. 

Zater:c1ag neemt ons eerste pupillenelftal. d~el aan dit 
door de K:N.V.D. georgariisf,lerde toe:rnooi;. Üiteraard gaat 
dit toernooi altijd door. ·· 
In hun poule wordt met 6 and ere zeventallen in wed5trijd en 
van 2x 4 minuten uitgemaakt, wie als winnàar uit het strijd-
perk zal komen, · 
Y<:nige regels moeten in acht worden ge.non_ie·n: ·· 

De buitenspelregel wordt niet toegepa.s~. · 
Je. doelverdediger w.ag niet over de michl.ell:i,jn komen. 
l'e bal wordt niet ingegooid, maar onc'.ershands in:i;erold. 

( ook bij doel schop). . · . · ... 
De bal mag niet boven.. manshoogte komen. 
======-=-===t==========·=========·================-======= 
v.~N :x~:1 TCT :,CEL ( î1Ui'ILLEl'J) 

Cp ·een zeer zwaar terrein trad het tweede pupillenelftal 
van Lens in het strijdperk tegen de tweede afl~vering 
van Westerkwartier. Het was een zeer eenzijdigè wedstrijd, 
wat ook wel uit de eind uit slag blijkt . De rust stand werd 
3-0 door doelpunten van Goedhuys, de Hilster en kick.a, 
In de tweede helft voerden Grx,c;hu:ys ,en Wouters de score 
o;J tot .5-0. Wederom is het te danken aan ·het te individu
ele spel van vele L,m sspelers ,•. -dat· de uit slag maar tot 
5-0· bel_:ierkt bleef .. · , 

· ~·u.p-illen 1 was··sterkeT·dan het ·eerste- van· Westerkwartier, 
hoewel dit vóór rust niet zo duidelijk tot 

'uiting kwam. De nieuwe opstelling moest nog even wennèn, 
maar zal toch wel een verbeterin,.- zijn. Na een goede !com
binatie van Jos van iüjn met v .cl .Horst kon de eerste de 
score openen. Na rust was Lens veel sterker en Ll e voc1•
hoede !combineerde beter en gevaarlijker. n .. v,d ,Horst kon 
twee keer scoren. raven kopte een mooie voorzet van Jos van 
:tijn tegen de lat. :1e Westerkwartier-kéèper kon door goed 
ingrijpen verdere doelpunten voorkomen. 

w " '1CE L TC'T ''"EL ( "'"J·'I(''' E"') v.1d'i i , • -· Lrv 1 ,_il!.,•~ ,~-~ .d 

Lens 2 ontmoette H.B,S.4 en deelde de punten. Geen beste 
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wedstrijd van beide partijen. $lechts een enkele maal . 
was er een goede aanval. H.B.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, dát niet door de H.n.S.-
muU:r 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 paktai.de Voorburgers de zaken energieker aan en 
kwam Lens onder _druk, maar _eeluklö,g stak de Lens-verde
diging in uitstekende vorin~ In een scrim.'Dage voor het , 
doel van de gasten za/l" Frans Wubbe_n ·zelfs nog kans de 
stand op 2-0 te brengen. Een prima --resultaat •. 

Lens 5: kwa_m bijzonder goed uit zijn winterslaap tevoor-
schijn en wel met een royale overwinning op Vios. 

En wanneer èe Lens I vuurlinie niet zo ontelbaar ve.el kan
sen had lat.eif ël.igpën, · 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 gelijlar,aker 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 totaal·stand 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-'Ö-o-o-
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. -----------------------------------------------------=-
no: 22 25 januari 1967. 40ste· jaargang 

------------------- .. ------------------------------------

?-o-o-o~o-o-o-o-o-~-o-o-o-o-o-o-Î 

~ ! ! DEL;\NGHIJK ! ! ~ 
.9 IN HET VEaVCLG ZAL ,\LLE ? 
9 KC1IJ VOCR DE LENSilEVUE 9 
9 . HEEDS O? zo;p,'tG,", VCND BIJ 9 
9 DE 1mn:,KTIE MOETEN ZIJN. 9 
9 DIT m.r CVERDELi,STING VAN 9 
9 · CNZE TL'ISTE TE VCCHKCMEN. i 
9 DE KC?IJ, DII~ NIET TIJDIG · 
9 i·ï.~'t:L'Hrr.B;ZIG IS, VlCitDT EEN VfJEK 
"' L "· T;;,-, G.,, _.,L" ·· TST · "' 'T' h u.ti. .w.... ü.n • y 

~ 9 
ó-o-o-o-o-o-o-o"-o-o-o-o-o-o-o-o-6 

T E L E - L E N S 

Cok deze week brengen wij een vervolg van het verslag 
van de enquete-kommissie" De vragen worden zonder kom
mentaar weergegeven, In de.volgende Le~srevue wordt aan-. 
dacht besteed aan de laatste vra~ en tevens wordt· een 
aantal interessante punten uit de enquete nog eens na
der onder de loep genomen. 

Vervolg verslag enguete-kommissie: 
Vil!;;,G 1 8: I-ICE ZCU U 1-ill'i' KX:i.l,KTEJ v:,N LENS Cl\BCHiiIJVEî-1 ? 

:'eze vraag bleek helaas voor tweeërlij uitleg va~b1;1ar. 
De bedoeling was het "milieu"; een aantal inzenciers gaf 
echter hun menin.o; over è.e mentalii;eit. Samengevat .zou 
men kunnen zeg_,,.e.·,, dat Lens een vereniging voor de mid-

i 
1-• 
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dengroepen is met uitzonr.!eringén naar boven en naar be
neden. Dit wordt bevestigd door deze antwoorden te verge~ 
lijken met die op c!e vragen 22 (onderwijs) en 23 (beroep). 
Vi?.:J,G 1 9 : MET WELKE f;NDE:IB .VE:1ENIGINGEN !CHI LENS WCHDÈN 

VERGELEKEN ? 

Kennelijk een moeilijke vraag, want vele leden ( 4,~) gaven 
geen mening. 16 leden vonden Lens uniek, onvergelijkbaar. 
De overigen spraken zich als volgt uit: ( slechts de vere
nigingen, die meer da:1 eens werden genoe;,1rl, volgen): 
Quick (20); HI1S (9); Westerlcwartier (3); Quick Steps (.5); 
Graaf Willem.II V:lC (.(.).; Leonidas-(-2); Wilhelmus (3). Uit 
het feit, c'a'.t de overgrote meerderheid (]uick noemt, zou 
men kunnen afleiden, dat men de voetbal stijl 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.-nissie van me
ning, dat Westerk,,rartier. meer overeenkomt. 

JJB!1i"1.G 22: CNDEit.rJIJS -' 

Lager onderwijs 6 \.5,41,); LTS· 1.5 (13,3'/o); Euio, UTS en han
delsscholen 44 ( 39'),) ; !-IDS, gymnasium· en kweekschool 40 ( 3.51,); 
universitair en_ h_og_~r ~i:icter:wiJs_ 6_ (5,41,_) • __ . 
V~-L\;~G 2 3: DEI:lrE:1

: 

Samen met de vragen 18 (milieu) en 2.2 (onderwijs) geven de 
beroepen een bevestiging van ·net feit, dat Lens een vere
niging voor de middengroepen is (met. uitzonclering:en naar 
boven en naar beneden). 
-o-o-o-o-o-o-o-o-,-o~ó'-o-o-ö-o-o-o;_o-i:J-o-o-o-o-o-o-o-o--o·-o-o-
U I T S L ! G E N 
==-=-==----=---== 
SENICtEN: 

lens 2-schevenin~en 2 
1 ens 3-la!c;;ra 6 · · 
dhl 5- lens 4 
lens .5-vvp .5 
hdv ,~ - lens 6 
lens 7-ado 10 
felicitas 3-lens 8 

1-3 
0-1 
5-3 
6-0 
3-2 
3-2 
2-3 

JUNICEEI:: 

lens_ 1-scheveningen 1 
rkav\r 1-lens 2 
lens 3-hpsv 1 
quick .5-lens .5 
lens 7-rlie haghe .5 . 
lens 8-bnt 3 
pdk 3-lens 9 

.·_· 2-3 
0-3 
3-1 

· 2-4 
2-0 
î --1 
6-1 
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i'UI'ILLEH : 

hbs 2-lens 2 
lens 4-w 1kwartier 3 
hbs 3-lens 5 
hbs 4-lens: 6 

0,-1 
4-0 
1-2' 
1-0 

.. lens 
lens 
lens 
lens 

11-YUC 9 
12-oranje blauw 4 
14-lakwa 11 · 
15-flamingo I s 5 

2-0 
0-9 
2-0 
0-14 

====================·=================~==============·= ·:·: 
N/, Hl~T FEEST. 

Het carnavalsfeest is naar ieders mening wel 
een sukses geworden. Lisschien had het·aantal•bezoekers 
Yan Lenszi'jc\e nog wel wat groter mogen-zijn, maar daar 
staat tegenover, dat cle Brai:J·antse gasten zoveel lm,mai met 
zich mee brachten, dat het klubgebouw toch nog te klein 
leek. i'recies om half tien arriveerde -;rin~ Bierlantijn 
met zijn Raad van Elf, en niet te vere;eten zijn hofkapel 
"P.e. Do.:r.svl_egel.,:;, :_,. Nadat. zij çl9or onze voorzitter waren. 
verwelkomd, bliezen en zm:1gen en dansten zij erop los 
tot ver na het middernachtelijk uur. De stemming zat er 
goed in. Daarom onze dank aan Koos van Zon, die. voor het 
"bliksembezoek" had gezorgd, en ook natuurlijk aan de heer 
Van der Beek, die weer als vanouds voor de . .algehele muzi-:- • 
kale presentatie .zorgde, 
Na al die feesten (niet zo bevorderlijk voor de konèlitie ! ) 
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 mèning 
toegedaan, niet helemaal in ons kontaktwerk te zijn ge-
slaagd, indien dit niet verandert. · 
r.laarom. staan er voor .de komende weken weer bijzondere ... 
evenement en op het program. 1;11ereerst vrijdag. a.s. de 
"teach in", waarover hieronder meer, Dan op vrijdag: 3 fe
bruari een "gewone" klubavond, en een week later begint 
vervolgens, onder leiding van de heer F .I:esker, de trp.di
tionele Lens• Klaverjas-paasdrive. 

K.K. 

:tl dragen de schrijvers dezes het haar dan niet op de 
schouders, al hebben zij geen witte fiets in hun schuurtje 
:etaan en al houden zij persoonlijk helemaal niet van kren
ten, kortom, al ontbreekt er Gen en anc1 er aan hun "image", 
toch hebben zij het op verzoej{ van het bestuur aangeclurfcl, 
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voor vrijc1a7 a, s. eel'l speciale c1iskussieavond te organi
seren. le bedoeling is, c'at iedereen, die daar belang.stel
ling voor heeft, dan onder leiding van onze v0-0rzitter 
zi in hart kan uit storten over interessante kwesties •die 
r.1in of meer in verband staan met onze: vereniging. Cf · je 
c1at nu een "teach in" noemt of een -.'lforum", c1.at doet er . 
niet zoveel toe (hangt trouwens van het aantal deelnemers 
af). 
t:atuurlijk is. het niét de bedoeling,;dat we gaan c1iskus
siëren over cl~ vraar:, waaroE1 rietje wel. in het eerste 
staat en Jantje niet, of !"'.at 1·,e,elkaar - en.lief-st de af- 1 
wèzit;en! ~ eens gezellig gaan zitten afkraken. Het r,1oet 
een vruchtbare en toch genoeglijke avond worden•! 
Iec'.er, c:ie c,aar ·i,ets .voor voelt, is van harte welkom, . 

, .. 
K.K. 

------------------------------------------· ---------------

Enip·e tijd r:eledén berichtte de K ,IC. U 
àl, rlat·zi;i voornemens had een buitenlandse trip te orga-
niseren. . . . 
Na 'op hoog niveau (via bu:l:tenlanclse zaken) mét onze vrien
"den in Idar Cberstein kontakt te hebben opgenomen·, ontving 
c,e K.K. het volo:enc1 e schrijven: · 

Snort-Club. '1Eintracht 09" 

Cbe.rstein. 22. Januari 1967 
Sehr geehrte Herren ! Wertc, Hollänclische Svortfreu.'1d'e ! 

. ï/echt herzlichen Dank :fi.ir Euere 1.bsicht uns in T)eutsch
land wiec\er einmal be suchen zu wollen. 
Wir sind r,;erne beréit E-uch Lfingsten 1967 in Idar--Cber
stein zu emwfanf~eD,· 1•Jir freuep u.ns jetzt schon, auf unseren 
Gegenbesuch in schöne,11 lleh Haar: nächstes Jahr. 
1Vir danken Eu.ch. recht herzlichst für J~uere Glüclcwi.h'1sche 
fi;r das Jahr 196'7, und r:11:ichten hier;;lit die GJ.Fckwünsche 
auf das Herzlichste erwi·:ern un~l -Euch recht vielen Erfol~; 
im Jahre 1967 wfmschen. 

Mit freundlichen Sportgrüssen ! 

S ,C; Jiintracht 09 Cbe_rstein. 
W,P,._ Walter Fleisclmw.nn, 
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(m ons bezoek aan Idar Cberstein tijdig en goed tè' kunnen 
voorbereidep, vol·gen hier -enkele --belangrijke .. puntep. : ..... 

1. ~ei trip vindt pla~t~ van 1·3 t/m 1·6 m1=i (den!~ aan ,het 
opnemen van een srtipp:; rdag) • - · · : · · · - · · --,, :, · 

2. De ;eis -w;rdt .per bus gemaakt :e11 ,iai~ naár ~àorlopige 
schatting.±. Fl.60,--,·p.p. bedragen... . · . ' , 

3, f:ni tijdig voór' onderdak te zorgen '(indeling): is--;'>e aan
meldingstijcl gestel<_l. tot maanda[t 6 'fèbruari a.s •. 
Duidelijk opgeven of de reis allèën of· ·per paar-wordt 

.... gemaakt. · . 
4. Di-j het tegenbezoek van Eintracht in 1968 zal, voor zo- ·· 

ver mogelijk, doa:' degenen, die cle tir.ip.nie..ema:ken, ___ yan- ... 
zelfsr)rekend; onderdak dienen t;e _worden gel:,oden aan 
onze Duitse vri,anden, · , · : · • • ·· · 

.5, ,·,anrnelding (liefst schrifteli jl$:) l;>i. j · 

à, ;,,_v/cl Ileek;: . b. · G.Jéheè: , . 
Thorbeckelaan .18.5 · Hegentesselaan 106 
tel:.689.586 _ ' tel: 33,7.5.2.5 

c, F. van Dijk. 
Ha2·derwijkstraat .5 
tel: 398.537 

1;ac1ere. gegevens J.n de vólgende Len$--:-HC'l vue. 
. · • ··· •. IC IC 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-6-6-o-o-. . . . 

SU~'i'ClTEi1S 
;/fJ:ENr.rIE ! ! 
========== 

/;anstaande zondag speelt L,m·s .5 (Sen.) een zeer 
_bela,ngrijke ~.itweç!strïjd tegen TEDG 3, Dé top van. _çl_'? rang
lijst is hîer ïn het geding. Cnz·e ·jongen·s kunnen de aan
rnoediginfskreten van de supporters wel· 'eens hard nodig 
hebben. Het terrein van TEDü ligt aan· het •begin van de 
.Van Vredenburchweg, vlak voor Cvervoorde, ,'cap.vang 14,00 uur. 
-o-o-ö-o-o-o-o-o-0-0-0-o-o-o-o-o-o-o:-o:-o-o'--o-o...:o~o-o- o- o-o-

==============================----------
g, -•-•oman s SENICi EN-SEl'JIC<EN-SENIC,cEN-SEiJI(l-; Ei, 
weirnarstraat 218 · · · - • . 
tel: 39,27,20 -----------.--.---------- ------- - --
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14; 30 u; 
,12 ;-- u. 
,12;-- u; 
14~-- u. 
'1'4;-- u. 
12~-- u. 

12.-- u. 

·Duindorp 1-Lens 1 
Vreclenburch 2-Lens 
Lens 3-HlLS.H,3 
Lens 4-B.M,T. 3 
Tedo 3-Lens .5 
D.E.C.5-Lens 6 
Lens 7 - vrij 
V.U.C.12-Lens 8 

Albardastr.Bijeenkorilst.half 
2 v.Vredenburchweg(1 b.R.de Waart) 

Veld 1,Geb.1,Lok.6/4 
Veld 1 ,Geb. 1 ,Lok,5/3 

v.Vredenburchweg,naast Gvervóorde 
Gem.Sportpark,Brasserskade 

Schenkkade. 
DENK rn; DE LEGITH1iî.TIES ! 

TIE C'ï'STELLINGEN:: 

~~:!':!"ê_!: r.de waart,w.verbárendse, w;hansen, h.smitskam, h. 
háket, h.dietz, l,riemen, w.venderbos, f.de zwart, 
r.wachman, g.verhaár; 
HES: a. verbareridse; j. englebert. VERZii.M8LEN: · 
hälf 'één bij R.dè Waart, ·vogelkerssträat 52 •. · . 

~~!:!:~_g: a.verbareridse, r.blok, r.roodbol; j.v.dijk, g,kem
perma:r'l, à .rooduyn, j. botter, g.looyestein, · j. v ,d. 
knaap, h.rooduyn, h,brandenburg. 
RES: f .mesker. · 

LENS 3 :, th. suykerb1Jcyk, f. stra:áthof, h,kell)per, p. burghouwt, 
--~--- j;mësker, j;meier, th,v.kleèf, j;verhaár, f,wubben, 

j.v.kleef, h.jacobs. RES: c.peeters, n,koot (2x). 

LENS 4: -!trj,cramá 1 m_.davis; --a;nieuwenhuizen; c.meere, r,de · 
----.-- groot, n.koot (2x); j.witting, f.veelbehr, r.eykel

hof, w. eykelhof, r. brándenburg. · 
RES: l.brandenburg, a.v.leeuwen. 

~~Eê_zi n.v.domburg; 1.hansen; d.v.d.steen; j,riemen, a.v • 
. egmond, a.v.d,heek, h.de: sterke,· j.de boer, j.de 
.. hilster, ·a.v.d.meyden, l.janssen. 

LENS 6-: ------

LENS 8: ----·--

RES: h,v.welzen, n,de boer,· 

m. suykerbuyk, · c. veldink, .m. heer schop, j ,p .groerien
di jk, e.a.v."d,acker; m.v,eysbergen, r.rave_stein, 
g,jehée, a.nowèe, j,broèhard·, Ï1,drabbè. 
RES: c,nieuwenhuizen, n,de gruyter, chr.jehee, 

r;gelauff, j;v,,;,esting, ·h,helmich, h,le·endert·s,'·•• 
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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AFSCHRIJVI}!GEN: Deslist tot uitél'lijk vrijdagavond 9 ··· 
,uur· bij Dhr. · G; Coonians, Weirnarstraat- 2·18, 
tel,39.27.20, . --

VOC:RLCPIG rRCGRi,T-'irl'..l SENIC'REN VCC'R ZC'i'JD,\G 5 FEDllUXHI ·· 196T 

J,eris _1 t/m 5 - voo_rlopïg vrij 

12. -- ,uur Lens -6 Laákkwartier- .8 
Lens. 7 - voorlopig vrij 

12.-- uur Lens 8 - D.H.B.H,IC5 

·. V A R I fï. 

- ·ç~ze ·oud-sekretari_s de he e·r ;, .H_.J; yan den Dopgaardt, 
is· op ffl januar~ jongstl_eden _ in h!"t hmrnlijk getreden _,,,. 
met mevrouw M.G. Koreman. Wij wensen beiden ·veel {!,e-
luk met· deze belangrijke ë~ap, · · · ·· 

~en· Engel'se voetba~-official. ts van foening, çlat de kee~ 
pers 'te weinig door de spelregels en. ·de spelers wor
den beschermd. î-liJ vindt, clat ki)epers ~èl'J. wel zeer bij
zondere 'positie innemen en hij konstat,eert, dat er ver,-

.schillendE!-.- soort.en keepers zijn: bange,. alles-durvers, 
rustige en roekeloze keepers. Nu wil hij de•veïligheid

' • van de keepers verhogen door hen een· helm op het hoofd
te, zetten.• Nu vinden· wij dat 'riiet de; ideale oplossing, 
De spelregels geven· de-keepers voldoende beschc.rming en 

-··bovendien ·lijkt het ons beter de spelers gelegenheid · 
te geven tot sportief gedrag. De keepers kunnen daar
aan · zelf trouwens ook het een· en ancler doen door"de · · 
spelers gèàn aanleiding te g~ven tot onsportief op
treden, ,Wij vrezen, dat de helm de spelers uitn9digt 
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-0~0~070~0-

SEKRETii.RIAAT 
h.van deT kleij · · · · 
frambozél'lstraàt 45 JUNICREN-JUNICR]l:N-JUJi!IOJi.m-J1JNIC?lj:N · 
tel: 33,88,42. -----------------.-_----------.--- -- -

PROGRAMM;\ VOOR ZC'-NDAG 29 J;',NUARI 1967, 

Lens 1 .. _ en 
12;.,,_,, .uur 
14,-- uur 

2 zie zaterdag 

Leris ·1..:.v.c .• s.1. 
Q.Steps 3-Lens 

VELO-Z,\AL VOETI3i,L. 

. V,2,G,2,L.6/4 -· 
2 Terrein Lens: V,3,G,2,L,6/4 
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12 ;-- u; Steeds Vo.orwaarts 1-Lens 3 
14.-- u. Lens ,6-Westerbrartier 

Schipluiden.· · 
V .3,G~2,L.6/4 · 

DE C'l'STELLINGEN: 
LENS 1-: ,r,bruggenians, ·m.v,veen, h;rothk:rans, 'j.cobbèfï; 
------ h.verhéugd, p.de jorigh (2x), a·.kort·ekaas, n',jans-

sen, r,fortman, d.bráridenburg, _th.brochard .... , . 
RES: r. v. d,mull ( 2x) .LEIDER: dhr.~, ,HuiB. . . . . . . 

ZIE Z,'i TERD:,G VELO-Z,~.~LVC'ETBAL •. 
LENS 2: ZIE VELC'-ZflilLVOETB,'\L Zi\TER.Dt,G. 

c;vaassen, j.welling, c.vervaart, h.suykerbuyk, 
t:heerschop, th.hoefnagel, j.,webbers, h.egberts,· 

. •· j,de' .jongh, w,vogel, c.v."velzen; · · · · 
RES: h. cräma, a .duym •. LEIDER: dhr. G. v.d. Velde. , 

~!j;fi~_,2: a. vervaart, · w. geureris, a. de wint er, j .verl:iàrend
se, j.v:d.zalm, c,roóduyn, f.herremans, c.knip- .,· 

.... •., ,. penberg, f;v.niel, b.epskamp; j.holt. · 
RES: g.v.d.togt. LEIDER: dhr,Herremans,S,"..MEN-

,.,, . y. KOMSî: 11.- uur infang.Lensterrein. . . : 
~:t.l~_f:'.'r:".".berlbi j:scho1:w,,f.jehee, j.bronkhorst, p',de 
_. . vries (2x , l.de JOngh, h.v.hulst, p.v/d aar(2x), 

· · .. b.hoögeveenj·g,bruinsma, l.v/d veld? •. ,RES: h, 
. · .. westhof ( 2x • LEIDER: dhr ,H. v .d .Klei J •. i • • 

. ---------- .---- .. ----------------------.----·- .-·--------
l'RCGRÎiMM!,. VCCR Z;\TEllDilG 28. J,\NU.\RI 1967. 
Lens .5-8-11 en 12·: zie VELC-ZAALVGETDAL, "" .... 
15.4.5 u, V:,V.P._5.c.Lens .5 

1,.5;45 u. 
1.5.4.5 u; 
1.5;4.5 u; 
14;30 u: 

.14;30 u; 
15.4.5 u. 
14;30 u; 
1.5;45 u; 
1.5.45 u. 

Lens 6 - zie zondag.· 
Cromvlie.t. 2-Lens, ?- .• 
Flamingo's 3-Lens 8 
Lens 9- V.C.S.8 . 
Lens 11-,\.D.C',22 
Lens 12-il.D.0,24 
Lens 13-Celeritas 13 
Lens 14-DlL'fO 9 . 
VELO 12 - Léns·15 
Lens 1 G -· V. C.s. 1 2 · 

, . ' . . 
• ( 1 ' ' ............ . 

Zuiderpark 

Rederijkerstra:at 
S1Jortpa:tk "Prinses Irene" 

. ·v.2,G.2,L;.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.. '" 
WéJ,teringen .. 
V,3,G,2,~.6/4 

.-, .. , .. 
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DE OPSTELLINGEN: 

~~~~-z: ZIE VELO ZAALVCETB:,L. 

w.kouwenhoven, r.v,d,mull (2x), j.colpa, p.v.d. 
aàr ·(2x); p.de •jongh (2·x), ·d,holt, j,overbeek, 
a. hop, w ,keetman; j .fretz, e. bakkers. 
RES: l.huis, p.de· vries (2x). LEIDER: dhr. 
G.v.d,Velde.S:,MENKürilST: 1j.20 uur ingang 
R,~ VA/V. V. iO .-terrein. 

~!!;!iê_§: ZIE. VELO. ZA,\.LVC'ETBAL .EN Z O N D ,\. G. 

~~~~-7:· b.v,d,làns, a.tini:ie_nbroeki g.di.iyvestein, b. 
· lustenhouwer, h,biJsterve d, h.eggers, r.v. 

wa·ssem, f.v.bagguln, g,de hoogd, th',janssen, 
c·. grimbergën. RES: g. vervaart. LEIDEn: dhr. 
/,,Dlok,SAMENKCMST:. 1.5,-:- uur Hengelolaan hoek_ 

· Lo~vesteinlaan. 

LENS O:·-p,miltenburg·, h·.westhof (2x), b,de vries, p. 
------ manders, a,v,èssen, p,klein• breteler., f,v·.d,berg, 

d.de vries, a,bilderbeek, b.v•,d',sprong, r. .. 
·peters. RES: h.dahkers, j.càstenmiller. 
LEIJER: dhr.J.de Hilster. S,\MENKCMST: 1.5.--
uur Hengelolaan hoe){ Leyweg. . 

l,egberts (2x), r.jacobson, p.f.de haan, c, 
blok, r,bogisch, p,bremmer, g.ravesteih, e.v. 
deelen, a,fettz, h,rientjes. · 
RES: h.v.domburg, e,v,d,broek, L'SIDER: dhr. 
A.Leenderts •. 

LENS 11 :p.de haan, p. hop, c. schrover,, fr. raaff,, m.: 
-----~- blo~s, h,de jongh, a.hoek, tr.resodihardjo, 

fr.cob~e~, j.disseldorp, g.v.d.velde. 
RES: h,v,berlo.LEJDER: dhr.R.Wachrr.an, ·, 

ZIE VELO Zi,ALVOETIJAL. 

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, 
LEIDER: dhr. J. V. d .Knaap. 
ZIE VEL0, Zf,ALVCETB,\L;, 

~!i§_!2:r.bos, c_,blom, p.v,'d,stéen, j,v.d.ende, j.v.d. 
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heiden, h.v.clam, b,ravestein, ä~juri'gáèhläger·~: 
h.rirnmelzwaan, b:klein bretelër.-, l.cazander •.. 

. DES~ g,v.ardènnè, "LEIDEJ.: dhr.W.Stapel; 
LENS 1/,:fr.teunissen, l.v.d.meer, :r.~outers, g;lutter
------- man, h. janmaát; f. guit, r ;meers],ioek, j .hel ven

steijn; th,v.cl.aardweg, j.keetrr1an.i h.peèhler. 
P.ES: c;abspoèl, j.azselman. LEJJ}E,J:.dhr,G.Kem
per'"~an. 

LENS 15:a;castenmillër, j,neyers, e.bot-, g.11ieÛ.wbuurt, 
-----:-- p. c1 emeyer, e, verschoor,. r. k. f. · Btraatman, r. v. 

· nunspeet;· h.hoefhag-el,, w.;duivestein; e.v·;cleélen, 
:EB: c,v.hulst,• p,steffen .• LEI;JE:-:: dhr,C.Kras, 

s;JiEl:KCI:ST: 15. -- uur inr:ang Lens~terrein, 

LÈNS 1 6 : b. 'le haas, m. del sas'so, p. wilmer, j. tl e vries, 
------- m.,;>. janssen, p:.englebert; r,fèenstrà, e.v,d. 

hóeven wijsard, r·.str:aatman, l.vers.TJaandonk;, 
C.groen. i1J;;S: · j-.uu.lder, h,.swanenburg. . . 
LEI;)Eü:· dhr.J, 1/f:i.tting •. 

. ' . . ------------------------------------- .----- -----------

. . Lens P 1 en ? 2 : zr; VELC· z;,:,LVCETD.'.L. . . -
·12.-- u. • .',.D.S. ;.., 1- Lens·ï' 3 f..~0ns~àrseweg 
:•upillen: 

LENS .' 1 : 

zie ook woensdap; 1 februari.· . ~ . 

r. v/cJ · steen, p, v .wijk; c ,lustenhólil'Î-ep;- g,-col -
pa, .e;.t:romr,1elen, f.veeren, a;baven; a,de win
ter; r:J.,y/d horst, ·e.hóefnaf,el,. j.v.rijn. 
LEIJ:m·.1: db.r,G.v,d,Steen, : . 

LENS.' 2: p.verschoor, p.berkeláar, c.v/d aardweg-, a.v. 
-------- bomr1el, m.v.baggum, j.v.rossum; r;góedhuys, r. 

micka, w~de hilster,·f,woû.ters,· a,v.i-,iarîiï; 
. LEI7E ·1: dhr. Th. Suykerbuyk. , 

LENS;' 3: p.verschoo~ (2x),'p.berkeiaa:r (2x), a.borst, r. 
-------- c:e vries, g,willems,.' j;ke(,troan, e.spe:i.cher, j. 

boin, (~.lelieveld; b.ruiten\~an, j.valkènburr, • 
. ::ES:.·p.le hrun,.·J~-bóoms. ):,EIDKi: ,dhr.J.Cobben. 

S . "'''""('•"O:,'l' 11 15 . L L · · • · l~.i.<J!iia--. i-'i.J.l: • u,ingang ens-1..,erre1n.-· 
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Voor Lens i' 3 informeren naar eventuele afkeuring zater
dagochtend tussen half elf en elf uur 
bij dhr,H,v,d.Kleij, tel,33,88.42, 

"r .,,a,T-'' n ~~1', .l:.'1, JUIHCEEl-! El''. i>U:;:'ILLEN ! 

:,FSC!üIJVn;GEN: v66r vrijdafavond 7,30 uur aan dhr,ll.v,d. 
Kleij, Framb.ozenstraat 4.5, tel,33,88.42 
(telefonisch alleen vrijdagavond tussen 
6,30 en 7,30 uur). 

EIE:r...,;( ?KCl]~N: wegens niet-opkomen in het afgelopen week-
Junioren . l l î.1 " k !·' '' b · .,, l einae worcen ,,,.11an ers, ,.v.,_,cm urg, ,,.v.c. 

• Eroek en W, v ,d ,l·Iam tweemaal als reserve op
ge stele\. 
C.Groen en J .nlok worden wei:;ens herhaald 
niet--opkomen dit seizoen niet meer opp;e.steld •. 

r,:.;,TE,,r:,;,LUITGIFTE: dhr.H.v_an der Kleij, 

::E!'JE,:VEi'llCG3.:,r.;1;;,: alleen indien he:t gehele programr.ia is af
gekeurd: 

Zaal i arterrade: 

14.-- uur: 

1.5,30 uur: 

Lens 14 en Lens 1.5, Leider: Dhr.G,ICenperr.ian.
Samenkomst: 13.f,.5 uur _int,;ang Lensterrëin. 

Lens 7 en 8, Leider: Dhr.J ,c'.e Hilster. 

Voor. zaterdag a.s. staat weer alleen bij afkeuring van h0t 
r(ehele J:Îrogramma. 'een bezoek bij V)c'.LC _op het programma. 
Gymschoenen meebrengen. 

Het _:erogramiia : 

1 3. - uur: 

1 t1 • - uur: 

1.5. - uur: 

16.- uur: 

Lens i' 1 en~' 2. Leiders: dhr.G.v.d,Steen--en dhr. 
Th. Suyke-rbttyk. Samenkomst: 12. 20 uur ingang Lens-
terrein. _ .. 
Lens 11 en 12. Leiders·: dhr.11.':,'acmian en dhr.J. 
v.d,Knaap. Samenkomst: 13,20 uur in~an_r,,: Lens-·terr. 
Lens 5 en 6 ,,. Le:Lcl.er: rlhr. G. v. cl. Velde. Samenkomst ~ . -

· ,· 14.20' u.:i.n:-;ané, Lensterrein. 
Lens 1 en 2·. 'Leid er: dhr ;; . Huis. Samenkomst: 

1,5.20 u.inr,anr: Lensterrein, 

ï)eze e1ftallen spelen in è.e opstellinp; als vermeld bij het 
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normale lrnmpeti tie pron;ral!mia. I.fschrijvinti:en ook voor 
zaalvoetbal tnssen half zeven en half acht vrijdag
avond (tel.33.88.42). 

NIET-C'?KC'MEN ;:'lJ~'ILLEN, ~ 
_ . . . ;\f,gelopen zatercla,, ·is een zwarte_ 

dag in r:1 e p;eschiedenis van Lens' î'upillenafdeling.Liefst 
17 pupillen bleven zonder afschrijving weg, zodat prak-· 
tisch alle elftallen onvolledig bin..nen de lijnen kwamen. 
Onnodig te ze:,;gen, dat hierctoor de spelers, die wel op"'. 
kwamen, ernstig werden gedupeerd,· . · · · -
De volg·ende speler·s zullen tot ·15 februari a.s. in ver
baifü met hun onsportièf r:edrag hiet· worden opgesteld in 
wedstrijden of zaalvoethaltóernooien. 
LJ. J;Janmaat.· i' 4, F;v;Cs. · 

l-l. Veerkarnp. l!'.de Vries. 
L .. Janssen. H.Straver. 

T; 2 _1_, J·.s1a1,11ers. 
H.Jochems. 
E .L_'açco •. 

C .Ernst. J .l'ost. l' b J IC h " , v J " 7 J b - com . • _ouwen .oven . . ,L,c,e roege. · · • va __ <en urg. 
f, .HiL' erink. 

~ . 3 . ;l, v. d • Lel y. 

j_' .de Wolf zal wegens her):laal_d niet-opkomen dit seizoen 
niet meer worden opf;esteld. --

. . . 
WCENS;Jf,G 1 FEDH1L~'1I a.s. speelt èen pupillenelftal tegen 

een schoolelftal van de school 
Tasmanstraat. J,anvang half drie, 
TJe opstellinr.: is als volgt: P.Verschoor, A.Dó,"st, G.Wil

lemse, J .Keetr'lan, R,Fj_cka, J .v.Rossum., 
ït,Goedhuys, J ,Doin, G ,Lelieveld, D .:Iu:1.ter
man, J. Valkenburg en E ,S·Jeicher. 

Informeren naar a:flrnurinr; als gewoon op woenscla7middag · 
tussen één uur·en half twee bij Ifovr.Dlok. (te1_.66.07,1t,)~ 

's-;\vond s speelt een Lens J,-,~-korribinatie een oefenwedstrijd 
tegen een (]vick-kombinatie. ;',anvang 7 uur. · 
De opstellinr-: W,Kouwenhoven, R,v.d.I-,ull, ll,Verheu,r,:cl, ~-·.cle 

Jónp;h,. 1 ,Fort:·:an, D,Hólt, ! .. Hop, : •• Kortekaas, 
W.Keetman, J.Fretz, E,;'akkers; 
117.S: j.Colpa. Ll!:IDE:.~: dbr,G.v.c1. Velde. 
0 · ·.m,•1'('""" · 6 · 30 Th 1 k 1 h k L 0il.1.-,.ru.~\. ... _,.,,1. • uur or,)ec c aan oe aan 

v J:eerdervoort. 
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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'.1:lJ'NING: Voor dé groepen, die bij veld afkeuring in de 
=,;;====== zaal Her schel straat trainen, is er, zoals lang-

. zamerhancl bekend moet sijn, gE)legenheid te in-
formeren of het veld is goedgekeurd, bij Eevrouw Blok, 
tel. 66.07.14.. . . ' . 

. C'p woensdafavond tussen half zes en zes uur. 
rp vrijdagavond ook tus_sen half zes en zes_ uur. 

Informeer eerst, zodat je niet voor niets naar het veld. 
of de zaal gé).at • 

i'upillen kunnen voor de woensdagmiddag tussen één uur en 
half twee i;nfor:-meren. · 

_, _______ , _______ . _________ .. ------- ~-------· ------ ·-----

ï'Ul'ILLEN z;;,\LVC.;i:TL,LTCERNCGI, . 

Zaterdag namen 8 spelers van 
ons eerste pupillenelftàl deel äan he·t door <.le ;,fd. 's
Gravenhage van de K.N.V .11. georganiseerde ·zaalvoetbal-
toernooi te Gouda. . . . . .. . · - . ·" · · · 
In dit monstertoernooi,• waaraan circa 450 jongens c!eel.na
men,werden•;i.n 6 poules van elk 7 teams_ wedstrijden van 
Ü ·minuten. gespeeld. . . . . . . . 
De organisatie was zeer goed .. en alles verliep geheel vol
gens. het programma.· Tussen de wedstrijden d-oor konden de· 
jongens genieten van enkele spannende films, dié in de 
kantine .werderi.' gedraaid.- . · · · . . · . · 
Duidelijk k.Tam tijdens dit toernooi naar voren, wel½:e 
teams gewend zijn regelmatig in zalen te S))elen, Cns team·. · 
was in haar poule absoluut het sterkst met als enige 
tegenstanders van formaat H. D .S. en R. K .;J .E.O. îiet 
~- overwinninc;en en 2 gelijke spelen werd de eerste plaats 
behaald, Na afloop werd elke speler een herinneringsvaan-
tje aangeboden. · , 
1,en woord van dank aan de heren van ,üjn, Veeren en Wil
lems, ctie vcor het transport naar en van Gouda zorgc:en, 
is hier zeker op zijn plaats. 
==========--=--========--------==-------------=-----------
WIE GR,\f,G EENS ··GV·ER KOETJES EN KALFJES· \;JIL l'R,"iTEN, 
DIE "ERGENS" IETS I,mT CNZE KLUil TE rcL',KEN HEBBEN, 
WCIWT UITGENCDIGD VCCR DE '•'rE:,CH IN" VHIJD:tG A ,S, 
=======================-==-~==----------------------------

< 

V 
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v,\'r JCEL TCT DC'EL (Senioren). 

Lens 6 heeft zijn tweede nederlaag in successie te pak-
ken. In het begin zag het daar niet naar u:i.t, om(;,at er· 
verschillende goede kansen voor het H.D.V. doel kwamen. 
Alleen, afwerken ho maar! Na de zoveelste aanval wist Ha
vestein de eerste gcal te scoren. Na rust passeerè.e H.D.V. 
twee keer onze kreupele achterhoede alvorens Jan Drochard 
ge relijlrn1aker scoorde. In clé allerlaatste minuut haalde 
H.D.V. de volle winst binnen. Een goede en pretti.ge wedstrij 
Lens 7 was een van de weinige elftallen, die deze week voor 
winst zorgde. Kennelijk was de hall-point van de aanvoer-
der léeg. 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 kond en wij · voor rust 
geen doelpunten rüaken. Felicitas echter ook niet. Na: rust 
minder overwicht, maar. betere schoten. Twee d.aarvan trof
fen doel. Een prettige en goed geleièe wedstrijd met een 
gunstige uitslag nog wel. 

-------.------
' V,\N DCEL TCT ;JCEL (Junioren). 

In een uitstekende wedstrijd moest Léns 1 met 3-2 de 
•~ eer en de punten aan koplop1::r 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 lanie tijd heeft ons eerste niet zotn goede en met 100% 
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 ,~oed en won met Llc-2 van Quick. 
Een rug~esteun 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, c'at de bal vanuit het doel terug het veld in
sprong. De scheidsrechter had de bal echter niet eens het 
c'oel in zien gaan en liet dan ook doorspelen. Hierna kwam 
Quick op 1.:.1, maar Lens nam met 3 doelpunten een ruime 
voorsprong. Een ,_Jrachtig schot van Q1.'ick bracht c'.e eind
stand 01i t;-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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LENS I ZAKAGENDA.. 

Vr; 3 febr: Klubavond; 
Za; 4 f.ebr: Jun~5,6.7,9 en 11 t/m 15; Pup.koinb.a t/m e. 
Zo. 5·febr: Sen.1, ben 8; Jun. 1t/m 3; ·_ 
Vr •. 10 febr: Aanvang Paas Klaverjasdrive. 

TEL E ~ L.E N s· 
De enguete (slot) 

Voor de laatste màal komt de enquete aan 
de orde.·zoals U wellicht weet, vond de redakteur het niet 
juist, - zelf de -publikatie van het· verslag toe te-lichten, 
daar hij zelf met de heren i>.Juffermans en L,de Weert jr 
in de enquete..:kommissie zitting-ha·d. Het rapport, dat deze 
kommissie aan het be stuur heeft uitgebracht, heeft: U _iri ...... 
diverse afleveringen in qëze kolomII!en aangetroffen. :Pe· :· 

. aan ondergetekendë toebedeelde taak om aan de:_wijze _woor- . 
den van deze kommissie nog iets (on)zinnigs toe te yoegen, 
indien daartoe aanleiding mocht zi;Jn, geeft weinig 2rcble- r
men, Over het algemeen is het rapp~rt zonneklaar. Sl_échts ;: 
een enkele opmerking nog, · 

__ De antwoorden op vraag 16 (het beoe·fenen 
van andere, sporten) heeft hèt bestuur voor een behoorlijk 
probleem gesteld. Immers, maar ·liefst; 71 pct. van de in
zenders waren ervoor. Maar ik ll}(len, dat wij aan deze_ wens 
toch niet al te zwaar mogen tillèn",- i'laqt in eèh anct·ërè Vraag 
zie:ik, ... !i~t._van·de 11.2 in:zénders er &5 voor·.-een vaste kla-· 
verjasavond op vrijdag zîjn. Het kan aan mij liggen, maar 
ik :heb ··op nog geen· enkele vrijdàgavo'nd, bijvoorbeeld ook 
tijdens --de Kerst-klavefjasd-rive, beslist geerl 65 man gezien, 
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Dovendien waren er onder de deelnemers van de drive een.· 
aanzienlijk aantal· (donateurs)·, dat niet aan da enquete 
heeft deelgénomen. Het zal dus.allemaal wel niet zo'n 
vaart lopen, 

' · · · Een.· zeer·belangrijke vraag was wel de 
laatste. Vraag· 24 ·1uid<:le namelijk: /,ls U het in Lens. voor 
het. zeggen .had •••• ;. Nou daar is een. hele lawine van ant--' 
woorden op· gëkor::en. Hct-·:i·s onmogelijk alle antwoorden te 

. publiceren •. En ding knalt er echter uit. Dat is de-wens 
tot grotere d:iscipline in de vereniging. We hebben echter 
bij het bestuur kunnen me-r-ken,-- dat ... z.ij door verscheidene 
maatregelen bezig is, hieraan iets te doe~.. _. . . ' . . 
Tot ,slot· nog. dit;. Het is• een betreurenswa?trdig f:eit, dat. 
de leden in het algemeen niet gen~igd zijn·met hun proble
men en kritiek naar het be;stuur:te gaan. Het ge.volg is', . : 
dat een zekere ontevreèenheid blijft bestaan, Het grote 
voordeel van c'.eze enquete is geweest, dat _pe_pa_1:Q._d!'J ... J1r9.1:JJ~.:--. 

·mèi. ·toëff-·näär·vören··zi·3n·gëkömëri; ... Het -îs dan ook een ver-
dienste van het bestuur tt::.~.';>~1:)lên_1. __ d<!,t_ z_i.jdeze enquete 
heeft willen houden. Niettemin blijft het altijd verstan
diger en vooral ook nuttiger met kritiek e~.~-~ .. !.'i'fh\;_:5i;r~_eJf! .. 
naa:r: het QE!Stuur te gaan, 

-o-: 0-0-0-,.0~·0.,. o-o-o-0-0-0-o~o.'.. ó~ o·-o-ó'-O-ó-, o-o-o-o-0-0-9-0.:.o:., 

Ut T SLAG.EN, 

vvp 5 - lens .5° 
flàmingo 1 s 3 - lens 8. 
lens . .9 ~ vcs 8 
lens 1'1:.: à.ci.'o· 22 
lens 12- ado 2·4 
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 

SENICREN: ·. --,--~---
.duindorp sv .1-lerts 1 · 

------·----------
V.\N DOEL. TOT DOEL ( JUNICREN), 

5-2 

NsJ. de p;r~t-e overwinning op /,DO vorige week.wist Lens 8 za-' 
terdag het hooggeplaatste Flamir1go 1 s uit met 2-1 te_klop
pen:• Voor de.rust een wat st.erker Fl_amingo 1 s. Na rust kwam' 
F lar:iingo I s door een fout in cl e ·acht-erhoede .. op een 1-0, - maa;r:: .. ', -. . 
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Lens trok nu ten aanval en wist door l'.I:anders en D, .de 
Vries te scoren (2-1). 
Lcms 11 liep tegen koploper ;;nc al snel ean 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 .I)isseldorp. Na, rust bleek .',DC op het zware véld 
toch iets meer irJ. zijn _rr:àrs te hebben en scocrde verdiend 
het winnende doelpunt, hoewel ·Lens zich kranig te weer .... 
stelde. Cok Lens 12 trad tegen ADC aan en herstelde zich· ' 
van de zware nederlaag tégen Cranje Dlauw door na verwoe-. 
de strijd met 2.:.1 te winnèn. W.Englebert en K.v.d.Voort · 
waren de schutters. · 
Lens 14 behaalde na een eerste helft, waarin slechts twee 
van de vele kansen werden benut, een .5-1 zege t,p DUNG •. 
Th .-v·.d ,.;,aréweg • ( 3x -! )., -·R ,Eeershoek -en J. Hel venste.yn ,zorg~ 
den voor de doelpunten. . ·· . 
Cok Lens 16 won ruim ( 6-0) van:V.C-.S. 12. · ·voor rust werd 
.5x gescoord door ,c.Groen, ·vooral in samern·rnrking met 
H, Straatr.ian, 'die na rust ~et. zesde doe-lpurtt voor zijn-re.; 
kening nam. Een keurige prestatiEl. .. .. . .. 
-0-0-0 .:.o-ó-o·-o-o-o-0-0-0-o-o-o-o-0-0-0-0- o- o-o- o- 0-0-0..: o-o-. 

T'i-VEE WiJZIGHJGEN 
V,\N . S?ELiiEGELS . =========-====== 

!)e spe+regelkomrni·ssie van de KNVD heeft . 
inguvolge beslissingen van de FIF,, enkele wijzigingen van 
c1 e spelregels bekend gemaàkt. De eerste is van groot be
lang voor DCELVErtDEDIGERS: 

de doelverdediger is strafbaar , wanneer hij "de 
bal draagt 
- dat is meer dan vier passen doen·..,. terwijl 
hij de bal zonder deze opde grorid te laten 
stuiten vasthoudt. D-. bal op de grorid drukken, 
deze· omhoog werpen en daarna weer opvangen en . 
zodoende meer· dan vier passen loj1en heft de straf-
b,aarheid niet op. , , 

De tweede verandering heeft betrekking op het nemen van 
een ST'..t/.FSCHCi": 

Indien degene, die de strafschop neemt de kee
per misleidt, wordt ongeacht het resultaat van· 
de schop, c:e strafschopnemer bestraft met een 
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, waarschuwii;i.g en. wordt het spel hervEJ,t_: ;;;et ;-e_en 
indirecte vrije trap, toe tE? kennen.&an ,c'e -
verdedigende partij. • :- ... __ ... 

Deze tweé wij zigirigên van _cl ê spelregels·· zijn _inr.1idc!els -
ingegaan. De eerste maakt•'het de keèpers beslist ni0t •. _ 
zeD.akl(.elijker, Zr., zullen beslist vaker door.c1.e·aanvallen
(1,e oartij belaa:<ctgaan ·worden. Cf'. dat een voordeel is, · 
Yalt nop; 'te bet,wijfelen.- · 

De -tvreede wijziging is nogal • isleiderÎd,' Wán:t; wat wo~dt 
onc~er ·- "nis leid en" verstaan? Een. schijnbeweging: nis schien? 
Welke schijnbeweging is toegestaan en welke niet? Mogen 
we de keE;;,:ior nie~· peer ,naar c!e verkeerde hoek sturen~_ 
Dat zou Ja:::r:ar zi Jn .... 
-o~o'--.o-o-q-a-o-o-o-o:..o-o-o-o-o~o-o,,-o-o-ó-o-o-o-o-o-o-,-0-0-,-

Iv::I~T LENS .. }T_:~i~:a, I~\\.il-C-I:EllSTEiîJ. 

Vorige week cl~ vr~ugdevolle g:eboorte, nu meer 
nieuws. over IC.K. 1 s troetelspektakel 19.67 (,m 1968). 

TJe prijs van deze trip bedraàgt nu rlefin.itief Dfl.50,--
p/p ëxklusief zakgeld, -- - .. . . . . .. -- .... 
Irlar Chcrstein? Deze stad ligt op rle hoogte van Trier, 
orJg;even door de 1-Iunsrück, de Eife:.., Saarland en de· ilijn. 
;-Je trip van ±. 5,w kr.1. worè.t per Touring car r,er.w.akt. 

C'rr'erJak zal door ,onze .p:a(;theren bij de lec1 en thuis wor
clen,. verzqrgd. ( r:n. 1968 · zullen wij (:éze tà:ak op ons nemen). 

De be·:oclinr, is ,0:.1 uit degenen, c'.ie .de trip meei;mken, 
enige· elftallen te vormen, die met S.C. 1•:intracht om de 
eer 01_) hej:; voetbal vel.c1 ,.:,;ull en strijc).en •. . . . .;. . .- ' ' 

Zaterdag 1 3 r::ei: vore rel~ per bus. 
Zoncl.ag 1.4- 1aei ¾ • cle prachtige ·or.::geving van· I::ar Oberatein 

vindt zijn bewonderaars o.a. bij L8nS. 
Mo.andag: 15 r.;ei: ·.hoofd schot-el "voetballen". 
Dinsdag 1 6 1:1ei: ·thuisreis (Voor deze dag niet vergeten 

- · een vrije dag te ner::en). -

Liefst schriftelijk aanr.mlden, onder duidelijke opgave 
of c1e reis alleen of per paar wordt gemaakt, bij: 

J.v/ct Deek G.Jehee 
Thorbecke laan 185 ,le_•:·entesselaan 1 06 ' 
tel: ·68,95.86 Tei: 33,75.25. 
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t9_t: .. 6 februari. 

·F,van Dijk,::· 
Hàrde~ijkstraat 5 
Tel: 3:.,.85.3'7 •. · 

Uw K.K. houdt U op de hoogte.-

-------,------------. ----------- -------. ------------.- .--------. . . 
C F .F I C I -E E L. 
--------- ... -- .---

NIElfi:\7 LID: . . . 
.,,-·No .504- il. J •• L Ver barend se 24-10-55 Norgs~raat 75 

Ili: D:,LLGT:,GE : 
64/1 R.J.J. Koster 
65/1 B.de Bruin 

19- 7-56. 
27-10-53 

Hogezijde 47 
het Zicht 69 
La,.>1d.zi,jde. 323 .•· 
Anjel:i,,erstraat 33 

66-/1 r,;.,L-L;rLHeyncn 
67/1 J.~.Schaaremah 

31- 5-57- "' · ... 
1 .1 ..: 1 _·5·6 _______ ..,, __ 

B:,L,~l(S JUNIC.REN + ·l'U,0 ILLEN. 

Gesp.Got1.Goli4k Verl. ~0nt.Dcelr•:e0
·,;. 

:,.-klásiïe . 27 . 14 1 72 . 29 66- 59 
D-klasse 48 22 8 1 8 52 135- 99 
C-klasse 57 32 5 20 69 168-168 
tot. jun;, 132 68 14 .50 150 369-326 

'·l· A t . ,,; "" . y; e,.__.s r.:-,e1 ... 
1 , 07 
1 08 
' 1 , 21 

pupillen ·· 4.5 19 4 22 42 65-76 
-o-o-o-o-o-o-o-à-o-o...:o-o-o-o-o-o.:.o-o...;6-o-o-o-o-o-O'-o-o-o'-o-

SEICiEJ ,'.JJ;,",;,T ====· =====================--=-·===~=========· z. cooraans 
weimarstraat 218 SENICnEN -SENI CiEî-1-SENICHEl•:-SENIU-: EN 

. tel: 39.27.20_ =================·· ·== ·=================== 

. I'RC'GJ_'.iVi!'.',", VCCi1 ZCND.-~a ·5 FEBRU:,Hr 1967 

Lens 2 t/m 5 - vrij 
14;-- u; Spoorwijk 1-L·enS "1' 
12. ~- ü.. Lens 6-Laakkwartier 8 

· Lens .7· , :vrij 
12.-- u. Lens 8 - D.H.B.R.K. 

DE Cï"STELLINGEN: 

Terrein -Hcnr,;elolaan .:.. 
Veld 1,Geb.1,Lofo.6/,;, 

Veld 2,Geb .1,Lok . .5/3 , 
. -- ··-· -~---·-'·--•··-· 

.. 
. . "-·-· ·-
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LENS 

a.verbarendse, h.dietz, r.roodbql, h.smitskam, h. 
haket, w:venderbol'!, ·a.r,ooquyn, j-.englebert, f .de 
zwart, r. wachr.an, d-.brqndElnQurg. 
EES: th.suykerbuyk, w.verbarendse, l.rienen. 

6: m. suykerbuyk, c. veldink, m.heerschop, J>p .groenen
------ dijk, e.a. v.d. acker; m._v. eysbergen, r. rave stein, 

z,jehee, a,nowee, j,brochard, n.drabbe. 
JES: c.nieuwenhuizen, n.de gruyter, chr.jehee, 

LENS Ü: r:gélauff, j.v.westing, h.helmich, h·;1éenderts; 
a ho;:menbrouwE]rs, c,kras, f,bierhof, ra.ooi:;s, j. 
jà;'.:;er, ·a,v.schie, a.v.luxer.1burg. 
RES: a.poels, p,schulten, d.v.lieshout, 

~:FSCHl~I JVINGEJ.T: Beslist tot i.üt"erlijk vrijc~avavorid 9 uur 
bij mr,G,Coomans, Weir:,arstraat 21&_, _____ . 
tel.39,27.2O, 

V('('"".>Tr-rG -'"'[G"l"~"-e•--- "'"""T(··-~1· v,v- 0'rs•-·r, 12 FI''"''l.U'"'I ·1967 . .1.1...W\ ·1· . .,: J.L, , ... _.1.~1-~u::,..:.._ -dJ.'.Jl~·-· _ .u.:J 1 . 1.. ~ •. l ,:'.J ul.1.1.,,_.. '!.. .. :.!. .1.~1.. • 

1,i;- u;Lons 1-?araat 1 12;.- u;Lens .5-rJIVC 3 
12;- u;Lens 2-lJo,;rden 2 12.;~.u.Léèakkwartier IJ-Lens 6 
12;- u.r .D.D.2-Lens 3 14.- .u,Lens 7-G.D.:,.7 
12.- u.D.V.C.2-Lcms ~- _ ·- Lens B- vrij .......... .. 
-o-o-o-G',--o-o-o-a-o-o-o-u-o-o-'o-0-o-o-0.-o_.o_o..:o-o-o-o-o-o-o-

· V -'.J. Il I :-.. 
' ========= 

Wij ö.-'it"vinien oërI"éliE ;·•ffat···aé· väder ·van on:i:'ë. junfor: . 
Jos HoJ.vcnsteyn j,l .. vrijdaz is overleden. Wij betuigen 
onze .c'.e.el.ne.r.1inr-;.. net. dit" ver.lies. en wensen clé .faJ:1ilie .HeJ.ven
steyn sterkte in deze dagen. 
-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-9-0-:9-0-
SEI8ET.';.J.Il~.1.l T ~-
h :van der 1':leij 
fra• bozènstraat 4.5 
tel: 33.88,42 

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

12. -
12, -
12--

JUNIC;Ei'J.:.JUIJIC'J.Eti-JUNIC/EN-JUNI C-:::EN : 
----. ------=-----.--=-------=------==-=-=-

u; n,'H,.L.1-L_ens _1: 
u. Lans 2 ~ V.V.~.2 
u. G. D.,S. 3. ·-. LE:n s_ 3 

·•·Ilr" sserskade · . . . ~ ' 
V. 3,G. 2.,1. 6/,; 
ffoor,clweg. 

.. 
Delft-. 

-~ -~ .. 
DE r;osT,;;LLINGEN : 

~~~§_1: r,bruggemans, 1:1.v.veen, h,rothkrans, j,cobben, h.ver:-
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' . . . ' -; héugd, p.de jongh (2x},' lc.holt (2x) , .. n • .janSséri,: r.fortr.,an, a,kortekaas, th.b:cqchar:L . : .,E"' . -- ' ·u11·. .L,,-n=R ,."' . -, u . ". """'•-Kcnmm .t1. u: r,V:,.CL • .ra .. ,. bl ~ ... : Ctur,1~,;nu1s.01i.1'.!J:!.rl,1., _l~Jvl: 11.30 .uur ïngàrig D.'I-J;.L.-terreiri •. ·_ . · . . . . . ~ 

~l!:1:'!:~-g ~ c. vaas sen, -j. welling, ·c ,vèrvaart·, ·h. suykerbuyk, t. heerschop, th,hoefnag:el, j.webbers, h.egberts, j. 

15 o L~5 
14.30 
15.45 

de. jongh, w.vcgel,: c.v.velzen.. . . . · RE" 'h d L'"IJ=·,, n,~ G ~ V 1 1 --- - -----
. 1 ·u: .cra!tn,._a., uym. • .J.!i. 1:!i.:~: Cu.J.,1.. 1 .• v.~ .. e ce . 
.a. vervaar-t, w .geuren•s, a. de winter, j. verbarend se, j.v..d.zalr,1, c.roocl.µyn, f-,herrer.ians, c·.knippenber[', n.v.niel, b.epskar.1p,· j,holt. 
HES: g. v" d. togt .. LEIJE.J: dhr. F. Herremans. S"~fl'.JIT{ -KC~ST:_ 14.1-0- u~r. ingang G.D.S.;-terrein. . ......... __ _ 

u.Lens 5-D.H~C.5-
u.Lens 6-~.D.C·.13 
u.L,ms 7-G.D.S.6 

FDD,îb:aI 1 9 6 7 .• . 

Lens 8-vrij (zie 
1~.30 u.Quick 9-Lèns 9 
14;30 u.D.H:L.12-Lchs'11 

V.1,G.1 ,L.6/4· 
V.1,G.1 ,L~5/3 

_ . V.2,G.2,L.6/4 
reserveprograrnma) 

Hanen burg 
. ,Drasserskade, .Delft. •14;30 u.·:'.ijswijk 7-Lehs 12 

14;30,u.Lens 13-GCN~ 4 • 
14.30 u.Naaldwijk.9-Lens 14 15,.-,,.5 u.L,:ns 15-l-I,D.V.8 

s·._;ort rynrk u:)r. Ire!l en 
v·.2,c·.2,L.5/3 · . 
Galgeweg, ·Naaldwijk 
V.3,G,2,L.5/3 . ' Ler.is 16..:.vrij. 

:JE Ci:1STI~LLINGEN:. 
LENS 5: w.kouwenhöven, r.v.d.mull (2x); j.colpa, J:.huis, ----~- p.de jongh, d.holt (2x), j.overbeek, __ a.hop, w.keet-. · .rna.n, j;fretz(2x), e.bakker.s.RES: b:hoogeveen (2x). 

LENS 6: ------
LEIDER: dhr.G.v.d.Velde. 
r.v.-.berio, k.sehouw., f.jehee, e.v.bronkhorst,- p.de---vries1 l.de jong~, h.v.hulst, p.v.cl.aar, b.hoogeveen \ 2x), ::;.bruinsma, 1. v.d. velde. · i1.ES: g.veryaart. LEIDER:. dhr.H.van l',er Kleij._ 

!:'.!:~~-2-= .z;i.e 'Eeservepr:oira:mr:ia .: . , · .. ,b .• v_.,:l.lans,• _a,.t•i_nn,enbr.oek, g.,duyve.stein, b,lusten-. · .:~hou.wer:, h.bi:jstervelcl., ... h.eggers, r.v.wassen, f.v. baggu,~1, g.de hoogd, th. janssen, c .gricbergen. RES: d.de vries, h.dankE,rs.L;_.;rJ;~R: c:hr.I;.f,lok. 
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LENS G: --------

LEr.TS 11 : 

LENS 12: -------

LENS 1,~: 

zie rese:rvc1Jror:-ranr'la. 
. . . . -· . . , 

p;r"iltonbur:,·; g.ravé!stein, p.f.clë haan, é.blök, 
r.bogisch, · j,schutte, à,feitz, h:,rientjes, p. 
brer:rr,1er, r.-jacobsort,· c.v.deelen. il.ES: e:v.d. 
b;roek, h.v_.domburg., LE.IDEï.l.: c'.hr.H,Leenrler.ts. 
S.~r:.FNKCI-';f"3T: 13,4.5 u.Hengel olaan hk.Lcyi,re·,:, 

p;de haán, "h,de jonp;h, k,schrover, fr,:r:aaff, 
c.bloks, ,p,hop, t.hoek, tr.resodiharc~jó, fr. 

bb é · · · l 11 · 1 • 1 1 • -~s · .h · co n, g.v.c_ .ve c.e, J.cisse c.orp . .:.:w'.J : -c ... 
boom.s. LELîE'.t: dhr.H.Wacb.man.S;",IV:Ei'JKO!:ST: 13,,t5 
uur infang L :ns:terre,in •. 

ZIB RE~E;tVE~ Ttf'GH/dVJl•,::~·l. .· 

l.era;berts, r,hoefnarel, th:v.rijn•, fr.dissel
dorp', fr.:'e kleyn, c,staper;~w.englebert, p.ver
heesen, k.v·.d.voort, h.v.ber.lo-, p,v.cloeveren. 
''I<'''. J. V rl =c' e L"TI) F''' . c'hr .. J V ,,, K•0 ~ m) J.I, J~) • • • ._:. .• "'1,.LJ. L_ • ~-'-' J ;. ~ , e,t .• •..,I.•• .LJ.::.lC.-:_ • 

S,~l'l;NKCIT.3T: 13.,~,5 u.Hon,:eJ.olo.a:J hk.Loevesteinln •. . . : . 

r;bos, c.blóm, h.v·.r'!a::,, l.cazo.nc'er, j.v.d,heiden; 
p,v,r.1.steen; h.-rimme1zwaan, r,rle wolf, a.jung-

hl .. 1 .. ,. l ' b t l 1 • se a?er, 0.t\. __ e2.n re 8 er, g.v.aro..enne. 
RES: [-', lut"ëc:r _·.:m, · b .ravesteyn, LEIDE'.t: ,Jhr. '.l. S·Ga:pel. 

fr. tèuriiss~n, +. y ,q .::1eer, f. guit, p.heynen, . h. 
jànr.-:aat-, c.i!-bs:)oel, r,r,1eershcek, j,helvensteyn, thi 
v. cL aarrlwe IJ:; r, wçiut ers, j • ke etman , - · . -
r:1~~~: h~)echler, e.verschoor. L\;IDE~_!:-: c~hr.G~·Ke:·;-

.. pcr:c:an. i:.t·lr.~i;KCLIST :- .--:13-.~30 uur i,n~ang-··L nsterrein~ 

!il!:1'!§._1z: a;castenmillor, c.v.hulst, e.bor, j;assel::1an, 
p,cler:,eyer,. 3;niemrbuur~, .w,duivestein, r.k.f •.. 
straatrt1an, b.hoof!')ag~l, r,assE;lrnan, e.v.deelen. 
~S: r'.v~nunspeetf w.v.(},haw. LEIJEü: _dhr.C.Kras. 

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

10.--
1 ;-30 
1 ; 30 
1 • 30 

ZIE . Ta:,INir'G WC.ENS n:.GI-IT.DD:.G. , 

u. Lens Kor.,13.:, 
u.' Lens Ko• b.D-Durio 
u; LGn s Konb .C-T.'tmo 
u·;.·.Lens Komb.:1-Lens 

Cfou!:a Zaalvcetba.ltoemooi. 
P1 V,1jG,1°,L,6/4 
i' 2 V .-2-,G~'2,L.6/t,' )Reserve-·· - -----
Kor.1.b ,E V. 3 ,G .-2, L. 5/3 )·programma. 
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DE C1··sTELLINGlN: 

):,~~"§_J::.:~~~~.!~: c·,lustenhouw'er, e,hoefnagel, g,colpa, m.v.tag
gum, a, v. b om,11el, c ·• v .d • aarr:weg, r. goedhuys, 
w,de hiliiter, r.micka, j,v;rossu.r.,, g,wouters, 

"p, verschoor, e, speiç:her, j, boin. .. · · 
LEITJIGS: dhrn. Th.Suykerbuyk en J .Cobben. 
" · ''E'l"/'.•,,c, m • Q 4.5 • ' L · , · • ...,.J 1 1'11. •. 1.0 1 • v. uur ingan[, ens.t.errein •. 

LEI'JS i, IC cirn n · 
-· ----. -. .l..!.. •.-~. 

r.v.d,steen, p.berkelaar, a.bo~st, e.·boomi3·, 
p. booms, g. willei11s, · b .ruit errJan-, -p. leb run, 
j.wüstefekl, c.bakker, r.v,d.-lely, 
HES: g.lelieveld, j"redeman, LEL:m;,: dhr. 
L.::randenburg, · · ·:·-- •·· · 

LE!~S ~."1.KCI:J! .C: f.snoeyers, a.v.d.aar, r,boni;-r.de vries, 
w.v.d.linden, w,v,d,lans, LwiTley'n_s, h;coó-'': 
n~ans,· j'.lwetnan, j,dessing,: a.v.,:1,aris. 
T'C' . 1 · d b t L''I·,= 'h l(.t;i.): e. ree sin c, J. v. . urg . . i1 -:./.tli :.. : ü r. 
il.Koot .. 

!:!!'.!:!~-~.!;~~~.!!!: a.kleywegt, r.v.d.1;:eer,. p,feitz, p,koper; 
th.heemskerk, f.jonker, th,,tijssen, j,oos
terveer, a. lodder, p ,albe'rsè, -1. winkelrnan. 

-. , l!ES·:· g.gor.ms, a.burcksen. ·LE_IDZ.:: Dhr.!,. 
''- •. •Ni0uwc.,11J1uiz•en. · · · 

' . 

LENS I'.KCI,Z:1.~:·.D.v.veenJ· g,.v.gessel; a.v.kleef, w,carabain, 
------------- . • • 1 .. · · g.·bloks, w,go1;:es, q.v.noort, e.de wit, J.ae 

hilster, ,j;v.d.wijk, e,Yperlaan. 
;fES: j.koper, r,c:e hoor;cl. LEIDE.,: dhr,:,,Lir,i
beek. 

/;fkeuringen ;·upillen: 
===== ' ... = '=== . ·-===-=== 
·Z::1alvcét1,al- in Gouda gaat natuurlijk altijd door. 
'.Je overige. elftallen kunnen uitsluitend informeren náar 
afkeuring, ,·zaterdagochtend tussen twaalf' uur en half één,_ 
bij è.hr,H'.V,d.Klèij, te1.33,88.,i2, maar alleen als er bij 
hêt afl<eurine;sadr'es· sta"at '1zie 'afkeuringslïjst". Dus ,. -
niet indien het gehele progran:L1a is afg:~keurd ._ 

. ;\FSCH.'"tI JVTrGEN: vóór vri jd aga vond 7 • 3 0 uur aan dhr. : 
H.van der Kleij, Frambozenstraat L; . .5, t--el; 
33.88.42 (telefonisch alleen vrijdaga· -
vonc1 tussen 6. 30 .en 7. 30 uur ) • 

NL~T-C ~'lC(EEN: we::,ens -niet-opkomen in het E!fgelopen week-. 
einde wordt G.Lelieveld tweemaal als re-
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sorve opvesteld. \'Tegens herhaald niet-opkor:ien ·wo;rclt. 
H. Swanenburg dit seizoen niet meer opgesteld •. 
MJ\ TEJ!;,;',LUITGIFT:fi: : Dhr. G. v.d. Veld è. . . ,.. . . . 

·c:ESE,î.VE?RCGR;",r,iM,'.: ali·een: bij afkeuring van het gehele 
programma : • 

Zaal I'·'.arterr.adè: ---------------
14. -- uur: i.'upill enkor,1birni.tie s 0 

· Saffienkb• st: 13,45 uur 

uur : ~·uoill enko1:1bine. tie E. 

en '.) ( als b.ovenveni!eld) 
ingang LensterreiE,·Lti,"er-:-

Dhr .N .Koot. 
15.30 

· Sartienkorast: 15. 1 5. uur ingang 
Leid er : ~hr •. ,\ . L:L ::: ;.;ek. 

Zaal Herschelstraat :--------------------

L(msterrein. 

1,:..-- uur: Lens 11 +·R.lioèfnagel, K.v.cLVocrt, H.v,Derlo. 
Lei: èr: · ('hr .R. Wàchi':ian. . . ' . . . 

15. 30 uur: Lens 7 en 8. Lei ·.er: Dhr.J.cle Hilster. 

Woensdar: 15 fel:ruari- raat, .als het veld is afgekeurd, 
waarnaar jo als nonnaal kunt informeren, tussen één 
uur on half.twee bi.j lfovrouw Blok, tel.b6.o~.1<',,:de trai-
ning• in·. E'.e zaal niet door. inv.n. c1e verkiezingen;· - · ·• .... 
VoJ.: ende week- worJen niev:we trainingsgroepen bekend ge-
maakt•• , ,. · 

K,'.!' 1i.'EN. 

De aanneldingen voor het kamp Ferschweiler ziJn 
zodanig, ,:at ·,1eze kampweek geen doorgang· zal kunnen vinden.· 

Cver de andere karnpweken, voor pupillei-i, B- en C-klass.e; 
zullen .l;Jinnenkort nadere · r::egevens worden verzonden', ._ · 
-o-o-o-o"o-o:-o:,:o-o-o-ö-,ó-o;_o-o-o:.o-o-o-o-o-o-o:.o:..o:...o:..o-o-o-o-

V:~N DCEL TCT ;:)('EL ( senioren) . . _ ..... 

~~!:I~_1: kreeg_ van rode- lantaarndrager• Duindórp:'le Sv _ E,en onge-
. · zouten 5-2· nederlaag• te slikken. Cnze aanval, èie op 

tvree ·plaatsen sewijzigd was, kwar,: nog niet helemaal uit de 
verf en cle achte'rhoede• speelde- zeer wisselvallig. Direkt 
na· het· beginsifnàal van de scheic'.srechter 1taf iJU.i.ndorp J1~t 
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Lens-moreel een·:geduchte knauw·door de leiding te nemen, 
Hierna• ont,spori zich een vrijwel gelijkopgaande strijd, . 
waa;rbij wij wel.moesten konstateren; dat ct·e· Duindorpers 
met meer .overl·eg :en. wat int·elligenter· tewerk gingen dan 
onze jol[Jgens. Er werd slecht geplaatst en als Lens gevaar-· 
lijk· werd; .dan waren ·er mee·stál ·te weinig mensen voor .. het 
hok, Nog voór de. rust,:-werd het 3-0, waa,rbij het derde· doel...: 
punt ee.n, pr?chtig voorbeeld· van ·een "weggevërtje" wai;,. rn...:· 
middels moest Rob·de:Waart .zich laten vervangl;ln·'wegens ·een 
trap tegen zijn hoofd· en hot "dikke oog;. dat daarvan weer 
het gevolg wàs; In. de tweede helft kregen we nog een . 
sprankje hoop, toen het 3-1- .werd'1 maar eeri vierde ·en eén .. 
vijfde doelpunt van de visser·s·m9.akten aan·alle illus±es · 
een einde.- Het twe·ede · Lens-dóe-lpünt ma:alcte dë neder],.aag '• 
niet veel minc!èr -smadelijk. Tot besluit !he:rhalen we de ··o...: 
verduidelijke -kop in eën orizer·dagbJ:aden: • .·. · · 
"LENS VCCHLCi'IG NCG IN DEDREIGDE ZCNE.!·! ! 21 , ·· 

-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-·ö..i.o-

HEE:;1, IK D,~NK U 
=======::::::======= 

. . 
In het klubblad van de voetbalvereni-ging··· ·· 

F,J. 1.1ii:: .. Ensched:e lezen we ·onde;r dez.e ·kop (Heër, ik da.pk U) 
een ar:t;;:\,kel t.je, of. "beter: een gebe cl; van iemand die kenne
lijk: •ve_ell begrip opbrengt voor· de problemen. varï de ·scheid ·s
re.chters. ;Dat moesten wij ook doen en varid~ar dat wÏ'j het 
arti.kel t je (verkort) overnemen: . . . , . 

. . . 1iik_ ç)ank U, ··~at· ;i.k. geen· __ scheidsrechter ben 
en dat ik op de d'ag _des oord_eels. rii,et overgeleverd ben aan 
de toorn der menigte. Heer· en ik dank_ .U,. dat ik n_iet behoef 
të' onclers,ch __ eid.en het. subtiele. v:erschil tussen een faire 
tackle· en· eeri unfaire ·en een ·ç:5pzettelijk unfaire tackle . 
en eehoriöpzettelijk unfaire;. ; ·. . . 

· · · Heer ik dank U, dat ik àp een dag- niet be-
sche'rmd· behoef te worden door een nauwelijks toereikende 
gewapendé macht om in de uitoefening van mijn taak het vege 
lijf te- moeten· r:edden als ee,i: uitgeworpene·, die de hond en 
op h~t spoor zijri; :j.k __ dank U, Heer-, dat ij{ geen, scheids-_,< 
reï:::'ht.er ben en. dat ik mij diep in rnïJn hart niet behoef te. 
schamen voor de vrouw, die ik ~iefheb· en op wier dierbare 
gezicht ik de angst ilt:l de zorgen lees om mij, haar man en 
der kinderen zorgzame vader; Heer ik <'ank U, dat niet op 
een fout van mij de bierflessen als horzels om miJ vliegen; 
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één fout waartegen tientallen staan "10.n anderen en ·· . 
die· ik te. hunnen gerieve signaleer; en ik dank- U, clat 
niet bp een fluittoon van mij een hels kabaal_ losbreekt; 
en ik dank U, · c1at ik_ ter meerdere eer en glorie van de 
voetbalsport niet behoef-te opereren achter rollen prik-, 
k-êldraad, omdat ik tot het uiterste zogenaamde:"opgepépt·en: 
jongelui in de sportieve. toom moet trachten te houden, . · 
j9ngàlui, die mij, als waanzinnigen appellerend, trachten 
te intimideren en zodoende de supporters opzwepen tot · 
beschamende uitbarsttngen van massa-hysterie; · 

Tenslotte dank ik U Heer, dat ik geen . 
scheidsrechter-ben, die jarenlang.naar beste weten en 
met ere gediend te hebben,- mij niet tot dank de smaad 
wordt aangedaan een pad naar-mij.te noemen; waarvan de 
blaam niet mij,. r.1aar anderen zou.moeten treffen, die 
in hun drang tot v~rnietiging alles kapot maken, wat 
goed iy~. .\.MEN.-
~-----·=-~-~. --------------------------C ----------- -

ryE AUSi'UTZEH 
EN DE 
SI'IELMlCHER -----·-----.-

Iie laat·ste tiJd horen we bovenstaande benaniin
ge.n" .veel gebruiken en het wordt. hoog tijd, dat ook Lens 
daar eens wat aandacht aan gaat schenken • Is e.r (b.v. in 
't eerste) geen_ getrouwde speler, die zijn vrouwtje regel-· 

matig helpt bij het "put zen" :van .de· kamers, of die regel-·. 
1:iatig de schoenen van het "pu:tzt". Dat wordt onze man! We 
kunnen· hem ook anders noemen, als u ])ezwaar heeft tegen die 
Duitse naar.i:: v,rij verdediger, slingergack, zwervende back, 
of Zwieper. Deze laatste benaming is van de Volkskrant. Er 
wordt bug veel. te weinig "ge zwieperd 11 • Met zo •n zwieper 
voor zièh 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 alie spelers het spel maakten. 
Niet meer 11:odig, als we. maar een Spie1mach_er- hebben: Het 
hoeft geen tank te zijn,. die. als een stormram door de vij
andelijke linies stoot, Welnee, zelfs een tenger knaapje 
kan c1e was doen. Hij brengt lijn in het spel, kan een vuist 
maken (desnoods-tegen de scheidsrechter; wat onlangs nog ge~ 
beurc1.e) en·de aanval doeltreffend afronden. Watervlug, tech-
nisch knap, schietgraag (1•rordt vervolgd) • 
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! ~!u~~;!d van . ·. J. . Een diepe zucht verlichtte de. ;opgekropte 
angstgevoelens van vele Lensers na .de .. wed 

lmmmnulen:!~:~~!~;:m~ · strijd tegen Spoorwijk. Niettemin geven 
f" ,a,a,a,=a,a,a,a,a,u,uu de resultaten en de positie'.·va:n ons eer-

! 
REDAKTIE .. Hl . sté elftal ïn de· kompetitie weinig reden ·1 ·· · tot feestvreugde. Uit dertien wedstrijden 
g.halleen ·. ' " werden slechts acht punten vergaard en 
ama~delst. r,103··· · .dat is ·een schrale oogst. •Duii;idorp Sv, da 

J tel: 36 11 6o . . .·: LeryS duidelijk vers1oegt staat twee punte 
lmminmmmmminmmmmm- . achter en draagt nog steeds de rode lan-

1

1 · · • · · yà.arn. Maar de Dûihdorpers hebben:mog een 
SEKRETARL',f,T wedstrijd tegoed •.. · . 

f,b.mesker We willen en moeten hierbij w/,-1 vàststel-
plantenoord 126 len, dat de netelige _p9_siy:i,e, van onze voo 

L tel: 67 61 53 trekkers niet is vero~:rzaa}<_f-.i:I§ê.f_'.liët ont 
1 . breken van de juiste mentaliteit. ~r.word 

rllll11l1lillmll~ regelmatig getraind; dus hèt is!ook geen 

40ste J,~,\RGANG ' .. -' .- .. kwest~E: ·van .... konditie, .· n\l k~m,kl,us_ie::;zou ku 
no: 24 .. · · ; ,'. nen zi Jn,. d!l,t het gewoon; Elf:lh gebre,k aa·n 

8 februari 167 .· i•'kws3:liteït i01, .Maar hoe îshet dan tf ver-

;'111'.rnnrrnnrrnnrrnnrrnnrnr· nr'nr•···ór;nm!!! •· klaren,. çlat _-_d,:,zelfdè .~p1;l'er·s \ror.ïge· ,jàren 
a, b_eter vc_igr :4.e dag kwainen?i_W_ij: h'E,bbè,h'.het 

, _yermoeden, dat vele suppo;r:ters ·en b}îk de 
spelers zelf, hierover dïkwiJ'ls hebben na 

;edacht. Evenals wij dat hebben gedaan. - .. - -. . -:·-,. -·;;-;;::' -

,lissen enkele spelers de psychische hardheid;· waardoor· het-' zelf
rertrouwen kpn worden ondermijnd?! Cf is het, m;Lsschiei;i de. strak
cere discipline, waaraan het moei],ijk zou zijn t.e wennen? We tra 
Jen geen open deur in als we 'st'ellen, dat .een aantal spelérs 
1ogal individualistisch is ingesteld .en in·.het verleden máar 
noeilijk enig gez?,g konden accepteren. Voor '.zover er althans ge
~ag werd uitgeoefend •. want daaraan heeft het in :pet verleden ze
.<er ontbroken, waardoor deze spelers ook niet hebben geleerd zie 
~an gezag tf:l onderwerpen., Waardoor zij ook,. m.1 de 'touwtjes. stra~ 
.<er ter han_d. zijn genomen,, .aanpassingsmoeilijkheden zouden heb
Jen. 
i'loe het ook zij,. met pra_:ten ,over fouten in het verleden schie
ben we nu weinig op (wel hebben we er lering uit getrokk,en')·: 
N'a de wedstrijd van ons. nogal drastisch gewijzigde, eërstê elf
bal tegen Spoorwijk do'orbrak een hoopgevend zonnestraaltje de 

: ·,.•, ; ,t 



-290- ... "·•-;·,•··· ·•·· . 
··-·----·-··~- - ... 

zich ... opstapel.ende donkere wolken. wë"riebben in de kompetitie 
· echtè'r ·.nog"st'eecjs acht punten.; Dus· er valt nog een ·heleboel 
te knokkeri; 'En.niet. alleen door onze spelers. Het was di, 
laatste tijd liii.ngs de Ïi jn maar een dooie boel • .De Lens
supporters stóndèn - om máar. eehs_'wat te noemen - bij Duin-.·. 
dorp zwi.jgend,hun minderwáardigheidskomplex,\'faar te maken. 
Daa1; moet nodig ve_randering · i_n• komeri. ~'upill,en 1 junioren, 
senioren, ·veteranen en donateurs Verenigt UL! tJp _naar 
het eerste. Laten we. die bal desnobds in het, doel •··r.: · _ 
schreeuwen. We hebben bnze jongens nu lang genoeg alleen: 
laten modderen. We zullen en moeten: ze helpen. Vol~B;A -
vooruit! Alle Leris aan dek! De sup.portersstrijd gaat 
beginnen. · '" · 

0 F F IC IE EL· 

IN B;\LLC
0

TAGE ,: .• ·. 

64/2 R;J~j.Koster 
65/2 D.de Bruin 
66/2 M.,\.L.M.Heynen-
67/.2 J.A.Schaareman 
6&/1 J.~;M.Koomen 
69/1 J.V.Hollink 

BEHEER - KLUBGEBCffiif 

19- 7-56, Hogezijde~47 
27-10-53 · ·.het Zicht '69 
31- 5~57 Landzijde 323 
11-· 1,..56 · J,njelierstraat' 33 ·;,• 
30-12-56 Fahrenheitstraat 15 

-_ ;1 6~- 1-57 Melis Stoke.laan 2236 

' Het.zal een aantal leden.wel bijzonder hebben-verwon'-
derd, toen zij vrijdagavond j.l. op het. med!:!delingen,- · -' ' - · 
bord moesten lezen: "door bijzondere omstandigheden 
hedenavond geen klubavond " · - _: . . _ 
Het '1'mren inderdaad bijz_ondere omstandigheden, omdat we 
op datmomént·niet meer over een.beheerder van de "bar" 
beschikten. - · · · :, · · · - ·' v 

Maandag, 30 januari .. jl. hadden enkele be::,tuursleden een ' 
gesprek met de heer· L.de Doer,: wààrbïj hem· de beslissing 
van het bestuur werd bekend gemaakt,' dat het béstuur de 
overeenkomst met hem betreffende het beheer van de kan
tine, aan het eind van het vereniging•s:jaar niet :meer 
wenste te, verlengcin. Vanz·elfsprekend werden de hiervoor 
geldende inoti.eyen. kenbaar gemaakt. Juist met het oog 
op het voorkomen"van onaangenaamheden,· meende het be
stuur er goed aan te doen de heer de Boer tijdig van 

'• ., 
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ien en ander op de hoogte te brengen, Dhr. de Boor meende hier
)p zijn funktie per 1/2 te moeten neerleggen. 
fot bestt,ur wil gaarne tot uitdrukking brengen, dat zij de heer 
ie Boer·, en familie, zeer erkentelijk zijn voor het vele werk, 
iat door hem, mede in het belang van onze-veren;i.ging, is verriclJ 

1et besluit. vah dè heer .de. Boer noopt~ het bestuur, in de afgè
Lopen' dagen tot- handelend optreden. Uit de r;eyoerde·'besprekingen 
is als resultaat ge.komen, dat het beheer van d<?' kant:i,ne inmid
iels aan de.heer·en mevrouw G.Geitenbeek werd overgedragen. Meer 
dere leden hebben in het voorgaande week-end. reeds . .l,<.epnis kunner 
maken. .. .... . .. 
Zowel è.e heer als mev;rouw Geitenbeek hebben de nodige ervaring 
voor de te verrichten werkzaamheden.· We zijn er .van overtuigd, 
dat na een inwerk:..periode van enkele weken, :i:iJ. in staat zullen 
blijken ·te zijn,, het. bf:lheer van.de kantine 9p .de doó.r,'het be:-· 
stuur gewenste-wijze te yervullen. Graan: vragpn.we hiervoor.ook 
de medewerking van onze leden- donateurs- en ande.re. bezoekers 
van ons klubgebouw:~. ~- · --·1

; 

' .. ; .... - : .: 

VJiN DE DESTO ORS'J:1~F·EL De' verb.etering vi.i.n del lichtiristallatiè 
·is reed's· op de Algene'neVerga'dèring dQl:?f 

het bestuur aan de orde gesteld; Inmiddels zijn• èr besprekirigen 

geweest !)let de voorlichtingsdienst van ~ hil:j.ps.' ~'ieruit kwam·· 
vast te staan, dat er niet alleen nieuw·e lampen<;· maar· ook nieuw( 
en hogere masten moesten komen;rThans worde,n;;11cespr-e\<-il'lgen gé
voer.à .over de ,uitvoering van dit· kos:tbare···plan.-- · . .' ... ::.:.:... · ,---

.· . . . . .:::; 'Gë:zierÏ d,e hoge ko13tèn _van de, verbetering 

van de verli·c-hting, :Ï,'s het noodzakelijk, dat de tr~iiüngsstrook 
intensief gebruikt Kf;:N worden, In de, huidige ;toe.st;a1ia. wordt _dit 
gedeelte van ons terr:e_in te vaak; afgekeurd; zoäat -nifàr de duinei 
of ·naar een. gyil!rtasti:ekzaal moet worden ui'tgewekèn,-: Daarom heeft 
het bestuur de Ger.ieente verzocht een gedeelte ·van' de trainings
strook te verharden, zodat we dan. minde,_r ;:ifhanke.l_ijk zijn van d, 
wee.rsomstandighe.de.n. Cp dit ve.rzoe.k .. is tot ·op _he,_d_eri_ geen ant
woord binnengekomen. 

Met·de i"hilips adviseur is eveneens ge
sproken over een verbetering va_n de verlichting in ons kl ubge
bóuw; waarmee tevens de gezelligheid aanmerkelijk zal worden· 
verhoogd, · ' · 



-292-

, ,., . ,"' "'" . · .. ·. Cp een. verz.oek van d,e Gemeën:te op, ons· 
terrein ·een hoofdleiding van het :a'ardga.sp~t aari te leggen, 
heeft het bestuur geantwoord,:.' dat daartegen geen bezwaar 

· is en dat het: gàarne het a"ahle'gg'i;m van aitakkingen naç1r 
ons klubgebouw voor zijn rekening neerrit, Hierdoor 'za.I" . · . 
het mogelijk worden ons klubgebouw gaskachels te plaatsen. 

· Dat het klubgebouw dan boter zal 'worden verwärmd, · 1eidt 
geen twijfel. Cok het gedoe met de gasflessen voor de dou-
ches zal dan tot- het verleden· behoren, · · ·· ' 

U 'I T S L A G E N 

·JUNIOREN 

dhl. 1 - lens 1 
lens 2 - vvp.2 

. gds 3, .:.1ens. 3. 
lei;ls'. .5 - dhc· 5 . , 

. lens' 6 - ado 1 3 
lens 7 - gds 6 
qu,ick 9· ;_, l'enB 9 
dhl 12 - lens 11 

, 

1'-0 
1-0 

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

tijswijk· T•,:.. lens 12 
lens 13 -' is'ona 4 
naaldwijk 9-lens 14 
lens 1,5 - hdv 8 · 

2~2 
4.:.1 
4-3 
1-3 
2:-3 

BALi,NS JUNIC'REN. + PU?ILLEN 

P.U?ILLEN · 

lens 
lens 
lens 

Komb; :,-duno 
Komb.C.:.,duno 
Komb.D-lens 

·sENIC'REN 

1 0-2 
2 , . 0-2 •.. 
Komb.E 1-0 . 

spoorwijk 1-lens 1 (v.s.) 1-.5 

lens 6 - lal<w<L 8.. . -·····--· .2-2 
lens 8 - dhbrk '.5. - .. 1~2 

( 

Gesn.Gew. Gel. Vorl.?nt. DoeLg;em.1/fodstri.idgem. 
1\.-klasse: 30 73 -2-·· 13 32 69- 62 1,06 
B-!<:,lasse:. ,52 • 23 8 21 · ,54 143-109 .· •,. ,1,04 - • 
C-klasse: 62 · •314· 6 , 22 74 186-18.f-: · - ·· 1 ,20' 

tot.Jun.: 144 · 72 16 '.56 160 
pupillen·: · 4,5 19 4 22 · 42 · 

;:-f 

392-3.52 
6,5- 76 ' 

NCCDKREET V:lN DE KA-KA 
• o •• i ·~ . • . 1 

'Hoe zit het nu·? Gaan we' naar Idar C'be·rstein,· ja of neè.n/? 
In de vorige Lensrevues hebben we. u ge·vraagd;'u vóór 6' fe
bruari voor dé ~'inkstertrip op te geven. Van tal van \{anten 

· hebben: we .inmidaèl s ·enthousia.ste t·èa)<ties ontvangen,' inèer' 
'ó:t mind'er ·vage toezeggingen, maar. .. ·.'·.·,'het• aantal offici;.. 
ële aanmeldingen is nog minimaal. 
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1ze vriende!'l 'in Idar Cberstein-_willen natuurlJj)c zo spqedig mo..c. i 
elijk weten op hoeveel Lensers-,ze kunnei:i relçE?n(j)n,- op hoeveElcl _ · .. 
rijgezell1;1n, op hoeveel echtparen, En o.ok dè :_he,~r- ·1. ;v·._d. B,Elek ,· •: , 
ie de zorg yoo:r. dEJ- ·administratie .draagt·,: wil .gl;'.1,tag weten, waar,,, 
ij aan toe is: mqet hij b~v. _een bus voo_r vijftig personen h:1,1-:-_.-
an, of een kleinere ? ' ,, • , 

i.arom doen wij vari~f deze piaats een _b~roep _op _allen, die sé;J r. 
ieus van plan zijn mee te gaan, zich nu zo vlug mogelïjk offici~ 
ü, hetzij mondeli~g, hetzij schriftelijk, bij één der leden val'! 
, K.K. op 'te· gëven, In principe zoudèn we willèh gàari met· in iEt
,r geval een elftal, dat in staat is de naam van onze vei:-enigirm 
i.ar hoog te houden, èèn kombiriatie uit de hoogste elftallen d\H3, 
)orts zouden onze gastheren wel willen spelen tegen een elft_q.;L,, ,· 
i.t het midden houdt tussen Utopia en de veteran·e·n, tege_n _el±: ,,dil,; 
liken dus. lfiaar daarnaast is er in de ruime bus van de B .,\.B: 
1tuurlijk nog plaats voor vele :andere trouwe leden en __ d'?_r_:a~-~1:,!'_~--
, reis begint op de• .zaterdag v6ór i:'inks;teren. 's-i,vonds rond .~.es 
lr komen we, na eer:i inooie tocht door de,-Ardennen, in Idar übeF-. 
;ein aan, waar we op een warme ontvà,ngst _kunnen re_kenEln,, .V:olgt; · .. 
i kennismaking met d_e "pleegouders", met het stadje, met, d,e, ::: . 
laatselijke etaqliss:emente_n. . , ,., _ . 

i Eerste i:'inksterdai zulleh we naar alle waarschijrili'jkhêïa/. mét · 
i touringcar een trip ·door de omgeving gaan maken. Als lrêt •weer·· 
lar meewerkt •••••..•• Daags daarna, Tweede i°inksterdag, v.ormt . 
it voetballen de hoofdschotel, welke scl:iotel wel door de ·nodige 
iaasj:es zal worden besproeid. 's-Avoncls zijn we eigenlijk alweer 
lh het afscheid nemen van onze gastheren toe, veel te vlug na---·· 
mrlijk na zulke onvergetelijke dagen, ., , - : -· · .- · · · · • · : .. -•~ 

. . .- . '.) . ;" : ~., . • . ..l . , . ; : 

> de dinsdag, die daar op volgt, aanvaarderi we _da1! weer d~ ;te
tgtocht, w~ll_icht 1.angs een. andere route dan op de heenr.eis. 
cnneer we om een 'uur of vijf.dé grens weer passeren, zullen.we 
,ar ergens een etentje. gebruiken; De· prijs van dit dineetje zit 
,grepen in de deelneniirigsprïjf! (f .50,..:-),· . · · . ·.: · 
·er die· de~ln-emingsp;ij~-~e~pr~ken:·u-~elieve di~ f ·.50,-- te be
.len véór 1 .apr.il •. Dinnènkort wordt bekend gemaakt hoe, U zult 
,grijpen, dat. we de zaak liefst geruime_ tijd tevoren "r.ond" · . 
,bben. · · · · · . , .. · . · _ • . .' · . · · . . .·-.. , .:· _: : , ·· , :" · 

,orlopig is er ·echt·er· nog helemaal geen -sprake -van ·een- "-zaak", 
.ngezien het aantal deelnemers nog steeds onbekend is. Vandaar 
ze noodkreet! Meld U nu a.u.b. spoedig ~ ! K.K. 
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KLf,VERJASSERS, UW DIJZCNDERE :,TTENTIE ! 

:.r ... • .. ;.. . .,, -·J_: ;.,·,...-c, ,-t-•::• . ·; ·-~ :~ .··. _· .. ; •·~::;;• __ · r_: i _ :; ; ~,..., 

v·rijdàg aari?ti:tandEtJni9rgë'n.dus r) pegint we,è); de ;v:anoucl;3 
bekende Léh_s' pa·itsi:rri ve, onqer _ de .vertrouwç!e 'leiçl~rig yan , __ L' 

~~- ,~:~'er ,F ;M~,sl~e.~,'..Hqt __ zou _qn,P.: ~en b~jzonde,r:.ge_rio~geij clo_e~; · _ 
indien :een groot 'aa11tal '1;,ensv;rie,n.den aan. cleze drive ,.ZOl\den, 
dë.elnemen. Iedere vrijdag 'zijn er aàntre1<l?elijke :Prijz.eri ; 
te winnen.; de stemming is altijd opperbest. Kó1nen ! Het in-,: 
schri jfgeld bedraagt steeds één -guld:en per persoon.'·· · '· · · 
Y' .s, C'ok dè. A-klas.s:ers, :zijn ·van harte welkom. : · , · L . • • __ • , i 

..... : :. ··:N'i ........ .,. :, K.K~ ;- !".-:·}· 
:.:.o-o-o-o--o~o--.Ó~,;~d~o-,.~-Ö-o-,,o.,.-o--o-o..:o-o-o-0~0,o'-o-o-0-0-0-o~. 

SEKRETARL~AT;_ . . ~'~.;:,~·=;,,== ·=========== _ =====-~·=-"· === . === 
!~{~~;:~:aät 2~ s' .• "SENIORÉN..:SENIC'REN-S~ICR_EN:;SENICREN_•,;: : __ --
tel: -'39 ,27 .20,, .. =- · · -- .- .:-- -- -. ----- , :::.,- ,:~----:~-----

''RéGR1t1\MA VC't'R' ZC'ND,\G·, c{'2 FEBRUARI 1961. - _,,, _,; 
. '-

'·r4~- ti. Lens 1 . :: •.:.,iä;raa.t' J'..Veld 1,Qeb.1,'Lpk'.6}4'' .::, 
12 l- u_.·, Lens 2 .. : ,"' .--:- Wp,~/d.~n 2· Y\'?ld, 1 ;·qep. 1 , Lok,5 /3 
12:- u; C.D.D.2 ,,,_._; ::,. Lchs'J Alb'a:rdastraat - · ' 
12~- u, D.V.C,2 - Lens 4 Brasserskade; D.elft, - : ;:: 
12·:- u: Lens 5 :- NIVC' 3 . Veld.2,Geb,2,Lok,5/3· -
1 ,2;-- .u. Laakkwart-.ier, 8 - . Lens. &,, .. Jansoriiusstràat ... .r • • · 
14,;-·:u'. Lens· 7. .·, , -~ G .• D.;\;'.]; V-eld ,2',Geb.2,Lok,5/3 

DENK CM DE LEGITirfiJ, TIES~- · , , , , ·. ·, -

DE C'?STELLINGEN: 
•'S 

!:,~!}~_2: a. verbarendse, w, v-endeibos, r·,roodbol, h. ~'mit skam, 
h; haj{et, h. dietz, a .rooduyn, j. englebert,: f,:~é. zwart, 
r. wa'chman, d. branden burg'.· _ _ ____ . _ _ . , . 
RES :· th.. suykèrbuyk ( 2x), j. v •• d·.knaap, g, verhaar; 

_ , _ Grërisrechter: Dhr.C,Visser •. - . , , - : - .. -
!:,~!!~_g: -th '. sÛykérbuyJ\: ( ?x}, _ j. v·'.ai jk; . w, hanscrr, - j. v.d. knaap 

(2x), g.kemperman, r~blok, l.riem_en, _ j,bptter,_ h •. _, 
-r9oduyn, 'g,verhaar, 'h•.braridenb'urg. 0

•• · _·,_ - • ·; 

' . HES : j • p: gr-oenelidi jk ( 2x) • 1.,EID:E:R ::• Dhr·. L. te Mey •. 

!::,~!}~_,2: ··g.hallJeri, j.~èier, h~kemr:i'~r; p.b~r~houwt, th.v·; . 
~leéf, j,verh1:ar, g,looyestein, f.mesker, [.wubben', 

i<J. v ,kleef, h; Jacobs,: RES: r. eykelhof, w·; eykèlhof. __ 
~-1 . . '. . ' . ' ' . . ' : ; . 

·., .. , 
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Lens 4: ------ g,j,crama, f,straathof, m.d.avis, a,nieuwenhuizen,· r,de 
groot, c,peeters, j,witting; n,koot; f,veelbehr, c,mee
re, r. brandenburg, RES: l. hansen,·_ 1. beusekom .• · 

~~l]~_z: n,v,domburg, h.ubben, d,v,d,steen, a,v;d.beek,· ·a.v,eg
mond, j.riemen, .h,de sterke, j,de boer, j,dè hilster, 
a,v.d,meyden, n,drabbe, ~ES: t.keet (2x), L,Branden-
burg ( 2x). - . . . · 

~~!]~_~: m.suykerbuyk, c,veldink, c,nieuwenhuizen, m.~eerschop, 
e,a.:v.d,acker, chr,jehee,. r.ravesteyrt, g,jehee, a,11:o~ee, 
m.v,eysbergen, j,brochard,RES: a.v.~chie, h,leenderts. 

~~l]:?_L: r, gelauff, h, v ,wélzen, j ,g. v'.dissel, a. _; ,);,eeuwen, p ;, 
schulten, t,keet (2x), c,den brabander, a.klein brete
ler,· n,de boer~ l.,brandenburg (2x), j.p.groenendijk(2x), 
RES: w •. eggers, j,p.v.dissel. 

i,FSCHRIJVINGEN: tot uiterlijk vrijdagavond 9 uur bij Dhr.G,Coo
mans, Weimarstraat 21 8, tel. 39, 27. 20. 

VC\RLCPIG ?RCGR;,l\'WJ, SEN IC REN VCCR ZCNDJ,G,. 19 FEBRUJ,RI. 19 67 ... 

14,30 u.Cliveo 1-Lens 1 14,- u,Vredenburch 6-Lens .5 
l2;-- u;:'araat 2-Lens 2 . 1'4,- u,Lcns 6-G.D.A.6 · · , 
14;-- u,Lcns 3-Gr,Willelll Vac _2 1,~.- u.Duindorp .5-Lens 7-
12,-- u,Lcns 4-Quick 7· '· · · · 12,- u,Marathon 8:..Lens 8 
-ó-o-o-o-o~o:..o-o-o-o-o-o~o-ó-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~à~o~o~o~0~0-, 

' . ' 

V !, R I Il. 

Een van orize meest trouwe supporters, Nico Wagemans_, was· zo 01 
gelukkig een'aanrijding te krijgen·en met onbekend letsel ïn 
het ziekenhuis te bèlanden, Wij wensen·Nico een zeer voorspoe
dig herstel toe en hopen hem weer gauw langs de lijn aan te · 
treffen,· 

- .\anstaande vrijdag begint de klaverjas-drive. 

- De vorige week vràegen wij . ons in ons .kömmentaa; op· de .nieuwe 
spelregel bij net nemen van een s-t;rafschop :af,. wat er nu eigc: 
lijk onder "misleiden" wer;d -ver::itaan .. Na inlichtingen .bij be-• 
voegde instanties zijn we in staat.hieromtrent na,dere medede
lingen te verstrekken. Want volgens de opvatting van de Inter 
tionale Spclregelkommissie van de FIF,~ moet -- ondet' "niet toelcJ 
bare misleiding" worden verstaan het na zijn aanloop blijven 
stilstaan van de· strafschopnemer,· waardoor hij - z~ehde dat· 
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de- doelman op ,éen bepa.al'de 'rioek heeft'. ge'reage?erd ·
de bal rustig in ,de ,andere ,hoek kan 'plaatsen,,. Dit 

,. wo,rdt als "onbehoorlijk gedrag" aarigemerkt en wordt 
,als zodanig bestraft. · 

• • • ~ I 

Vrijdag begint de Klaverjas-drive. 

- Wij ontvingen bericht van het ove'rlijden van Mevrouw 
Nowee-van der Lem, moe.dér ,van ons lid Loek., • 
Wij betuigen onze deelnel\ling met J;,oek eri dé verdere 
famil'ié. ·De begrafenis: zal ,plaatsvinden op wóensda,g 8 
f.ebruari na de H.Mis in de kerk vän ·de H.H.Martelaren 
van . Gorkum áari hét Stadhoudersplantsoen, . . 

- Klaverjassers kunnen vrijdag hun hart opnalén. 
-o-o-o-o-o-o-o-o-c,-o-o-o-o-o~o-o~o-o~o..:o.:.o-o-o-o~o--o~o-o-

- • % ' 

SEKRETüRI/u~T 
h.van der kleij · 
frambozènstraat 45 
tel: 33;88.~,2-i·:',· . . . . . 

.. ' . . .. ' . 

JUNICREN-JUNICREN-JUNICREN-JUNICREN 
=-=--=======---=----------------------

î'RC'GRi\.1111/rll VC'CR ZC:NDAG 12 fEBîlIJ4RI 19 6 7. · 
12;- u; Lens 1-A.·!l~('.2. V.5,G.2.,'L,-6/4 
12,;- u, ·D,H.n·;H.K.1-Léhs· 2 Cckenburgh~ . 
14.30u. •RK-.D.E.(Y~2- -· Lèns ;, · ·- - ~· -Sportpar-k .!'Nootdorp",-. 

Kon. Julianastr., Nootdo!'.l?. ... _ .. 
DE ûï'STELLINGEN: . • - ___ __ 

t~Nê_l: r.hruggemans, m.v.veen, p.de jongh (2x), j.cobben, , 
h. verheugd. ~. r. f. ortman, ,f:. v.b. oheemeri, n. janssen, , .· . 
th.brochi':lrd, a,kortekaa•s,- w.keetman (2x), , · 
RES: h •. overbèek ( 2x}, ·p. v',d ,aar ( 2x). LEIDER: . 
dhr.~' .Huis.· , 

c.vaasseri',· j.welÎ:î.rig,''a,duym; 'c.vervaart,· t.heer,-,.· 
schop, tb.hoefnagel, j.webbers, g.v.d.togt, j.d,e. 
jongh·, w.vogel; c.v.velz.en. · · . ,, ', 
RES: ji' v .cl, zalri •. ·LEIDER: dhr.G. v.d. Velde. S,\MEN..: '.: 
KCMST: .11 ,40 uur ingang C:ckenburgh. , . '. : 

a.verváart, 'n.egberts, a.de wiBter, j.ve~barendse,,: 
h. suyk:erbuyk, . c • rood uyn, h. crama , c. kni ppenberg, : 
n. v. niel, b; epsk8:11Jp, j. holt, RES: w. geurens, , 
LEIDER: dhr,F .Herremäns. '· · ' ,. · 
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,$AME_I1!~CIJST :. 1,4.15 .u, :i,ng,é/,)'.lg Spprç_park. ".Nootdorp 11 , 
• C· ! !_. • • • . '-.' • . ," .• • ,,. , ,' • • •' • • . • •' • 

PRCGR,\JIJR11k JUNICREN -NCCB;; ZNrERDA'G . tt• ·FEBRUARI 1.96'7.' ·. · - . l: ,: · .. :·: '. '. 
. ·. ·. -.: · : .. ~-,,...,.~,-... · i,:-····t·.-,; !,~- -··· · 1·1 

14. 30 ·u.A.D .C .'1,2,-Lens 5. --, · . · :·: . . : ·:.,., ·_ 'Züiderpark >• •. ,, . 
15;45 u;R;It:V .. J;,3::.Lens 6 · i,: · ·, ,'~:'.<.Zuiderpàirk .,,ji 
14,30 u,Lens 7-Wassenaar:4·· ·•' •·v.r,·G.1,L.6/4') •Zïe:'Reserve-
15 ,45 u.A<lel11-.a.rs-Len~ & ·. · , 'k~BBlt!;:!L!,g;~ê: ·) ,progrartuna •·· .: .:, 
14.30 u,Lehs' 9~;,,D,:K;·3 , ,' v?}~,G}2';L~6Ï4, )·,'zip ResorV( 
13.45 u..R.V.C.10-Lens ·11 .. Sport:park'l)Irerie")' p:rogramma 
15 • 4 5 u. Lens 1 2-H. r.:. s . H. 4 · ,. ·. V. 1 , G. r, L. 6 / 4 : . . ; 
13;45 u.die Haghe 8-Lens 13 ·· · Terrein Spoorwijk ·~~·· 
14.30 u.Lens .14-,\.D,C.26. . , . V .. 2,G.~,L.;5/3 · · '.'r:. . .. , 
15,45 u •. Lens ·15~,L-D·.,C·.29 - - V ... 2,G.1,L.5/3 . . .• ,_,, ·· .... ··-
1,:.,30 u.H.M.S.H.5-L·ens 1.6.·,._, ,:"V.rederus9aan.t. i. ,,., .. , 

r_ - -. . .. . - ' . . , .. '• .. 
DE CPSTELLINGEN: 

!:!?!i~_z:, w.ko~~enh, ove,n,.•_r.v.d,Jljulli_s:j,c~ol?a,. i.hui_s, p.de 1o!}g_n_: 
,( 2.x,),, . d. holt, .J • overhe.eR , \be)•, a. ho.p, w. keetman ( 2x) , 
j. fret z; ,e. bè.kkèrs. RE'S·: hrbij.ste.rv..eld ( 2x}. • LEIDER:~ ; 
d,hr·.-G· •. v •. d. Velde .•. S,\NENKCMST :>1.4,.fo. ·uur hoofdingang ;', :D. i 

. . ' ' . . ·- . . \ 

!;~!iê_§:, r.v.berlo,. k.schouw, l;de jongh, .p,v,.•d;aar,' fJ,rle: vri~!3; 
.. ·. e,rv:.cbronkhorst,. b,hoogev.een,-·h;bij.sterveld" (2:x.), l.v.d • 
. velde, g,bruinsma, h.v .• hulst.RES: f.v·,d.bei"g •. LEIDER: 

dhr. H. v .. d; Klei j. s:,MENKCMST : . .15 .. ,30 uur: ing(;l.ng RJ~ VA / 
VVi'-ter·r.ein; · ·.• _ ., · •• ··• ·. •· ., · :· •· .. · : ·.-, -~,,.;:•: .. :•. ., 

!:12!'iê_1: b,v,d.lans, a.tinnenb.roek, g,duyvestein, b,l\J,stenhouwer 
· f.jehee, h,eggers, r.v•.wassem, f.v.bagguni.,rg.d'e hoogct;
th. janssen, c. grimbergen. RES: a. bilderbe.ek·, LEIDER: •• ·. 
dhr • A , ?lok . ,, , 1 : ;: . 

LENS fl: p,milt.enburg, h.westhof, ··b;de vries\ p,niatrder.s, a.v.e:s
:-,,----- sen, p,klein breteler, 'd,de· vries, ,b-.v.,d,sprong,, g,ver
'ë:• ·:;·: vaart,,j,castenmiller, r.peters •. RES:,,p,f.d"e h?-arï:, .':, 

LEIDER: dhr. J .de Hilster .·S,U'iENKO\ST :; 13 •. 30 u .. Lensterrei; 

!:!?!'i~_2·: e.v.d,b}ciilk, r.jac~b~on, h,v.domburg,';i'i:_q.'ankers', ·r,bo'< 
gisch/'j,schutte, a·.feitz, h.rientje§, p;b.r(;)_r)lmer, g.rav 
stein, c.v.deelen< R~r3: c.plok. LEIDER: dhr·.1:1.Leenderts 

LENS 11: p.de haan, h.,.de jongh, c,schrover, fr.raaff, c,bloks, 
p.hop, t,hoek, ·tr.resodihardjo 1 fr.cobben, k.v,d.voort, 
j,disseldorp. RES: f.dc 1:leyn \2x). LEIDER: dhr.R.Wachm. 
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SAMENKC'MST: 1 3. - uur Hengelolaan: hk .Loevesteinln. 

!:,~~~-l?:l.egberts, r,hoefu,agel, th,v.rijri, fr.disseldorp, 
fr.de kleyn (2x)J,'c.stapel, p.verheesen, h;-v.berlo, 
th.booms, g,v,d·,velde, p.v.doeveren, RES: ·p.-v;d, 
steen, LEIDER: dhr.J,v,d.KnQap. 

~~]:!§_!2:r:,bos, c.blóm, ~.;,v;dam, l.cazander, j,v.d,heideh, 
J,v.d,ende, h.rJ:mmelzwaan, r.de wolf,·a,jungsèhlä
ger, b,klein bretél;er, g,v·.ardenne. 
RES: h,janmaat; ·LEIDE":t: dhr.W.Stápel, 
SAMENKCMST :- 1J. 30 . uui;:~ Kl ubge bouw. 

LENS 14:f.teunissen, l.~;ci• nieèr, f.guit, c.abspóei, p.hey
------- nen, g.lutterman, r.mee_rshoek, j.helvénsteiq, b~ · 

ravestein, .r.wouter.s, h.pechler,. . ... 
RES: j.keetman, th.v..d.aardweg. LEIDER: Dhr. 
G.Kcmperman. · 

LENS 15:b.dé.-haas, g;nieuwbuurt, j.asselman, b.hoefnagel, 
-~----- p.dëmeyer 1 e.vèrschoor, q.v,hulst, w,dui~estein, 

a.castenmiller, r,assel111an, c,v.dee:J,en •... · . 
. PES: e,bor, r.k.-f.straatJ!18.n.LEIDE:t: dhr,C,Kras. 

[,ENS .16 :m;p. janssen, ·'m :delsàsso, r. v .nunsP.e~~-.- ·.p. stef'feri, 
-------: r.feen:;itra, j,meyers" q,groen, _j,mulder, ... p.,wilmer, 

r,h,stra.atman, j;d.e .vries, 
RES: g,englebert, w.v.d,ham, LEIDE'.l: dhr,J.'\'littî_ng. 
SAMENKO'.ST: ,1t,.- uur ingang Lenstcrrein. 

'i'RC'Ej. AAN ALLÉ JUNIOREN :E~ Pl,ÎPILLEN: 
=============~====-================== 
[n aansluiting op het;!!een de redq.ktie van de L~nsrevue . 
leze week schrijft . over ons eerste_ ,s.e11iorenelftal, d(!en . , 
,e op al onze junioren en p\/-pillen. EJ.en _beroep om -zondag- ; ,. , 
t.s. en ook de.komende wedstrijden.ons eerste t·e komen· ; 

1
• 

tanmoedigen. rok voor jullie moet het behoud vari het · · 
rierde-klasserschap_ voor onze veren:i,ging een:erezaak zijn.-• 
lieraan kun je meehelpen door· de e-pelers bij de. komende 
:eer belangrijke wedstrijden ·aan te moedigen. 
re rekenen zondag op. jullie allemaal . ! ! 

Juco. 
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i1RCGRiJJlrlii', ;1U,'ILLEN. VCCR ZATERDAG 11 FEBRu;·iRI 1967. ·-' 

1; 45 u. Quick Steps 1-Lens 1 Nijkerklaè.n {Zie-RB'seJve'prog.) 
1 ,30 u. Lens -Kcmb .1,-R .V. C •. , · . V, 1 , G. r, L ,6/ 4 )'Zie: Reiiefvè_:: 
1 ;3o·u. Lens Kömi:J.D.:,R,V.C. · -V.2;G,2,L.5/3 }" 
1 ;30 û. · Lens Komb. C-R. y .C. ·v;.3 ;G i2 ,Li §/t:J~,rogramma. 

DE (?STELLINGEN : . ' ' : . .: ' ' 
,.. /'" . ;. ·~ .·, •:'!;: . 

LENS 1: r.v.d,steen, p.y.wijk; c.Justel'lhouweir, g,colpa, g, 
------ trommelen, f.veeren, a.baven, a.de win,ter, ,r .. v .• 9,,horst 

e,hoefnagel, j.v.rijn. '.i ·. ·.·.;;: .. : '.!c:;. 
RES: c. v ,d ._aardweg, a.v. bqmmel ,··.·LEID.ER,, dhr . .G.,v _.,d ,Stee 
~l,J\'/ENKG;ST : 13. 15 u. Hengel olaan hk. Loeve st einlaan •. 

LENS Komb.-;,: p,ve~schoo~, p,berkelaar, a,borst', :p.le 'Brun, p. 
----------- booms, e.booms, b,ruiterman, c.bakker, j.,wü_s_tefeld 

f. snoeyers, a.v.mar:i.s; .. RES: g,willemse;··ê-.,speicher 
. , LEIDER: _dhr,L.Dr:qndenb;urg,: ··· 

LENS KÓmb_;_Iï: a.kleywegt;, a.v;d.aa;, r·.bom, j.dessing/5,. ✓ ',d. 
"7,--------,-- : lind•en, w,v;d,lans,· f .wil~eyn_s, j.v.d,V,ij!<, _ _j,oost 

veer, l.winkelman, h,coomans .• · · · · -' '· . 
. , . RES: p.alberse, r._verbare,ndse. LEIDER: çl11r.N,Koot. 

: . . . .. ' . ' .-- .·;:-:·_-- ., ··: r. : •·: ...... ·-:.-· •. 

LENS Komb.C: b·.v.vèén, é:.schéhkels,·r.yperlaan';- r.de h_oögd, g··. 
-----------: ·.-,b],oks, a •. cle hoogd; q,cv.noort, j_.rede.man,, ._j.de hil-

ster, j,mulder, p.perreyn • 
. ·•·REs: j.v·;:d.burgt,·;nf:ii.ri'jn, lj;'.v.ges·sel: •. LEIDER: 

dhr. A .Lirnbe'ek •. tl'.'.:'/:· '' 

ATTCNT0IE I. ~UNI( REN EN • '.,u;'IL~EN ! , ·. • . --. , ' • '. ·: ~: ·, ; 

AFSCHRIJVINGEN: vóór vrijdagavond 7,30 uur·aan dhr.H.van der 
' Kleij·, ·Frambozenstraat 45, te1.33.88.42 

(telefonisch alleen vrijdagavond tussen 6,30 
en '1. 30 ·uur) • ' ' . . 

NIET-(: KCMÊN: , wegens niet-opkomen_ in het" af(!;el_open "f~e)<einde 
· wordt_ i,;v.Dommel· tweemaal als· reserve opgesteld 

.•,•·. 

M:.TERL"lLUiîGIFTÉ: . dhr. îh. Suykè.rbuyk. 
' . ", ' .- , . 

. RESERVE;'RCGRI,r.jI',\:. aile.i,n indien hét g~hele.programma 
keurd: . · · · 

. . , ., . 

is afgc-

.. " 
. . ,-,_;.(: .) 
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. Ze:al · Marterrad.e: ; 
• -~ !, •• 

14. - uur: 

15, 30uur: 

i'upillch 1 + C.v.d·.1\1:rchqeg, en A.v.Bo:'.,rnel·. 
Samenkomst: 13,45 ·uur ingang Lensterrein,• 
Leider:· Dhr,G,v.d,Ste·en·. · ' 

l'upillen Komb,A + B (als bovenvermeld). 
Samenkomst: 15,15 uur ingang Lensterrein; 
Leider: Dhr, A. Lirnbe'ek., · . 

Zaal Herschelstraat: 

1i\.;-:- uur.: Len·s 11 + R.Hoefnagel; H.v.fierlo, G.v.d,Velde. 
Leider: Dhr.R,Wach;,·an. 

· 15,30 uur: Lens 7 + f\ Lei.der;. Dhr.J.de, Hi:ls:ter. 

TR,\INING ï'UI'ILLEN · W.CENSD/,GMIDDAG; 

C'p woensdag 15 februari gaat,· als het veld is afgekeurd, 
de training in d.e: zaal·)\Jart.errade niet ,door •. (Telefonisch 
informeren als. normaal. bij J!Ie:v;rpuw Blok tusse·n· één··uur en 
!")alf twee, tel. 66 ,07 .• 14) • 
Cp woensdaÎ· 22 februari• gaat ·àe. training weer als normaal, 
dus bij ve dafkeuring in de zaal. Mart.er.rade •. -

De trainihgsgroepeh word.en :als volgt gewijzigd: . . ., ' . . . . 

C'.r- 14. 15 uur: Groep. I. · ·; voor wel,ke. groep de training ver-
======= plicht is:.·. . : 

M.v.d.Horst, G,TrOi:unelen, 1'.v.Wijk, C,Lus
tenhouwer, G,Colpa, F,Veeren, E·.Hocfnagel, 
A.de Winter; H.Jocher,1$, Q.1•Jïllemse, E,8:Jei
cher, E,Macco, R.Ji{icka, R,Goedl'mvs, J;-Slab-
hers. · · ,_ 
Sar,,enko:iist :. altijd om 14.- uur ingang Lens-

====== terrein. 

C'rn 15,-- uur: Groep II.: P,Ve.rs.choor, H,Straver, J'.,Dörst, 
======== J.Doin, D.Ruiterman, Q.v.Noort, 

·· G.Bloks; R.v.d.Lcly, .~.v.Mari·s, 
l'.Feitz, J..C:osterveer, J.v.d.Wïjk, J,Wüstefeld, 
J.Kouwenhoven, H,de Vries, J.Valkenhurg. 
Sar~enkomst: bij ·veldafkeuring om precies 

drie uur bij zaal Marterrade. 

De pupillen, ~ie niet bij deze groepen staan vermeld, kun-
• 
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nen alleen o_p het veld terecht, dus niet in de zaal. 
Informeren naar afkeuring bij ,Mévróuw Blok,, tussen• .één uur 
en half. twee, tel. 66. 07. 1 4 .- ·. · . · 

:;;;:=================· ========== .. ===========.,.. ====: ·t :· == -. j' •• =-==· :;:;::::: 

V,\N DCEL TCT DCEL (Junioren) .. 

E,m slap speleBd Lens 7 kQn ·tegen •tien· entpousiaste G.D.S.-ers 
niets bereiken. Hoewel de wedst,ri jd zich grotendeels op de G. D. 
helft afspeelde, wist Lens dcor te::ttáag (,pel, teveel gepingel 
en te veel fouten in de achterhoede, zijn kansen op de eerste 
plaats niet waar te maken. 
Lens 9 won na een goede wedstrijd van Quick 9; :'.13remm!ë)r.(3;),' 

en ;\.Feitz waren de schutters. 
Lens 6 verloor met 1-0 van A.D.C. na een goede wedstrijd, waari 

hard voor .de punten is gewerkt; met wat meer -geluk· had e 

gelijkspel er zeker ingezet;en.·' Indien de' voorhoede wa_t, s_chot- .. 
vaardiger wordt, _zullen ·goede resultaten zeker niet _uitblijven. 
Lens 13 speelde tegen Gona 4 'ei'eri gelijkopgaande wedstrijd, wáar 

Lens net i.ets me.er -van ,de snelheid gebruikte, .zodat' èer: 

4-3 zege het resultaat was. -In een uitstekende wedstrijd. wist 
Lens 14 koploper Naaldwijk te béi'dwingen. Net ·wind mee werd de. 

voorhoede met lange trappen aan bet werk gezet, ·hetge·er 
al snel; via Jos Hclvenstein, succes opleverde. , 
Naaldwijk vocht terug; maar de Lens' verdediging sloot goed, Vc 
rust scoo'rde Th.v,d.f,ardweg nog een. tweede doelpunt. Na rust 
was het alles Naaldwijk, wat de klok sloeg, maar de achter
hoede van Lens bleef paraat. Naaldwijk scoorde wel door een mi, 
verstand tegen, maar direkt daarop wist aanvoerder Theo v ,d ,!lar 
weg de stand op 3-1 te brengen. Een uitstekend resultaat, waarc 
alle spelers met voldoening kunnen terugzien. 
Na een afwisselende, prettige wedstrijd moe·st Lens 1,5 de punter 
a-an· H.D.V,8 laten. 

Vf,N DCEL TCT DCEL ( ï'upillcn) 

Gcuda-EUEillen-toernooi. __ 

Afgelopen zaterdag trokken twee Lens zeventallen ( !Combinatie :, . 
naar Gouda om deel te nemen aan het toernooi in de veilinghal. 
Helaas moest Lens het met dertien man doen, aai)gezien é'n pupi
niet was opgekomen. Het eerste zevental van Lens voetbalde met 
wisselend resultaat. Van de zes wedstrijden won dit team er d,·. 
en verloor er eveneens drie. De tweede aflevering deed het be1-, 
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 e·r niet om. · · 
Uitblinkers waren ·w.de Hilster en F,Wouters, die van 
raak schieten wisten. De grote uitblinker echter was 
keeper i'. Verschoor., die zowel in een als in twee moest 
keepen. Met verschillende mooie saves op de hardé grond 
verdedigde hij zijn doel vaak.op-prachtige wijze. · .. ,,, ;, ... 
Al met al een gezellige dag en een perfekte organisatie. .. '.t 

Vervolg vari 
DE J\tJSi"UTZER 
EN DE. 
Sï'IELJ\L',CHER . 

... 
. '·•. 

Watervlug, technisch kn~p, schietgraag en precies.wetend 
waar het "verkeerden been vari de vijandelijke" I,usputzer 
zit. Ajax heeft zo'n ausptitzert je.; óok welgenoenid . 
"Het Amsterdamse Lieverdje-mét-de-gouden-voeten11;' -

C!'Js i,iverig be$tuur moet beslist _een Haags lieverdje· ont
dekken, want andere komen we er niet: We tekenen in 1967 
op veel overwinningen •. · .. · 

' 
Bres{.· 

' - ... -· - -
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~ ~~u::::_ :; <ffl · :n E h:t E j:n:a:i:n~er van "Zàke1; die o~s 
tt de rkvv . : ffl . _: raken i;,, e ep màan'dblad uitgegeven door de 

~ lenig eh snel Landelijl,<:e: ?ond van Amateurvoetv;erenig:i,ng 
mmmmmmmllllllmm ;-( een bond die- de belangen van. de amateur-

--~- REDAKTIE ·voetbalsport in de ruimste zin tracht ·t.e::·, 
1 _neri en, w~arb~j ook Lens is .~ari.g~s:t.àten);~·-· 

l 
g.halleeri -Staat. een interessant artikel te Te·zen va1 
amand.e-1 s:tr. 1 O 3_ Frans. Bersch / :chef -:~pdrt .. van. he't. dagbià1. i 
tel: 36_ 11 • 60_ . :· ll1 . . Vad.erland eh vóorzitter. van de hvv. Westéf: 

!Il :kwartier, Cnder de kop "Zi.:in de kontribut: 
)lllmmmmllllllmmmmmmmll :te laag?. Gaat het de amateurklubs werké1f 

SEKRETARI/u~T goed ? 91 vraagt hij zich ai', of vele amatèw 
f b k klubs niet teveel steunen op een finànciê, 

• ,mes er b' · d k 1 b . 1· 'k d t t plantenoord 126 _J.JZOn er war:i _e e·· a:3isi'·name_ir·· e- .-p O· 
tel: 67 61 53 inkomsten., Hi J ~telt·· de veren:1.gi.Bgsbe-stur, 

· voor een begr,oting op te stellen, "l'laar de ~1 komsten uit· de toto bui ten worden-·gehoude1 
40ste µ','.1,RGJ;NG :,;•·Men zou dan, á.ldus·de heer·Dcrsch,-tbt:-:~~-

no~·25 · 0 -'-'konklusie:korn'en, èl:at die begroting--ihaensr 
1.5 februa;ti '67_ · ·,-·'geen stukken,:·na meer sluitérid:;zo!u -zi jh .-:1Dc 

!llllllmllllllmmniriiinmmmlllllllllllllB ·:. ; 1:1eesten ,iihme'r~ verwerke1;1 de: toto::-inkoms_tè'r 
••• · _ , · • •0 in hun begr!:lt·ing; -gebruikert· he;t:;geld, om- ei 

•• • •· '" ··,::" • ·:
0 1en~ngen · mee äf te-•lossen, :1eninrgen;, .c;li;Jl\d 

odig war~n. om de'f-raaie··klubhuizen',te k\.mhen bouwè.h.:fy,• .. \' _,.,,,_._[ 
' '. _._. r· _, 1_·.,- ·- ._,..., . r 

e schrijv.er wijst· er9p 1 __ dat die.toto-inkomsten gemakkeli_jk,.tu)tl'.l( 
ermindereJll: of soms• geli.e.~l wegvallen~ Dat zou kunnen gebêûlen.,.~.aJ 
en inlev.er:-adres (b. v'. sJgar1;1nzaak) er de brui a/1-rl~ g~efi;:: en-,p.,!J-§l 
en andere .. vereniging .. , ov_~rgaat •. Boyendièn · kan de. •bela_ng5:tèl:lJ..ngJ 
oor de toto dalen. (zo'al_~ dit -jà.8:r. h~t geval is-)·,,,waardoq:i;- ,oo~-,q\E 
nkomsten _verminder'7n., ·.. . , ·:·. ~ : .. : . ,,_ J 

e heer Dersch heeft voor de aardigheid een_s -uitgerekend,.wat-,,:irgc 
ijn vereniging de kontributie zou zijn (thans 48 gulden per"jaa1 
ls de·t.atd.;.irtk.omsten b1.r;i_'\;ep._d~:begro_t_ing _w.e~d~n gehouden. Hij h 
oen tot fie:: ontstellende bedràg van 70 gulden ·per j'äar.: Hij vraa€ 
ich af, wat, èr zou gebeuren ·als het inderdaad nodig zoµ zijn .de 
ontributie .. tot 70 gulden op te voeren. ·- -.( .. 
9.arom is hi'j. van mening, dat e~n a~ teurv~rènigi~i:: j:,a·s werkeli j: 
oed draait I indien een sluitende begroting kan worden p_pgesteld 
)nder daarin de toto-inkomsten te hebben verwerkt. Zolang die i, 
omsten er dan wel zijn, betekent dat een prettig extraatje voc1 
lub. 
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Wij zijn er de heer Bcrsch darÏkb-aär -iÖor, dät hij op dit 
·probleE!m de aandacht heeft gevestigd, Vele voetbalklubs , · 
.lev:en inderdaad· op een financiële luchtballon, die ó zo: 
-gemakkelijk kan· worden doargeprilèt. Hope lij\: is het ook· -
voor de leden van onze verenigini::; duidelijk:ihóeveel dank, · 
zij verschuldigd· zijn aan.:de .totO-rriedewerkers, die week
.in-week-uit bergen werk verzetten. Uit dit >(oorbeeld mo-
:ge ook blijken, hoezeer de-•leden betrokken :;;ijn bij allés
wat er in de vereniging omgaat; bi_j alles, wat door bestuur 
en kommissies wordt gedaa:n. Want hét ïs heläas maar al tÊ! 
wäar, dat veel. leden zich niet -~f na:uwélijks .interesseren 
voor dé organisatie en het bestuur van hun '.\foetbalvère.:. ·- · 
niging. -. · -,·. ·: · · ·: 

-SENirREN -

lens 1 - par'ait 1 
lens 2 - woerd.en 2 
odb 2 .. lens ·3 
dvc 2 lens 4 

-., 
. ' •;· 

· ·· - • ·,· JUNI-CREN -

0-'1 
·- 2-1 

__ 2~1 
:·:, .. 2.-3 

. !: 

lens 1 . - ad'o 2, 
_, dhbrk 1 . - lens· 2 
-'rkdeo 2 lens- -3 
, acio, 12. . - lens .5 

-. rávä 3. , - . -- lens 6 -

. . . : . ,. ' . 

_., . ~, 
--•• :1· . 

2-1. 
:4-,f 

· .•.. ;3;2, 
)-1 
2.:ó lèns 5 nivo 3 

lakwa 8- lens 6 _ 
lèns 7 - g~a T 

- 2.-:2 
_5"Q 

- .T-.5 
1 én s, 7 ·· , -wassenaar 4 0-1 
adelé(ars· · - lens 8 
leris 9 - pdk 3. 

·PUPILLEN ; rvc 10 ·-: ·Ièns 11 -

-3"';'2 
- 2~16. 

1-0· 
1-1 '. cjui~k steps 1-len~- 1 .o'...3, . letis- 12 . . - .:. hmsh 4 

lens komb A _ rvc . 0:,: 1 _ .. d_iè- haghe 8--:_: ·lens: 1 3_ · -·· _,;;_~ 

.. lens. komb .B - rvc -
0
1-_3

1
- ,: i:g: · i;, :: ,:_~_ ~ ~-~ · - ~=1 · 

lens komb C - rvc hmsh .5 -·lèhs 16 1-4 

: L E N .S 1 • B · ,A L ll. N S u , . 
• • ; • ~ :• ' '• , ) '• : • • •:•, • : •, • • A : • ••' ' 

Q~~:e .• Q§~ .QQJiY§!:'1 • -~~~t§!: !29§1g§~• hf§~~!:!:' ,g§!!!• 
A-klas·se:. 33 17 ;2. -.14. __ }o - 77-·o7 1,.09 
B-~lassé: . .57 23,8 ·26 .,54,. 148-134· Q;-9.5. 
C-kla5se: 67 36 8 23 ·_ 80 190-18.7 1;20· 

• 
' (i 

·-· '-Î 

l.• ~,: 

_,totaal.J~:1.57 __ 7_61,~_,83 170_ 41.5_-388 _ l,09,: _·; 

· Pupillen:.· _;.4.5· .;. 19-.,,c ,4.' i- 22- ",2 _. 6.5,- 76. -- - O 94 .. , . --
. . ... l:- . . • • . ~-., , "" : . ., • ' . . • • ,. . -· ~ , ' . 

. --:~.- -·:-,."'. ..; .•. - .. : ·; .) 

. ',J '."'-." 
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DE TRI? Nf;f,R ID AR CBERSTEIN 

C~ze "nobdkrè~t Il van de vorige..: vteek heeft in zovérre, gehoor' ge
vond en, dat zich nu voor de i1inksterreis naar Duitsland 41 per,s< 
min of meer officieel hebben aangemeld, Het zijn:. · · •· · · :.:.~ •· 

J .Witting, A.Roocluyn, H.Rooduyn, R.Ro'odbol, H.Houkes en ~-cht 
geriote, Mej.J.Houkes; A'.Hoefnagel en echtgenote, N.HoefhageJ 
echtgenote, H.v.Dijk en echtgenote, F.v.Dijk en echtgenote, 
G.Verhaar. en verloofde, H.Dietz en·verloofde, J.Jager en ecl 
genote, J.Willems en echtgenote,· G.KCmperman en verloofde, 
J.Verhaar, "meneer" G.v.d.Velde, F.Mesker en echtgenote, J,I 
ter en echtgenote W.Durghouwt, J,Veldink en echt·genote,: F.v 
ben, A.v.d;Deek, C,ïleeters en echtgenote, J.Welling, G.Jc)mE 
echtgenote. · · 

Ofschoon de bus nog niet hel·emaal volgeboekt ·:i.s, hebben :we nu'. t;< 
wel het idee, dat dit spoedig. wél het geval zal zijn. D~ reis. ge 
dus dóór! We hebben zo het vèrmoeden, ·dat er•.cinder nu nqg he.e_l :1, 
zijn, die tot nu toe ·hebben· geaarzeld,- of <).ie nog op, z.oe,k zi.j_n .r 
"baby-sitter~" e.d; Laten die nu· haast makenÉ want het :z;ou we_l :E 
kunnen gebeuren, dat u an·ders te laat komt. n he;t is d~idel;i_jk: 
me het eerst komt, het eèrst lll§\alt. Het zou ons spijten • al.~ w-j 
u moesten vertellen; dat er voor u geen plaats meer is, Schrijf 
bel.dus vlug naar éen der onder:staande adressen:· .. ·: . · ;.-~· 
:\.v.d.Beek F.v.Dijk J.Veldink G,Jehee. 
rhorbeckelaan Harderwi jkstraat Lunteren straat: R<igent eàse1àat 
tel.68;95,86 tel.39.85,37 , tel.- 39.51..13 .•.· t.el •. 33~75,25 

' 
2F HET NU f,RD. IS CF .KEESSIE ••. ; •• • ï \. 

' ••. "j : . 

het doé~ er niet· tee, wie op zaterdagmorgen:·de sp:rint. wint op d~ 
"training der be zadigden". Die training··ris we.er"in, vol],e gang! 
\Jou ja, yo:J_~e. gang? .~nk~le sportievelingen ,( Aad Hoefnagel en Hr? 
'loek)· hebben het. b;i. Jna. iedere zaterdag volgehouden;. Nu .de .dagen 
lleer lengen, zullen. er beslist wel mèer. liefhebb~_rs:.zijh om het 
luie ·wintervet; kwijt te raken, Iedèr~ zaterdagmorgéri~ om 1 O uur d 
Je ballen en de koffie zijn bruin voór de echt. liefhebbers. (Wc 
llilden er alleen maar even aan herinneren).· · : 

;., F F I C I· E E L 

[n. ballotage:· 
\Jo,68/2 J ,? .M.Koomen· 

i9/2 J.M.Hollink 
. 30-12.:..5_6 Fahrenheitstràat-1.5 
16- 1.:..57 Melis Stokelaan 2236 

. . ' . 
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70/1 ,';.G.M. •s-Gravendijk 

· 71/1 :R.J.~Jn-Let., ,· ... 
• .) • • . L • 

. -··· - - ·---- -- .. ------·-·-··---- .. ·•·----~ 

11- 3-57 .Valkenb.oslaar:i.-19 G :. _ _,- .. __ 
-.23,-3-51. Noorderbeek~traat 201 

·. .. , . : .. . -_, ·: r . ·. . - ' - "· : . . 

Nieuwe Donatrice. -. . .· T' " ' - •,. [; ;; 

--------------.- ·- . '., 1 "\,'•"' ..... _'• , ,. : ' • . • 

No.240 Mçvr.r4.Drussel, Nassáu'Dillenburgstraat 43 
:··_. '·- ~-=· .... _ . .-, • : ·-,· ,'. .. · :· .- • :"\"'; ·:·:. • .. , .>::ï:•:.·. ,·_ 

-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'-

SEKRET1~Ri11'.~ ~.: , ,• '. ------~--- -·~:-_;_ __ _cc_;è __ • ___ ,-:_'.~·~~-=-·~~--:=-:.:-':. .::~:~~ -_-

g. coomans . ' . : ·' . SENIC'REN-SENIC'REN,~SENlCREN;_SENICREN · . , . 
weimarst raat:' 218 · · ..:·'..::...J::... _ _._.:____'.=-:... __ ;...::.:_:... ... _:.;,, _:_.·:_J. .. ,_·=_;_ _~_...: ____ _ 
t·el·: 39;27,20 · · , ·. - , i, 

• ~-.1· l. ·, • - . : '. • ' • ·. 

PRCGRi~Ml"A NOC'R .ZCND,,G,· 19' FEBRUltRI 1967. ·.;. . . .. 
1~,;30 u;Cliveo 1-Lens 1 Pijnacker, reis ,per bus ',·· 
12;-~ u;Paraat .2-Lens 2 ·· · , · v,Brienenlaan,Wassenaar, .. , 

14:--u:Lons3;..Gr·.WillemVac f:•,Veld 1,Geb;1, Lok._6/4', :• ;' 

12~-- u;Lens 4-Quick 7 :.·· .. , .. Veld J,Geb,.1, Lok.5/3 .. ·.· · 
14;·-- u;Vredenburch 6-Lens .5.·,:--· Vrec;l.enburchwég . · · . . , · 

14;-- u·;Lens 6-G,.D.1,:6, ·: ·, Ve];q 2,G.eb.~, ,Lok;5/3 · 
14;-- u~Dui'ndorjJ ·:5-Lens 7 .. -:• ; · _ /,1:tiardastraat . . . . . .... 

1 2. -- u .Márathbn 8-Lëns 8 . ·, i - Costersp,Ört pa,rk, Wa.ssenaar:._' ''.,"_ 
... . . .. - , seW:.eg/Waa],sd;or:per;laan .. _ ·, 

DENK CM DE LEGITIMI,TIES ! ·· -., -· -:. · 

DE C?STELLINGEN: . . . . - •. ;· ·:. ~ - .• ' .,~, ; 

. ' . ·•; . 
~~~-_:!:: a.verbarendsé, h.haket, '!1,Ë,m:i,ts~ál!l, :r.roodbo~; w., ·-: ., 

venderbos, a,rooduyn, h.dietz, j,englebert, r.wách~ · 

man, f. de zwart, d. bránd_e_r:iburg. ~.--,- ···-·-· ,-- _ ,- ------,,- .. _ .... 
RES: th. suykerbuyk, ·r. bl,_ok; , •. j ;.b:ott.er .. J2xl~. ___ ,_ ·-'- ___ , _____ _ 
GRENSRECHTER: Dhr-.0,.:V,ii:;ser. VERZI,r:IB.LEN: Jtubgeb ouw , 

, 12,30luur • .Vertrek:.P.e~cbus:vq.naf _klµbgebOJ.!,W om.t.l.5. l!, 
• ·: • ~ :·. : 7 • , • • • • i· '. •. . . _. . . ~ -' - ' . • . . ' . . . ' . - . . .. ' .. 

LENS 2:. th'.su.'yke.rhuyk (2x);_r;bl:ok' (2x),"w.l'làrisen,-' j;v,d •. ,-, 

------ ,kn.ai;ip ,:. g .11;emper~an, 'j. v_-;di jk, -1. riemen;, j. botter ( 2x) , 
- ·n. r:.oodûyn; g. verhaar, h, brand enbur[;;_;· .. _ -· · . · · 

RES: g.looyestein (2x), g.;hà1Ieer'i (2xl'; j.verliaa.r(2x); 
LE-IDER: Dhr.L.te Mey.,_ '.':. 1 ' .. '~ ····.·• :·- ',.:> ,- ,. 

. • . ~·.;_ ··' · --~--- ·:·, 'r · __ \i . :·: 

LENS 3: g.halleen (2x), j.meièr, ·h,kemper, p.burghouwt, th.v;' 
------. kleef, j.verhaar (2x), g,lóoyestein ('2x),·1,hendri-c~s,: 

f.wubben, d,groenendijk, h.jacobs. RES: "j.v.kleef; :·'---

LENS 4: ------- g~j.crama,;,f.st;raa~ho~, 1!1-~avisl r,éykelhof; :·de~--:.,_ 
groot, c.peeters; J.wit~ing (2x , n,koot, a.nieuwen~· 
huizen (2x), f,veelbehr, r.brandenburg.RES: c.meere. 
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~~~~-z: n,.;,.domourg, h,uboen, j,groenerid{jk, a.v.d,beek, a,v:èg
mönd, j,riemen, h,de sterke, j,de boer, ;j~de hilster, · 

· _w.eykelhof, n,drabbe,_RES: a,v,d,meyden, . · .. ·.· 

,ENS 6: .m.,suykerbuyk, c.nie_uw~~huizen, m,heerschöp, n.de gruyt.er 
·----- ·e.a,v.d.acker, j,vèldink, ·r.ravestein, g.jehee, a_.nowee., 
... ,, _.'m·:-Y•:eysbergen, j,brochard, RES: j.w;i.ttipg (2x),·a.nieuwe 

·nuizen (2x). · 
,ENS 7: r.gelauff, h.v.welzen, a.poels, a.v.leeuwen, p.schulten. 
------ keet, a.klein-breteler, l.v,beusekom, n,de boer,·l.brand 

burg, w.eggers·. RES: j.p,v.dissel, j,g.v.dissel, : . 
. , ..... 

~~!'i~-§: j ,' ja'. ger; j • v. west ing, h. hel mi ch; h, le end erts, ~, h_oppenbr 
wers, c,kras, f,bierhof, m,oomB; r.wüstefeld, a,v.schie, 

a,v.luxemburg. . , ... --:· ·''.: .. :' __ ., .. · r-::; 
RES : e. löwenstein, d. v'., liè shout; 

~FSCHRIJVINGEN: .Tot u:i.t:etii:jk' Vrijdagayond s· uur/bj_j Dhr_.d.c"oot"fl 
Weimarstraàt 218, tel,39.27,20 en tussen,B-9 uur 
Klubgebouw, tel.66,13,14 · • . · 

. - . . . .; r . 

~. den Brabander wordt weg!')ns n,iet-opkomen afgelo1:i;en· z_öhcl:iig voor· 
3 wedstrijden geschorst·. Vo_or verwe.er :· -oj:r ma-ap.dagavorid · bij' de" el 
{Ommissi'è, · · · · · · · · · · · ·· . ·· · · ·' :. · ·' • , · -• ·,. ·• · 

; ..• ' • _:;,,. --' ..•. ,;" ! ; •.: . . ;,, : . ,· . ·; ~ 1 •••• :-•• 

)E TR.:,INING SENI.CREN .is· ( ingaail:l e .dinsdag. 21/2- 1 67.),•.wfé!ep,; om 8, 3C 
1ur, voor groep I (!ë)lftallen L + 2) en donder.dag, 23/2-'67 om 8. 
1ur voor groep ["I ( elftallen 3 '+ ~ ·4) ._, · ., . · ·. •. , . ·. · ... : ... :. : : 

iTCCRLCI'IG ~'RC.GR::Ml'f;J, SENIC'Rm,I vcca ,z·c,wn~\O. 26-FEBRUf.Rr.\1967. 

14;- u;I;ens 1-'Ho'llan:ci:i.aan 1 14:.-·..:·u·.Tedo· 3-Lens' 5-ii: 
12,- u;Lens 2-Quick Steps 2 · 12;;...~·i.1;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 . 
\/ARIA 

. . . i . • 

- Door een misverstand is de vorige week achterwege gebleven/eer 
mededeling over het overlijden van de he·er Th,Janss_en., ~iens: 
9Oste verjaardag op 1 januari was gevierd.· Cp woensdag J. fèbr1 

_ is hij voor altijd ingeslapen; zaterdag daarna hepb_en w;i.j dez< 
trouwe Lensvriend naar zijn laatste rustplaats --begeleid •. 

- In'de pers heeft men kunnen lezen, dat Leen Ramakers, die als 
speler met grote kwaliteiten en oud-trainer van Lens bij veler 
van ons een goede bekend·e was,· op 61-jarige leeftijd is overli 
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- Cp zaterdag 11 dezer werd te Amsterdam ter aarde besteld 
... ops .oud-jpniorlid Ton BastiaE;nen. QpgeklOITil)le!J. tot 1 st_e 
· /gezagvoerd_er y<-1-n de. K.L.M. is hij nà 'een kortstoti-!;lige!'. 

ziekte uit d_it 1,evep heengegaan, ongeveer' 40' ja-ar oud •. 

. Mogen zij_ rust13p in vrède; De nabe.staa'uclèn kunnel'l ··over-

. tuigp. zijn va,-i óns m1,i°eleven.. . ... ' i :· . · ... : _. ·:. 
-o-o-o-O-o~o-o-'0}-0-0-'o-o-o-o-o:...ó-o.:..o:-'oc..o-o-o:.:o_o;_o•-&-o-o-o-. 

• . . ! • . . . . . . .• 

SEKRETA,RIAJ\T _,::==·======--========-. ·.-::- -=-= . =·== • ·=--=.: '=== 
h_.v.an der klei_j · · JUNIC:REN-JUNICREN-JUNICREN-J.UNIOREN' . -

. {~f;b33:Ss:~~at 45 -------~-------'------'=C-----.---'~-=-------

PRCGR,,MMA· VCCR ZCNDl1G -19 FEBRU:"RI 1967 

12;-- u;Lens 1-D.H.C.1 V,3,G.2~L;6/4) ZJ:E· 
14. -·- u.Lens 2-Vredenburg 2 ' V. 3,G. 2, L, ö/ 4 t TR.~INING 
· · · Lens· 3-vrij · - · ·, 

DE Ci'STELLINGEN: ' 

-:~!:!~_J: r.bruggemans; m;.v~veen; r;f.órtman,1 p;d~. jongh, h, 
verh13ugd, th;hoëfnagtil .. ; f,y:..bohe~men, w.v,ogel, a, 
kortekáas, j. cobben ,w ;keet'mar1. · ·· · ·· · · · · · .. 
RES: h •. overbeek (2xl. LEIDER: Dhr.i'.Huis. 

1~!:!~:_g: c ,v:aassen, j .welling, · a. duym, ê :vervaart/. t'; Ïi.e er-' 
schop; th,bröchard, j.webbers, ,n.jan:;isen; j.de · 
jongh, ·g.v.d,togt; c.v,velzen. · · · · · •. 

..., .. _ 

RES: h.crama, c,rooduyn, LEIDER: dhr.G.v.d,Velde, 
-o-o-o-o-o-o-o-6-o-o-o-o-:-o-o-o-o-o"o-o·-o.:..ó-.o.:.ö::..o.,.o;__o-O-o-o..., 
ï'RCGRAMI•·1,\ VCC'R .zo:,TERDAG 18 FEERUI,RI 196'7 

15;45 u,Lens.:5-Quick 5 V.1;G,1,L.6/,4) ZIE 
14:30 u;Lcms 6-RAVA 3. V.1,G.1;L,5/3 · · TRAINING 
14:30 u;Lens 7-RAVA 4 V,2,G.1,L.6/4 
14;30 u.Celeritas 10-Lens 8 Leywèg hoek Noordweg 
15.45 u;Lens 9-Quick 9 V.2,G.2,L.6/4 
13;45 u.V.C,S,9-1ens 11 Dodemsvaartweg ) ZIE KLUD- -
-14;30 u;Quick·Steps 10-Lens·12 Nijkerklaan) -MIDD;,c· 
1_5;4.5 u.H.B.S.11 -Leps-'13' .. ·1-1outrust · .. )ZIE RESERVE.,.,· 
14;30 u.A.D:~.26- Lens 14· .,. c ·.zuiderpa:rk ) .-' ·PRCGRAM.MA •· 
14;30 u.C.W,1 .4-Lens 1.5 TERREIN,LENS, · )-_ ,. 

============ 
1.5,4.5 u,Lens 16-A.D.C.31 V.),G_.?,t,.5/J 

- ·,, .,.: 
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DE Cl'STELLINGEN: 

!:!~~ê.z: W:,kouw.enhove~, r,v,d,myll, - j,colpa_,: ,l,huis, p,,de jong)1 
· -- (2x)_, d,holt, e,bakkers, h:overbeek (2x), a,höp (2x),--
.. j .fretz, h.bijsterveld, . . · · . · · _ 

R_ES:_:g,bruinsma (2~). "LEIDER:, dhr.G,v.d.Velde. 

IENS .. 6: r;v,berlo, k,s_chouw, f.je~ee, e,v,b;onkh~rst, _p,èle vri, 
------- ],;de Jongh, h,v:hulst, b,hoo_geveen,· l.v.d,velde

1
- p·;v.::,d 

g,J;>ruinsma _(~x).' RE~: ·a:hop \2x)._ LEIDER: dhr,J,de Hil 

LENS 7: b. v ~d .lans; a; tinnenbroek, b ,lustenhouwer, f. v. baggum, 
----~-:-- _ d_uyye.st_ein, .. ~,'?_gger.s, r,v,wassem, g,de hoogd_, th,j?nss 

a.bilderbeek, c,grimbergen. RES: p.klein "bretéler·;··,. 
LEIDER:' :cthr.A.Blok.'. . - . . . ' .. :c,.:. 

!_E_Ii~_§: p,milt~nbm.>g; p.manders, b,de vr,ies, d.de vriies; a_ •. v..e 
. · '-•··a.westhof, b;v,d,,sP,rong, c.v.deelen, p,bremmer,. g,ve.rev, 

r,peters; ... JE,5: .f•.v)'d berg •. LEIDER: dhr.C,de H.ee.r•, · · .. : 
S,.MENKCNBT:.14,.;•~"u,Leyweg hoek Hengel-olaan.' .. _ 

~~~~-2: e.v,d.broek, .r~j~qobson, p.f,de-·l)aan, g:rá1~èstein;: h.[d, 
kers, h,v . .qomûur.g, ·.a.feitz; J.,schl!-tte, j.c!ast/enmillelf1_, 
h.rientjes, c;blok, RES: r.bogisch, ' ' · ' 
LEIDER: dhr,H,Leenderts, 

. .. . . . ~ ·~ 
LENS 11": p;de haan, h;de,,jöngh; Tr.raaff, c,schrove.r, -g.bloks, 
------- -p,hop/ g,v.·q,veld'é; t,hoe·k, tr,r.esodiharlll:j9, fr:cobben_ 

- j,disseldörp/.RES: :P,v-,doeveré.-n, LEIDER:_ clhr.R,Wachman 

LENS 12: -------

LENS 14: 

S,'.J!iENKCf-'BT: · 1 3. 25 :uur klubgebouw. ' •· : .. 

1, ègbe"Fts; r·, hóefnagel r th.v .ri·jn ,· h·, v. bèr.lo; 'fr ,de kl, 
fr;disseldorp, p. verheesen, .w, énglebert, t ,·jungsdilägei 
c, stapel, k, v .d ,voort,· RES: . th, booms·, · . 
LEIDER: dhr.J.v,d·,Knaap. ·S,\MENKCMSl': 14.-_ 1für Hengelol, 
hoek Loevesteinlaan ~ - . - . . . ' · . . . 

r. bos, c. blom, h,v ,dam, l .cazander, j. v O"d .heiden, p. v .c 
steen, )1.riiriliielzwaan, r,de WGlfi'b,klein breteler, j;,, 
ende, ·g,v,ard·enne, RES; p._he-ynen, b,hoefna·gel; IEJD"ER': 
dhr,W.Stapèl, S,"iMENKCM'3T: ·1.5~-~uur Hengelolaan hoek Li 

fr :teunissen; a; v .d .~èr i · f. guit, c ,abspÓel, h. janmaat. 
j,keètman; r~_mêe:r'shoèk, j;hèlvenste•in, i?h;.v,,d,aardwe~'., 
b;ravestein; h,pechler. RES: r,woutèrs, ·g,lutterman, 
LEIDEil.: dhr.G, Kemperman. SJ\llIBNKCMST: 14, -- uur Heng elol 
hoek Loevesteinlaan. 

: . ~ 
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;§~~-!z: a,castenmiller; g,nieuwbuurt, - j,asselman,· e;bor, 

· .. ):·. • p~dem_e·Yè,r·, .. r.,k.f.straatman,. w.duiv:estein,· r •. ·. 
asselman; c.v.hulst, .e,verschoor., ·c,.gróen. ·. 
RES: e.v.deelen, j,meyers •. LEIDER: :dhr.C .. Kras •. . . . ' 

,ENS 16: b·.de'haás,m.d'elsàssó, ·r;v,'nunspeet, l.ve'rspaan
·------ -donk, g,engleber-t, w,v·.d,.ham,j.de .vri_es, j • .mulder,._ 

p.wilrnèr-, · .e. v,.d ,hóeven -wij sard, ,r •. straatman. 
RES: p.steffen,- r.feenst.ra. LEIDER: '·cthr.J .Witting .. 

-0-0-0-0-0-0- o--o-ó-o'-o-o-o'"'o-o-o ~o-o-o.-o~o~o-o,-o-ci~o-o-.o- o-

'RC'GR.i'iMMA ?UPILLEN VC'CR Z!,TERDJ1:G ·18 'FÉBFÏ.UARI 1'967. 

;45 u; Lens 1- v.c.s.1 
;45 u; R.V.C.2- Lens 2 
;45 u'; Lens· 3 - ITAVi, 2 
;45 u;· Lens 4" - G .D .1\..2 · 

- . . . 
V. 1 , G • 1 , L •. 6 / 4 

. Sportpark""Prinses .Irene". 
V; 2 , G • 1 ,'L ; 5 /3 . : . . . 
'V,3,G.2:;:C,:6/4 ..... ,';:. 
Ni jkerkJaap 

., 

.-- u. Quick St.eps 3-Lens 5 : 
u. V • V. ;, • t,'- Lens 6 

~!.---_--"u""",. ï'ostduiven -,-Lens 7. 
~ . . . 

IE ('?STELLINGEN :· ..... 

Zuid'erpark . 
l4onsterseweg,. Loosduinen : _ ... ,,. 

. .: .: :. 
~. . ' .. ~ . . 

:~~~_:\:_!: r; v/d steen,, p. v~wijk, -c ,lustenhouwe·r,. g, colpa', 
g,trommelen, .f.veeren, a.baven, a,de w;i.nter, 

'. .·. in.v/a',norst·,· ·e.hoefnagel,· j,v;rijn". · · . ·. · 
' . . .. RES: p~!=1,e wol!'._ LEIDER: c1'hr ,G. v /~ _St:eën. : • .. : 

.ENS ? 2: h. jöchems, e, Iilacèo, c >,/d · aardweg,· g. wouters, 
·----.--- m.v.baggum, j,v.rossum, r_.goedhuys, r.micka, 

. ' w.de hil'.st"er.,: é.:.ir,efc:l:lèr, J.slabbe'r,s.· - · : 

,ENS ,, 3: 
.. ----. -. 

. RES:. q. v; noort. -LEIDER : 0hr • Th". Stiyke rbuyk. . 
S/.MENKC'MST·: 1 .1 o· uur· Heng'elolaah ho'ek Loeve~ · 
steinlaan. · · · · · · · 

p; verschoor, p~ ber!_rnlaar, a. borst, j. keetman, g, 
willeinse,· p. le brun; b.ruit·èrman·, j,b'oin, · 

. j;oosterveer·, l.wihkèlman, a.van maris· •.. 
RES: h.veèrinan', g.leliev·eld. LEIDER: dhr~J·.cobben. 

·-·· . _·•. . . ,, . . . 
f. v. os, r. de vries., f. de vries, h. straver, p. . . 
bóoms, j.poi3t,'r.v/d lely, 'j,wü'stefeld, c.bakker', 
f~snoeyers, r.de vroege. RES: e.re·esink; g.bl'oks, 
LEIDER: dhr ~L.Drand·enburg, . 

!:§1:!~..:!:'._.z.: j.kouwenhoven, a.v/d aar, r.bom, e.booms, c.ernst, 
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h. coolliéins, 'j .,y_alken)Jurg, j. janmaat, :f ,w:j,l],.eyh_s, ·,? '. . 

g,schneider, r,verbar.èndse·. RES: th.heèmskèrk~ - g·.gome 
LEIDER: dhr.N,Koot. Si,MENKOM3T: 12,30 uur.Hengelolaai: 

,.~°,E:\_L_oeveste~~l~an •.. ·. ,. . '.---· .... , ... :" ..... ••-·.·_ ' 

!1!!i~~-~-~ :' a; jaq·~,sen; r. y / d irlee:r ,. p. all:i.ersê, _·th, ti js:sèfr,' w ;v/.d 1, 
à;hilêlèrink, a;bu'rçksen, vL·v,d,l,i)'lden', _j;~v/d wijk, p. 
feitz; g,v.osch. RES: j;dessihg,· a,kle.)'We'gt.LEIDEH: 

·· · ·• dhr .i, ,:Nieuwen~uize:n ,. s:tMFi,WKC:t-~ T; 1 2. 30 -uur ,HH,nge;LC:18Ja! 

ho~k .• ~.oe,~estie~nlaan,. · ·• _ ·. , : • , . . . , . . · 

~!!i~~-?_]: j.mul'd·èr,' p,perreyn, r:,yp~rlaari~/j..kci:pe.r:.t: a.lorl.der, 
p.koper, w.gomes; a.kleef, j,dë hils"tér.,~a.reesink, e 
de wit, RES: m.v.rijn, w.carabair:h .LE;LD!f;R,:, .. dhr..J,.,Lirnb 
S,\MENKC'MST: 1, 15 uur Hengelolaan höek·I:ie'yweigf·· -:="-:-.:· 

,:~ ~ .. . 
: ~· ••• • ~'-. '· _;·_ ··,. • "c • •. -._ :·. ·:<>Ï ; .. f:_-:r ··""- _\_ :'. 

Di,:ze week begint de pupillenkompetitie ,weer·"tre·.cl'l_'aaieh. 
Dé laatste tijd is het nogal een:;; voQ:r,g(;!kQmen ,· ,da,t :jongens te 1 
kwamen .Oi; zelfs nie.t ,opj{wamen, Knoop da,arom de YOlgend e punt en 
goed 'in·'je orén· '· · · ··:.· · ··• ,.'', .... ,. · · · • · · · ·· ·· · : :,;_ .· .. ::· 

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

1) Steeds mÏnstens tien (en:dus geen i:i~gerii) -m~nuten vóor de· v:e 

, ·'• strijd, als deze op ons v.el'd,wordt. gespeeld/\1tanwezig zijn, 
: Dij uitwedstrijden tijdig op hetrp@~• v:a,n::;;a.menkomst, r. , , 

2) denk hooit : : .<!het· :zal• wel· äfge keurd···~ij~;,:·:: G~: ~lt i.icl··-~-~/s-t·c:n2 

de afkeuringslijst kijken: Staat cJaar:: "goedgekewd" .• ~dàn àlt 
'. . . . . . . • ,!~. ,~ : ~ 

koma1. , ook al regent het. Staat er 11 afgeke11rd'',. dan ,gaan ,c!,e 
wedstrijden ·rratuurl;jjjk niét door; Staat, er '/zie afkéwin,gë;;Li 
dán kun je alleen tussen twaalf. uur ep half .~én/.d us 'niê.t ieg 

of later, telefonisch informeren bij 'dnr.1-I;v-;d;·Kleij, tel,· 

33,88.42, of .. de wedstrijd do.orgaat. :)C,!.·iI.,·; 
-····~-·-··--·- ·--· 

ATTENTIE; JUN!CREN EN PUi0ILLEN · ! :. ·. , _ ~::.r,; · j· ; 

J,FSCHRÎJVINd1H1~ vóór vrijdàgavond 7,3o·uur á!ln·dhr.H.väh der 11 
Frambozenstraat 45', tel. 3·3.88;42 · (telefo'l1li'sc1 
alleen vrijdagavond tussen 6.30 en. 7,30 uyr)i• 

NIET-Oi>KCMEN: wegens niet;,,opkomen .in het· afgelopen w~ë~~indc 
worden H. Crama, G ,Rooduyn" R .Fcrnnstra, ·Eî";'Lut'té 

. man.en A,K1ewegt_tweems1al als reseryfl_.OP~y.\:,ê•t 
. , · , ; Wegens herhaald n.iet-opjrnmen wordt.. F: .y.,EÇ>fOlll(;l 
: ·.,.·:i dit_seizoen n:i,et.meer qpgestèld_. :·t··;· ·,'. .•. ,: : 

. - ~ . ., . ·- ,.. . . . .. . 

M,',.TERL,,lLUITGIFTE: dhr.H.van· der Klei-j. . . 7 , :;. , 
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RESERVEPRCGRAMM},: 

,, ...... · 
alleen '.indien het gehe.le programnia 
is a fgeke_urd: . , 

i~.zaal Marterrade: ------------------
14,~- .uur: Lens ;:: 1 + ~.de Wolf,. H.Jochems, R,Goedhû.ys. 

Samenkomst:· 13-45 ··uur ingang Lensterrein; 
Leider: Dhr. G, v ~d. Steen. . .. 

15,30uur: Lens P·3 +:E,Macco, C,v,d.Aardweg, E.3')cicher, 
M.v.Baggum, G.Wouters. 
Samenkomst:· 15, 15 uur ingang Lensterrein,. 
Leider: dhr,J ,Cobben. · 

Zaal Herschelstraat: -------------------
14,-- uur: Lens 13 + A:Castenmiller, E,Bor, E,Verschoor, 

B. Hoefnagel. · · · 
Leid er: Dhr. Th. Suykerbuy,k, · 

15,30 uur: Lens 11', + G,Nièuwbuurt, J,Asselman, ];t-.Assélman,· 
P,Demeyer, C,v.Hulst, R_.K.F. Straatman, 
Leider: Dhr ,G ,Kemperman. 

Klubmiddag Lens 11 en 12. .. --•-·.·-- ·•- -· 
C'ok all een-.bi j afkeuring van het . hele programma, ;is er 
voor Lens 11 en 12 gelegenheid de zaterdàgmidd'ag.in.het. 
klubgebouw · gezellig door te brèngen, :, zoals wij :v-orig .. 
jaar ook al. een.s· hebb$n gedaan.· f,lle sp·elers worden dus 
verwacht-,.-Aanvang: 14,--uur, : 

. ' . . -· 
TR,\INING: 

Met ingang van dinsdag 21 februari gaan de trainin_gsgr9e
pen van A. en B-klasse .op donder.dagavond wëer. trainen a1·s· .. · 
vóör de wintermp,anpen,. dus·: .. · .; , .. · ·.· · 

dinsdagavond 7 uur · B-klasse-groE:p .. 

donderdagavond 7 uur f,-kla sse-groep 

Voor beide groepen als voorheen: al:s .veld is afgekeurd, 
trainirrg 'in zaal Mc,rterrade, ,\fsëhrijvingen, alleen in 
uiterst dringende gevallén tussen'half zes eri half zeven 
bij dhr. G. v .d • Velde, te],. 36. 1 4. 3 3 •... 

. .. 
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TRAINING .C-klasse- vri,jdagavond:. ~ ·; 

Wegen~- hup /s~c;l~ag vrijdag J:1. wordei1 A,Castenmillèr en ,R.v .. , 
Nunspeet 17 ; èn 24 :1i'ebruari niet op de training verwacht. . ...... . 

• • ·.· : _j_ ·1 -.; ; ' < •• , ' • • t ;, • -. . . • • , , •I ,r C, 

TRi,INING .. , ?Ui?ILLEN·: woensdagmiddag: _; · . .i. ·, ' 
• 1 • -~ ···•. • • ••• • • . ~ f'\. , 

22 februari begint de pupillentraining· voor' de groepen - zoals voi 
week in de Lensrevue vermeld ! ! , ·· · · . · · ·,· 

. :..:·:,::· ) •-·- .. ·'·_,.i ·• •--•-· 

-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-, ·, ~ . .. 
····• _;,:_; .·. i .. 

VAN DOEL .TOT DCEL - (Serii6ren) .. -.- .. ,., ' 

Lens 3.: ·moest tegen,htJt sterke O,D.D,2 ra tweemaal drie kwartiei 
----::- <strijd het·moede hoofd buigen, C,D,D, speelde een mooi 
partijtje voetbal, dat toch.in -slechts 2 :doelpunt·en resulteerde 
Dat was gedeeltelijk,:l;ewijten,aande mi~sers van de C.D.D.-voo 
hoede;· •màar · ciqk 1J,an net_ hardnekkig verdedigen van de Leris·-achte: 
hoede. De e.erste:helft.eindigde toch in.een-1,-0 (H;Jacobs) voor 
sprong voör liet derde'. 'Een doelpunt ná een gevaarlijke uitval_ 
gescoord., In de tweede,helft·een groot.-;C,D,D. 'overwicl:1:t;- 'Het lic1 
doel stond vri·jwel Lsteeds ondèr hogfl druk,' Maar mC:t veel kunst 
( achterhoedè) en vliegwerk' ( keeper ·Guido Halle·en; dié- 1.:iijn 'cio_m~ 
back vïerde) bleef het doel. schoon •. Een kwartier voor hét eirldc 
was het dan toch raak en even later zalfs '1-2 dóor eêh ·zéer ont
streden .doelpunt (was·.dè bal· het.· doel vlak ·gepasseerd-???). Lhiis 
strijdt ,v-o1gende week verder. - · ·. ·· · · ·· · · 

Lens 4:ver.r1J,ste do.or- het hooggeklirnseerde D.V.C.2 met_3..:2·\,J•v 
---.---_ - s:Laàn, 'Eeri 'leuke·.wedstrijd met weee. juwe:eltjes van dciel 
ten van ;Linksbuiten Br-and enburg · (.twee .llzwie.pers•i" ,én een doe,lpun 
van Niecifenhuizeri,' Alle 

0

doelpuntèn vielen voor' rust,. In 'de .'tw,eG 
helft _gáf Lëns de voorsprong riief .me,er. P,rijs ,' E.en bijzonder'e :·ve 
melding ver-dient nog het zeer degelijke_ spèi v'an rechtshalfiï..l) 
zonder dáarrneé all'è hardwerkende _ande;re.·•jongen(:l tekort te d~~n,. 

Lens 5: speelde een slechte wedstrijd, deels t,è wî'jtert aan de's 
------ te konditie van sommige speler-s. ;(Cei! ).~·)Tia··Hennr,de·•.-St 
werd het 1--0, maar na slecht wegwerken werd het gelijk.-.Na·ue r 
een licht NI:VO-overiwicht, · Toen ·NIVC een viociri:jpi'qq_~ ham; :schrokk 
onze jongens ·-echter' wakker· en giri.gen_•fell_er spelen'. -Di:t, re sul te 
in de gelijkmaker · ('J. de Hil ster) ,· . · · · ·J ', ·" , •' • · '. " · • : -, ' i ,. -; · · 

. - - ::·: -·\·;. r . - .. - . ~•, . -> },::-

' 
...... . . l.. ~1. ' 
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Li::D.~-~,! moest 
8

op een slecht veld de punt:eh- a'àh. Laak-kwár- ... _;_, _ _;_ 
tier·' laten; Voor rust, nam Lakwa de leiding en -· 

Lens kwam hiet ·:aan· scoren' toe, doordat naar een "afmaker" 
gezocht werd ( doen ze dat nu nqg '? J · In de tweede helft 
zakte Lens in elkaar ( gèen gezicht · en Lakwa màakta er---· .... : .. • ... : .... _ 
nog vier ·doelpunten bij, · · · 

V,\N _DCEL TCT DC'EL ( junio_ren)_ .. .. . . -- . 
·• .'- , . ' -- . ·- ' -

LENS 1 : speelde tegen f,DC 2 en kwam ondanks twee schoten 
tegen de paal voor de rust nie.t tot scor•~ri; l('lä;k ,: ··· · · 

na de rust -vloog .. er wel een bal tegen de t.ouwen;··riiáa:-r···-- ····· ·-
ADC' sloeg gelijk terug. Tocn .. werd het' _een 'Lens-overwinning, ___ :: 
'-".ant i'aul v/d Aar, dié ever\ tevoren voor Fabian van BÖhee- ... 
men w~s _ingevallen, maak;te er 2"'.1. van. · · · · • •.; · . _· < ·' · ,. · 
LENS 2: w~n ·na een zeer eenzijdige ~~d~trijd ;,mt 4-J va~- Dfj, -

Dîl.K, De geeltjes openden dè·score, ;waarna J,de 
Jongh en W.Vog"l (5x) voor de Lensdoèlpunten. zorgdep, .. 
LENS 6: moest•~ een wisselende strijd de punten aan kop~ 

. loper RI\.W, 3 látert, ,In 'de··e-fFrSte hel-ft _was qr,aan 
beide zijden goed voetbal ·te zien; -':n .de.tweede helft-' . 
bleek PJ,V,'t echter over ·de -langste ade!I\ tè beschik;ken, zij'. .. 
scoorden twee dóelpunt en •. ,· •· · · : : · . ' ·• ~-- ·· · · · 
LENS 8: verloor met 3-2 van Adelaars; Tweemaal wi'st Lens ... 
een achterstand in te lppèn, maar Adelaars had het läàtstei' 
ITOOrd, .. , -
Lens ,1.5: nam tegen I\.DC' 29 direkt het initia.tief;, lllq.ar -kon·· ... :: .. 

•· ' · niet tot scoren.komen, Er werd zelfs·een penalty. 
gemist. f,DC' nàm voor de rust. zelfs de leiding,. In ,de .tweedl!l 
elft een geladen Lens, door D ,Hoefnagel we:rd het gel,ijk; . . . 
1Taarna ADC'.-wederom ·de leiding,·nam, Toen werd het-yia Ver- ,.r.·, .. 
schoor 2-2 en na een spannende ·slotfase, waarin· zich :voor · 
Lcms diverse kans en voordeden, , kwam _helaas geen verandering 
neer in de stand, · · · ·· · · · : :· ___ '..:: .. 

v;\N DOEL TCT DOEL (pupillen) . · . ' . - ) 

~ENS 1 : wist tegen Qtiick Steps reeds na· 1 minuut de score 
v-ia Jos ván Rijn te openén. Maar. voor rust kwam er ondanks 
1et grote overwicht niets bij, Na de rust ging het bij Lens 
10g beter, de buitenspelers werden steeds goed aan het werk 
5ezet, waardoor met open spel meer verwarring werd·gesticht. 
Jos van Rijn en Fred Daven maakten er toen 3-0 van, 

' ' 
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T E L E - L E N S 

_W_ellicht zult u zich,. geacll_~e lezer,, 
. herinneren., dat wij aan het begin yan · 

· de kompetitie de aandacht· hebben· geves
tigd op het plan va,n de .'\.fdel:i.ng D.en . 
Haag van _de KNVB een "Hoofdk:).asse,,- in· 
te steilen. Hierdoor wordt dit seizoen 
een vers.terkte pj"bin'otie mogelijk en w-î; 

· hebben de· indruk·,·· dat, vele spelers dit 
alweer zijn vergeten. 

De Hoofdklasse wordt gev:q:ond __ u1t de-·é.::7 
ventuele degradanten uit de res. 3e · 
klas KNVB (waar ons tweede in speelt):, 

,L· de niet naar cJe KNVB gepr,omoveerde kaID:· 
pioenen van de_ 1 e klas afd. I)e'ri Haag, · 

·. de no.'s 2 t/m .5 van de 1 e ·k;i.äs::;e C. :t/m 
. ·H ( Lens 3 speelt in 't :D )" ,- ·ars,îriede d}~ 

. kampioenen van de 2e klasse. Ç, 1;/m J.' 

'oe ·1:e· kla,Eise word't"'gevormd 'cl
0

6br de ·1·e 
. kla.s.:.·elftallen, die niet in aanmer\{ing 
' komen· .voor' de hoofdklasse, de ,no' s \2· 

t/m .5· väh ·de· 2e klasse C t/m J, alsriled, 
de kampioenen van de 3e klasse D t/m )C 
(mogelijk Lens 4 en .5). . :"-- · · 

Ter verduidelijking zullen we n~- ;oor· el~ e .. lft'al afz~nderlijk .... 
de mogelijkheden schetsen:,.. ·· ·., 

LENS 3: zal îrJdien ]:let kanipioèn wordt; .'-: w:at niet. wa:arschi jnli 
is - samen met de vijf andere kampioenen van de 1 e kla. 

se spel.en om drie_ plaatsen in de· Res. 3e klas KNVB •. De ·elftal-· 
len, die hiet naar de 3e klas promoveren (dat zijn er,dus drie 
die komen in de Hoofdklasse, Eindigt het derde în de kompetiti, 
op de vijfde plaats of hoger, dan volgt eveneens promotie haar 
de Hoofdklasse. .. ____ .. · ·-····T· -:-. 

LENS 4: zal indien het kampioen wordt ( gezien de huidige stand 
is dit nauwelijks denkbaar) naar de 1e klas promoveren 

(slaat dè 2e ·klas dus over), Eindigt het,op de tienge plaa;-S;:; , 
of hoger, dan.volgt promotie•naar de 2e klasse, · ... .J· . i' 

LENS .5: Voor dit.elftal geldt hetzelfde als·vocir Lens 4. LehS 
.5 staat er heel g.oed voQr. en heeft dus een zeer,goede 

kans op een kampioenschap; en dus promotie naar de 1e klasse, 
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LENS 6: Promoveert 
de laatste 

naá.r de 3e klas, indien het niet op 
plaats eindigt. Dät moet kunnen, 

LENS 7: promoveert naar de derde klas, indien het niet 
op_; de laatst~. plaats· eindigt, 

LENS 8: Eindigt dit elftal op de zesde plaats. of h,oger, 
dan· volgt promotie naar de 4e klas. . 

0 F F I C I E E L 

IN BALLCTAGE 

no: 70/2A.G.JT,, 1 s-Gravendijk 
,·. 71 /2 R.J .van Let :. . · 
. ·72/.1 H.J ,C.M.1-fartens.. ., 

73/1 .R.R.van Vliet · 
:· , 74/1. · J .Luèas . 

· 7'5/1 _C.H.J ,Hoenderkamp 
76/1 R.Deck., . 

·77/1 R:J.J;Nottet 
·.78/1 :R.van Vliet 
·1 . . 

-:[JEENKC'M'ST NKS 

' ' 

11- 3-'57 Valkenboslaan 196 
23- 3-'51 Noorderbeekstr,201 . 
14- 2-'52 Dieverstraat 74 • 
31-10-49 Kepplerstrà'at 137 1 •· 

10- 6-'53 Landzijde·201 · . · 
11- 2-'53 · Landzijde 221 
11- '7-'5'5 Melis Stekel.aan 20'50 
16-12-'57 Wolweversgaarde 93 .. 
10-11~49 Cartesiusstraat 70 

' . 

Cp woensdag 22 maart te 20. ob uur (mits er geen Europa- · 
cup-voetbal is) zal er in het· klubgebouw van RAVJ,/VVï' in 
het Zuiderpark een gespreksavond'plaatshebben, waarvoor 
uitgenqdigd zijnd~ Dagelijkse Besturen, g~estelijk advi-. 
seurs én hoofdjuniorenleiders van·de navolgende vereni- ·. 
gingen: Lens, DHBRK, GDf,, GDS, Gr.Willem, MOA, quick Stëps, 
VVI', Wit Dlauw RK en RAV:,. ·Ter sprake zal ·onder meer kç,men 
-de .brief van de bisschoppen ·over de. sport. · 

.. L .. ,· ' 

•. 
H G E .N 

JUNICREN. PUi"ILLEN 

cele.ritas .10-lens 8 ..... 1-6 rvc 2 
qui·c;I<. steps 10-lens 12 3-1 quick steps .3 
hbs 11'. .. · · · ·, -lens 13 0-10 ·po~tduiven 3 

- Lens 2· .1-4 
- lens '5 · 1 -1 
- lens 7 2-2 

Het gehele seniovenprogramma voor zondag werd afgelast, 
. ',J. 

·.' 
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!EES NCU ( eind eli.jk) EENS WIJZER · ' L..'. .... 

rat zijn wij vo'etbali'.ers tOc,h een, oritst.ellend stellet'jE:l _eigen"'"' 
teimers. Als wij geen- zin hebben qm zaterdag of· zondag;të voeb;'l: 
,allen, dan bell!;)n .we·_ de e:).,ftals~~r\:)t1rris of _de . jiiniorensekreta
•is even op en dar,i lllçieten •die, hèt .-v~rder maar uit zoekerr; Nu i"s · 
lat opbellen ( afbè1len} tot :dàar,'."aàn.,-toe; ,i)iaar h,'et , komt _ regelma
iig voor dat - om maar.eens een duidel,.ijk'ér1waar,v·oqrbeèld,te
toemen - onze- elftal se\(;-et11ri s vrijdags' avoftds: om half• ·t\:i'aalf : 
10g een afschrijving krijgt; Nu inoet hij óîet ';3leèhts de; opstel:'
_ingen weer veranderen, nee;. hi.j moet Zi_èn,"·tiat hij dè volgende· 
1orgen andere spelers aan schri j.f'.t. Eh dan hebben we het niet, i 
iens over zijn eigen ge.zellige· rustige vrijdagavond, de eerste 
Lvond van zïjn ·11vri;je" weekend.--- Hoe--1-ui- onze :11:i:1.et.b?,.lf.?r_s.}'lE:l]-. ztj 
1oge blijken uit het ontelbaar grote aantal telefoontjes, dat··. · 
mz e elftal sekretaris op zondagmorgen te verwerken kri;jgt; ,al•s-,_ , · 
iet twijfelachtig weer is. Vele spelers zijn nog te beroerd om''--
1aar de afkeuringslijsten te lopen. Het kan ze niet•' ·'sèheJ:êh-;- dat 
Ie funktionaris net m~t vi:-ouw en kinderen aan de koffi&tz:Lt, , , 

Je juniorensekretaris 'ka")JÏpt :me\ ne-1::zeffdè~--prohlaèmfJj~'\; erl;ig_~{;.. 
lat wij aan de _be-tre;ffende -funktionarissen •k,unpen, advisgr,en ,is: 
KG STRENGER optrèden. ·Wellîcht' -verdient,. heJt· a•arihev.eling ihe't . :· · 
roorbe eld van enkele ,a,nd ere· ·vereri'igingen t~, yo),.gen en ,,b,:i.j. rii/et' · ·
;i jdig -s\,;f.1>.~.hri jven _én niet_...,hipkóinè'n de bet ref:f\'?JJdl'.l s11.etè'f ~ èe_n ,: · · 
)oete te· gév'en:. H~~ }~. nàIT\e_Jfijk gebleken, d~t-.d.e~geii.:ik~ 1s~(llei:::~ 
1ogal ongevoelig ziJn voor :opgelegde schors:Lngen,.,;,. , -., , ,. . · 

~ E N S 1 

• • · ,., · .._ • 'I . 1 ,l O ;" • -· • 1 

~. t·,r·r - ~~ ·~:-·- r 
: Jr . r .~ --~ : ... :! ~ :_: . DALJ;NS . .. •" . ; ·. 

Gesp .• Gew .Gel. Verl.~ Pnt. Doelgem.: Weds,tri.jdgem, . , . 
\-klasse 33 17 2 14 """"% 1T;...;6r· , .• 1-09 ' .. .. . .... : 
]-klasse . ,58 24 8 26 .56 154'--1;3:5 ..: .. !,_.:(i); 9.6 ; __ 
~-klasse . ' 69 3'7 8 24 ·;:--, -82 :r 201 :-190 ,1; 20 : ~ ;>,·, 

;otaal jun. 160 ·78_-l~- ·.64: ë., 174'~•-:.43,2/:,92, 1,09 ·.'.J 

?upillen . : · 4-9 t; 20. - .5 22 r -.~.5 ·, 7Q":- 78· ' 0 ,9G;··,•. ·1 
• • . . . • .; • . . · , " 1 fJ "'[ .1. i ~ l· : r;:-1;·; 

~CG ENKELE ~'LAI,TSEN · ·:r · .. ,, • •. -~ ,,_ : -. ''.'i'Ji,:;,•,:1:;•, 
. •· .••• • . .~.-i •. •.; ,,',-~.·-.,• ...... '. · ... ~ 

!/oor de, pinkt.ter.trip naa'r I.dar· Cb~rs't;eiri zijn·Ï1Û' nög sJ;'irt:ht:s en
k:ele plaatsen in d.e bu·s onbezet· •. :De'z'e week meldd·én ,.zicl'f1ti • ---· .-

,'.Schouten, R.\vachman, H.ITrànäe'nt'ürg,;'i.'F:B.rárid~nhürfg, D. 
Brand enburg en F .cie Zwart, Meld 'Û: nu :vlug;::and_~~s'.\:-v_i st u 

achter het net. · -- ·-• ',;.•;• ,.- · 
K.K. 



-318-
P A A S D R I V E 
Cncïer de voortreffelijke leiding vi:m:·o~;è ;ekr~tari$-~-:",: 
wierpen vrijdag j.l. 36 kilaverjasliefhèqbers. zich ii:i .. 
de tweede ronde.,van-de Lens•. paasdrive; :l):en-.gf'oot ·aan.,. 
tal dus, dat gej:i6öt vàn.c;le'ple~:ierigeatfuosfèer, die,· 
mede werd geschap0n door. het ·e.chtpaar Gè:itenbeek,. de·. 
niel,lWe, enthousiaste barke.eper:13.,' .. w;ie:_nu ook·docir de ,·' 
K.K. een: van harte welkom wor'dt-· toegeroepen; . . · · _ 
Morgen volgt de derde ronde iff het.toernooi-. Vanzelf
sprekend zijn ook niet-kaartérs ~p.' de' kl.ubavond door .. 
de K,K; graag geziene ga sten: Tot· rilorgehavond,. ! .. , . 

. . . . . . . >-< · ,.".\._. K ,•K·; 

-o-o-o-oi.o-o-o-o-o-o-o-0-01.:o-o-o.:.o.;.o-o-o.:.o-ö-o-o-o:..o-o-: 
SEKRETARIAAT 
g,coomans 
weimarstraàt. 218 

',. 
. . 

t • 

' : . i:. :_- : 

ter: 39.-?7-''.20 . · .. r ... .'.'; .. ,, .. 
PRCGRM!.IMl',: SENICREN VCCff• ZCNDA.G 1 26 FEBRUARI 7 96T :.:1 •; · 

1t,;.:..u;·Lens 1-Hollandiàan 1 . Veld 1,Geb,1,Lok,6/4~· 
12~-:··u; Lens 2-Quick •Steps 2, • · Veld,;1.,Geb; 1 ,Lok;5/3 
12; .. ) u; Lens- .3:.H.M.S~.H.3 : .. Veld: 1 2,Geb,2,Lok;5f.3 
14;- u. · Lens 4-D .M;,T. 3 Veld:: 2,, Geb. 2, Lok·, 5/3 
14;- u; Tedb 0 3-' Lens !i . v.Vrect·enburchweg,naast 0\nervoorde 
12.-t'u•. IJ.E:G.5:.Lchs 6 . . qcm,Sportpark,Brassèrskade,Délft , 

· · Lens 7 - vri j,' .. • .. , .. , ·' · ·' ·c: · • ·; , ·, .r . 
1 2. - u, V. U .c. 12.:. Lens 8 · .. Schenkkade ,, 
DENK. CM DE LEGITIMATIES . ! ! ···· 

- ; rn.r . ·' : . : . ··) , ~ ·.-

DE C' r s 'r-E-·'t--t""I--N-G 1'1-:N~:,.<-"-·· ·-T-· 
[ENS 1 : a;verbarendse, ·h,haketj h·.smitskam; r,roodbol, 

w; venclerbo.s.,. a .• roodüyn, .. h.,die.:t.z::;. j. engl.eb.El rt.,: ... 
r.wachman, f,de zw,à.rt ·a.brandenburg;, · - · ... ., 
RES: tb.s1;1ykerbuykJ?~l, r,blok(2x),j.b_otter(2x),' · .. r• 
GRENSRECHTER: dhr, C ,Visser, . . . . . . . 

~!!;!i~_g: .. th. suykerbuyk( 2x) , ·w. ver barend se, ·w, hans én, ::j~i, .d.:-i' . .c::~;_·~~ 
kl1élap, g.ke})IJi>erm<è-1:;-:r•~l;ok(2x), l.riemen~•,:,}-yQ,o:_tter, . • .. 
( 2x:~ , --1:.• ro?duyn l J. v_~dl. Jk, h. brand enburg '.:, . , , ._ .... · , , 
RES ---m,davis(2x , r,.eyk('llhof (2x), .. , ... •. . .. 
~~J?E~.: D.hr•f:te,M9f: . _··,. . . .:: ; ,' " '... . ... 
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~:§~~-2: 

SENS 4: 

:ENS 6: 

.. --:· ,• .-' - .... •! . . ij"1·,:- ·:' .· ,: 

g,halleen, .,j,meier(2x) ,.· h-.kemPer, p.frurghouwt; th,v, · 
kleef, j .v ,kleef, g_.1·ooyestein ,.· l ,hendrichs, f ,wubb.en, 
d,groenendijk:, h; jacobs, · · · , .. ' •: 
RES: j,groenéndijk,0 n,koot (2x),'· .. · 

a;v.egmond, f·.ï,traathof(.2x); m;d_;i.vis (2x-l, r,eykelhof(~:x 
c .peeters,; n·,koot( 2x), j .witting, w, eykelhof, a_,nièuwen~ 
huizen, f ,veelbehr, r,b:randenburg •. , . _ ... 
RES: c .me ere, j,,me ier:( 2x}1; •• , • • • • · ' ' ., • 

n.v.domburg;' a,v,limbeek, d.v,d;steen, a:·.,/,d,beeli, r,de 
groot; j,riemen, h,de· sterke_,· j,.de boer, J.de hilst,er, .. 
a,v,d,meyden, n,drabb.e, , · "_ .. _ . , ·: · · 
RES: n,de boer, .h,,v,we"Lien;;-> _ . . _ : : . 
m; suykerbuyk,' c,nie~enhul°~en, 1 m,heers'ch;p, n:de î;;;:rûyter 
e, a, v ,d. ackerTj ;veldink, r. rave sj;ein, g ,jehee; •·il-. ,.pow:ee-, 
m. v. eysbergem; ·j. brochard. . · · · · • ..... c .. '.·: - · 

RES : p. schult en., r. gelauf f. . : ,~-· ::: .' 

~ENS 8: j,jager, · j..v.westing, h,helmich, h,leenderts·, .. a, .• h.oppen,.:. · 
·----- brotJ,wers, c, kras·,· f, bierhof, · m. ooms, r,wüstefelp. ,·, a·:v>•· 

schie,· a,v.lûxemburg,:,. 1 .. • ·. · · · i:; _; ·i •\· ·n ,(:•s:, 
RES: a,poels, w.eggE?r&: .· .. , ,_. 1,:· .. · .. •:•'.l .• ,:,,J.,., 

.., ' ~' ·. •. ' . ' . . /' ;', . ,.- •,.~.-. 
,FSCHRIJVINGEN: Tot uiterlfjk. vrïJda'gavond 8 .uur b':i,j: Dbr,G_,Cp.o.:. 

màrl~, Weim'a.rs,tra.'at' Z18, tel739 .27_,29,:,~h' tûése;1: .· 
8-9 uur klu~g.e_bo_uw;(:.tel.66.13.J_4._ .. ·:' .;,, 1 -.~ 

rccRLOPIG .I'RCGRAMMA SENICRE~ ~c~R -~~-NDAG ,5 M,,ART '1 ~67:··\ · · .'( :: 
Lens 1 · ~vri1j· :i 1'4.t-- u;Westerkw'àrti.ef:'9':,-J,en~,:5. 

~.-- u,Laakkwartier 4-Lens 2· 12·,:.._ u,Lens 6 - c.w·,p,2·•. .,,,,,, 
i2;-- u;Lens 3 - Tonegido 2 14.-- u,H.I).V • .5 .- Lens/7 T '.'[__; ;: .. 
i4,-- u,Lens 4 - /,,D.c,7 . 13,30 u.,Wit Blauw RK .5- .Lens$ :; 

.; ._ . . , : . - . . . ;_. - : • . • . • - ·' • . -... . . '·: -- , • . , : C 
• 0-0-0-0-0-0 -0-.0-0-0-, 0-0--0- 0-0-0-0 - o-o - o- o-o-o~o ... o-o-o-o-o.,.-0-0--o . -~ .: ,. . . ' " _.,·., ~-- ' . . _:_. 
iEKRETARii,AT · ·,; · '} :_f. 
1, van der kleij .- · · 
'.rambozenstraat 4.5 
iel: 33, 88,4~ . . ~ . .- . 

' .. - . 
'RCGR,UVJl',,f, JUNICREN VCCR ZCNDAG 26 FlEBRUi,,RI 1967. ; , 

2~-- u, H.!3.S.1. - Lens· 1. . 'Houtr.ust _.., 
3;4.5 u, RAVl, 2 .. _ Lens 2 ·. Zuider:iii-rk · . 
2.-- u. Lens 3 - Vredenburg 3 V,3,G,2,L,6/4 

;IE AFSCHRIJVINGEN + AFKEURINGEN JUNICREN + PUï'ILLEN ! 
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E: C ï' STEL L IN.GEN: 

~~~-1: r •. bruggemans, .ril. v. veen, r,förtman, h,rothkrans, 
· · · · h;.verheugd, th ,hoefnage;t.; f .v., boheemen, ,-, • yoge_l, 

: a .• kortekaas,, j,c·obben,: w,.keetman;:'•. ·:. · · .. ; · 

· ·. · RES: h;overbeek(2x), 'LEIDER:· Çlhr.i'·.H1,1i7'•··::· ··••. 
SA!<~ENKCMST: 11.40 u.ingàng H·.D.S.-terrein_.:•_ 

~!'!~_g: c. vaas sen; j. welling,· a·.duym, c. verväà.r;t, t ;he.er
sehop; th. bröchard, j_. webbers; n. jansseh, · j·,de· · 

jongh, g,v-.d-:togt·, c•,v,velz_en; · · , · · ··_ • . · . 
RES: h. crama; ~LEIDER:' dhr ,G( v ,d; Velde.: . . . 

SAMENKC'MST·: 1 ~.30 uur ing~ng Ri\VA ... terrein. 

a .• vervaart, ·w,geurens, a_de wint~r,_ j..verb-arend~-- ... : .· 

se,~ j ;-\r. d. zalm, h, suykerbuyk,, c ,kriippenberg, h. eg-
berts, n.v.niel, b.epskamp, · j~holt, •·. · 
RES: c .rooduyn. LEIDER: dhr; F .Herreman_s. · 

áê~R.AMMA JUNÎrREN VC'C'R ZI,TERD;~G 2,5 fEBRU;\RI 19 67 .. 

IE AFSCHRIJVEN + AFKEURINGEN 'JUNIC'REN .+ P~fJLLEN; ;~:;; 

4;30. u~v'.u.C.4-Lens 5 Schènk!kde . . . . . 

5; '-'- .u·.Làakkwartier 4.:.Lóns ·6 · Jánsonius'::stràat . . :'·' . · · - · -- · 

5.;4;9 u.Lens··7-Laakk:W'artier 5· V~2,G;2;·L;5/3J ZIE,RESERVE-

t,; 30 u. Lens 8-1, • D • C • 1 8 V ;• 1' , G ; 1.; D~ 6 / 4), I'IlPQ R:;MMA 

4,;30 u:Lens 9-R.V.C.8 ·V:3,G.2;L.6/~c · ·' 

.5.:45 µ.;,Lens 11":'Vredenpurg 11. V.1_,G, 1,I.,.6/4 .. : ·.::_)_ Zil!: __ ]51,_UB-::,_, 

5,;:;c_-· u; C'oievaars 4-Lens •·12 - .. · Z,.11id,erparlç 2e :,ged. ) ·r.l!DD:,G 

4.'. 30 u ;Leris _1 3-D •11~'.1'-._5' , . ,;;_•· }l, 2 ,G0 , 1 i r;~:'.?/3-. . 
· · Lens 14-vri.J.._ . : . . ,_.. .·• _ - _1 . _ . . .•• 

5_; 4 5 u; Dpns- 1:7-SJ?oorwijk · 5' ···· ··· ··· V .'3,G~J i_t_•; ~t_r -_· } . :ZIE 'R,ESERil_g;:-_ 

3 •• 45 u. Laaklqw:rt;i.er ·1'3""Lern,· tc6-- Jansoniusstraat )· i'JîCGRJJi@!il\ 
a '· "M • • • • 

•• • • ' ., "I .. 

IE C P S.T. E. L L I N G' .E.N: , .. 
• ' • • ) • •• 1 • 

.ENS 5:: w. kouwënnoven·,. "r '. v:·éJ,·, m~li., · j. co:ip_a ;, 1 ."huis:; p'.Ïi-e •- : : ·.· ' 

-~-~-~ .. ~<?il_g~,, ::çLp.óJf..,_f,b?-k.l_('e.:r~., .h,.overb~ek. (2x.) ,- <½hop.,., - ;. .. 
· J.fretz, h",biJsterveld., · · · · 

ENS 6: •-.----

RES: g.de hoogd. LEIDER: dnr.G.v.d.Veld.e .• 
Sfi.MENKC'MST: 13.45· uur Veluweplein. 

~ • i 

r.v.berlo, k.schouw, f.jeheei· e.v.bronkhors:t, p. : ,. , .. 
dé vrieê.

1
_1..de. jongh., ... h.!f.;hu st, b ;noogeveen,. _ .... 

l .. v .• d .. vÇ~s!.§.,.,. . .rt.iY'.~.<t.aa.r.; .. :g,.br.nin.sma . . ·: ---·-· ... 2 ___ .... : •.. ~· · · '· 

RES: a .• tinnenbroek. LEIDER: dhr. J .de Hi:). ster. 
. -- ... · -·-, J , 

'.! : . • . 
. - . . . 

. " 1. • •• ,_. 
' . . 

,·' 'j' '. ·;., :" ,.'\ -. -- - . -· 
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SAMENKOMST: 14.15 u.Hengelolaan hoek Lo·evesteinlaan 

~!:!'§_]: b.v,d.lans; p.klein breteler, b.lustenhouwer (2x), f.v. · 

baggum:;·· g·,duyvesteih, h .'eggers/ Ï', v .wasseni, - f,v;çl • .oerg, 

th, janssen, a;bild_erbeek, ~-_;grimbergen:RES: ·13-;v:es"sèn( 2x 

LEI DEF :, .. ~hf, A., Blo~. · · ' 

·II:l~_ê:"p,mil'tènbûrg; b·.d·evries, a.westhof, a·.v,essen (2x), p, 

map1t~r_s, d,_dè ,vries, r,~eters,. b_._v.d,sprong 1 · g,v:ery~art, 

p.bremmer, c_,y,dee1en, hES: b,lust;Jmhouyrnr .\2~) •. , . · 

. LEIDER: dhr:.c·.ae Heer. . . ·· . , . . . ,_· . 
... · • j ,.'; . . . ' ,.: _" , . ·.I': , , -• . · . .. , • >,. • _, à, • • • _,_ 0 • ••• • , 

,ENS 9.: -e; v ,d .br-öek., r: jácob son, p: f. de haan;' g.ravesteih, · h. dan 

·----- kers, -h.v,doml:iurg, a.feitz, j.schi,itte, j.cas:tenmiller, 

h,rientjes, c.blok, RES: r,bogisch·;·· ;.·••-,.,. 

LEIDER: dhr. H, Leendert s. ;· f . 

;ENS 11 :p; de haan, r. hoefnagel, c·,'sclÎrover, ·fr:ra.aff, g~ blö¼s, 

·--:--:-.,. p;hop, g,v.d,velde-, t,hoèk,-tr.resódihai:'cl'jo'., .h.de.jongh, 

. j,disseldorp. RES-: b,klein:Èlreteler. ,-.--;· .. • • 

. LEIDER:. dhr, R. Wachman .s ,· , ' · · · · · •. 

~ENS 12·:l,egbèrts; 'h;v:l:ierlb, th.~:rij~·; fr::ctisseldorp, f .de 

----~-;c kleyn, , c. stapel•; . p. verheèsèr-r, w; englèbeft, t~ jungsclilä

. · ger; .ck,v, d. vo9rt ,. p·.v:.doevëfën; · · · .. ·.:· 
RES: th.;v.d';aal'.'dwèg. LEIDER: dhF ;,J ,v;•d-,Knaap.. . . 

, s;,MENKCJ\IST.< 14. 30 uur He1,.gel ólaän h:0ek :_Loevesteinlaan. , 

LENS 13:r.bos, c:.blom, h.y.dam, 1:cazander; 'j._v.d,heiden, p •. v.d. 

-------. st~en, ·.r,de· wQlf/ J,v;c):/enciey h.iimmè"J!"zwaan; j .• helv,en-

: .. · stein; .g.v;ardenrie·; -~ES: :f,guit,· g.1utterl!]B.n. 
LEIDER: .dhr,W,Stapel;. . . ., ... ·' 

LENS î 4. : vri j . . . : . . .. . . • . . ... ' ; 

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

LENS 15: a; c.astenmiller, .g .n.ieuwbuurt; j .a.sselw.ar1;;. e. bor, 

--:------. 'p;dèmèyë:r, r,k.f.st:re:at:Iljarï;; w.,quivéstèil'l;, :r::,ä~·selïilän, 

c;'v..hulst, ;e.ver:schoo.r,. _c.;groen;_ .. · .· , .· 

..... RES: -~, v .deeleri,' ·. j ,nièye,rs .. ;LEIJ?:i,;R: · .dhr,. c·. Kras. 

LENS · 1 6: b :ct~· 1hia~ ;·ni.délsassci; ::i.,: v·.n~nsp·e et;, ·g, englebert, m.p. 

------- · janssen, w.v.d.ham, l,.verspaandonR; j~mulder, p_.wilmer 

e. v.d. hoeven wi.j sard, r. straat mm • . _ . . · 

'.: R~à: p;sté~~eri.;· -r..f.~fns'tp;i. .. L$_ID.ER: dhr'., J:,Witting-. 

· S,llVIENKCMST :-.J 3 •. -.- _uur.Am,1gf!J.ola_an -)1oe}<: L.e~eg. 

r . 1· . 
' . . 
. ·• , , .. 

/!_";. 
', "• 

. :._ •. ,, . 

:'.( . -. . ·, ~ ''t . .. 
·, ; . : ~-



\ 
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PRC'GRAM!l!A PUPILLEN VCC'R ZATERDAG 25 FEBRUARI. 1967 

1 ;45 u;Lens P 1-Laakkwartier P 1 V.1,G.1,L;6/4,)ZIE RE'-
1.45 u.Lcns P 2-R.A,S. P. 1 . V,2,G.2,L.6/4)SERVE-:-

PRC'G Rl\MIV'J, · 
1;-- u,Loosduinen p 1~1cns I' 
1 ;45 u;H,D.S. P 3-Lens P 4 

3: Monst.erseweg_, ;Loo'sd. 
Houtrust ' ·. . 

1;45 u.Duindorp S.V, P 3-Lens P5 
1 .45 u,Lèns · P 6..:Rava· P 5 • 

i2,15 u.Postduiven-Lens P 7 

DEO PST ELL IN G E.N: 

Cèkénburgh . '·) ZIE RE
V. 3 ,G. 2 ,L. 5 j,3)SERVE- , 
· - - ?ROGRJ.:MMA . 

· Monsterseweg,; 

LENS· P 1: r;v,d,steen; p;v,wijk, c,ltis•tenhoüwer, -g.col.pa,', 
-------- g;tromrnelen; r;veeren, a.ba'ven, ·a,de ,winter, · 

rn.v.d,horst, e,hoefnagel, j.v.ri'jn. , 
RES.: p.dc wolff.LEIDER:, é\hr,G.v.d.~teen. 

LENS P 2: p,Vers'cnoor, e.maccó,' ~.v.d,aardweg, w.de"hil•
-------- ster, rn,v:.baggum, j;v.rossum, ,r.goedhuys; :fi, .: 

wouter_s, ,r:micka;·r.speic_her, ,j.slabqer~., ; 
RES': q,v.noort, p,alberse, LEIDER: .,dhr.:Th.Suy-

. . _· : _ kerbuyk. .. . •. : . , _ 

~~§-~_2: j,l)oin, p.bérkeÎaar;· ,a;bor.~t, j.keetmän, '.g,. 
willemse, p.le ·brun, b .ruit eI'lJ1é!n, g,lel.ieveld, 
j,oostérveer, l,wirikelman, a,v.maris.: : 
RES: w.v.d,lans, g,bloks. LEIDER: dhr,N,Koot, 
SA}/\WKC'M3T: . 12. 20. u. ingang Lens-terrein. 

~. . .~ .~ . ,- . ·. . .• : . : t ' ... : . • .. . • 

~!'!§_!)_:!,:. f.v.<,:>s, _:r,de. vries~ f,de v~ies;_ .h:~raver1 · 
p,booms, j.post, .r,v,d,le),y, j,wüstef'.elé\, ,c •. 
bakker, .f .~noeyers, r.de vroe.s=re. . _ · · : -· _.. ··! , 

.. .. llE.S: e. boóms, a, burcksen. LEIDER 1. dhr; L; Bran.:. 

: ' 

; ' -.. 'de'ribµrg.S,,MENKC'MST: J.-.- urn:- Hengel<;>laan · 
·' · · · ·· l:ioek Lcyweg·, . · . . · , · · · ; : ; ,.: . : : •· :. . . 

: ,, . . • •. • !" : ' . 

1~!'!~-~-z: :j,kouwer,:ih9ven 1 a.v;d.Jar~ _ ~.bo'!l, J:1,_v~crkarr.ip,: 
c.ernst, h.coomans, J,valkenburg,. J•J~mrnaat;· 
g,willéyns; g.schneider, r.verbarencts·e. 
RES: r,v,d,meer, j.v.d,wijk. LEIDER: dhr. 
J,Welling.S,".MENKOMST: 1,-- uur ·Hengelolaan 

_ho.ek Leyweg (Eurocinema). 

LENS Y 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, p,feitz, g.v.osch. RES: a,kleywegt, ··· 
a,loclder. LEIDER: dhr,J,,Niei.wenhuizen. · . 

' ,· . . .. ·: '. ' :~ . ' . , : .· . . ,·: ,., ' .i.; . 
p,v.veen, e,yperlaan, ·g,v,gessel, r.de ho9gd, c, .. ,. , 
schenkels,- a.'de hoógd, m.v.rijn, e,d'è'.·wit;J.de--hil·-: 
ster, ·j.redenian, p,perreyn, RE;S: j.v.hurgt, w.cara-
bain,. LEillER :' .. 'dhr,A.Liinbeek eiri J ,de !i'ilster. . 
SAMENKCMST: :·1·1. 30· uur !ingang :Lens-terr'ein. . . ' . • ' 

. • . • ,., . ! ' . i 

CNDER ALLE:OMSTANDIGHEDEN {DUS JE HCEFT NIET TE. IN-,. 
FORMEREN NAit11 ,AFKEURING!! ). -.TCCH Ó? HET i)UNT VAN ·: · . 
SA~NKCMST OM 11',30 UUR DIJEENKOMEN I.V.M. DE TR:,I
NING. C.i? HET S'i'·RAND •. : . · . . ·. :. · . . .,c'::è:' .. ' ... : . ---',,. . ·~· •, 

ATTENTIE, JUNIOREN EN PUPILLEN! 
: . .:-~~·-~ ,;, . 

AFSCHRIJVEN - AFKEURINGEN JUNIOREN + ?Uï'ILLEN . . ., .... -· . 
• : ··r ,-_;_c; •.•.. :· . 

. Het gebeurt de .laatste t_ijd herhaaldelijk, dat junior~n en pu
pillen het Jucó-5Éî-kretariaat: opbEilleri, b)'.i;f~ éri' de gep,1-1b;J.iceerde 
tijden. Lees daarom het volgende göed ·d·oor:. · _:_ ...... ::::..,.:': 

1) afschrijven (!!!§.! opgave van reden) erÎ inlichtingen ói:fv.rij-· 
dagavond t;(:)lefo~:i;(lGh . .alJeen ·tussen :half zev-en en half acht 
(dus niet eerder of lqt:e-r-!) bi.j .qhr:,H,van· deïr K;te::i;,j, te<J., 
33. 88.42. Later afschrijven is niet mogelijk, -tëffzij in 
uiterst dringende gevallen (dus alleen ,plot,5.el:ing.-z;ï,ek':•• .. · 
word~J:). Latere afschrijvingen onder het·.,sm?Eîsje_:v

1
a~~.''.i~ .. _· · 

_ of miJn ouders waren het_ vergeten" worden niet geaccept-eel'.'d· 
2) Junioren kunnen nooit naar afkêttr'ingen ·óp 'zat-e;rediag1: en zon

dag informeren, tenzij dit in de Lens"":r.evue apart d.~ •Y.er-, 
meld. Twijfel je, kom dan naar. het_ ,punt van . Sfmenkomst. 

. •'· .... . .,· .•. 1 . 
i3) Pupillen kunnen op zaterdagmorgen, indien er ë'ë'r'f"äfkeuring s 

lijst hangt ( ,ie moet dus eerst naar het. afkeuringsgdres i;•;, ·· 
r,;aan kijken), telefonisch informeren tï.issen twaa:rr··üur·ën-·· 
half een- ( çlus. • niet ,ee:rqer o.f. la ter) bij, dhr ,H·. van :der , , , , ; ! 
Kleij, 'tel,33. 88 ;4'2 .,,Na h_sil;f .een:: worden g-een, :;i;nlioh.t;i.ngen--c. 
meer gegeven •_eri moet_ j_c ._naar ]:I_e_t pl.lllt· -ygn: sameQkoms;!;, _ga@.ii':• 

• ';._~~i(>,"!: r_~; 

Knoop b"ovenstaande punten goed in .je oren, want indien je ,jè"' 
hier niet aan houdt, worden maatregeleri.,genomeh.;- :·_':'. l..:',:. ]i;J_'J\, 

--~~-, ·~ -·~ .-.••~ i :. :· ·;, ':,1· .-··'-:··)·•_;· • :_;·•<· ',:i; ,•~ ·_i'~ •··• 

Wij doen:9ok· (:)én dringend .. b,eroep- ·_qp;.d.e ouders o.m.:te;,zo;rgt,Hlkf-·, 
dat de jongens zich aan boven.s:taal11ll;e h.ou.den,. aa,ngElzie.rn .. §.t!'.!;,PgE\ 



' . •.,• -• 
• ,.s,_· ' ' 

.'. ï 
.:. ~ 

maatregelen anders. ni~t.. uJ tb;LJ_jve~ ... 
NIET-C'i:KCMEN"! Y,()gen'l;l niêt::.opkomen in h~t··afgelope~, i·: 

. : .· weekeinde worden ,\·,Lodderen W.C.araw;i.n 
. t,1eemaa·1· als reserve. opgesteld. · · ,. •' 

Wegens herha'ald îi.let·:.:opkom'en wordt Henk, 'Joc:hems dtt .. · 
seizoen. niet meer opgesteld. · 

... ,,. :.'.;.- ·.1... : ., ·,, 1 

Wegens niet-~frp punt van. samenkomst 'zi'jn krijg-en R.Dorc:: 
en B .Klein Brcte.J:er: één extra reserve beurt. .. ,. 

. . . 
RESERVEPRCGRAJVTI\JiA: alleen bij afkeuring van het gehele 

programma: 
. ' .-. . . 

. . . 
-··- .... . ··-·· •· ···-··· ·--·· -· - __ .,,_. . , 

•. H •••-•••- >••h~ • 

in. zaal Marterrade :i2.ff{ ·-. · • , · .. · . ---·... .. . ·-•-·'------ .... . - ....... -- .. ,. . .... -.--·-- .... .,. 
14ó".".:. uur:•·Léns· ï'·.5·+ P,6, --····•·-----

. ··, · Samenkomst:" 13 ,4.5: uur ingang·;Lonsterrein. 
Leider: --~·dhr,N.Koot. , . · 

1 .5 .-3d ui.ir: LeriJ ip: 1 +; ï,··2,' ·,::-
_v:.::..;,:..· ·-·--::.~.-...... .·· ~r-.~,- ·.- .. ' .. . • 

: r , - , · sáiiiêi:ïlromst·: .--1.5 .1.5 uur ingèng · Lens terrein. 
, .,. . : Leid er·; , . dfu::, • T. S.iiyke rbliy.\s: •. 

"· .. 

in. zääl Herscl'ieistráat: 
1 ,· • .,.. • ' • • ., •• 

14~-.;.·uur: Lens 7 +· 8. 0
: 

.... .fC~·,· .,. .. 
1 ·-· ,· 

Leider: dhr. J.,è\ë' 'Hilste'r •. 
. . c · · · · r_ • · . ' · 

1.5.30-tmr: ,Lens 1.5· + :16. 
Leider.; dhr,J ,Witting • 

. -. 

KLUDMÏDDflG 'r:ENÊf 1i EN=:,12:i~:.c· : '..~X.,. · 
" " • • •"t -. • . 1 , • ,. • • :_i~ .. ~--- "-- ....... _ ···• 

Indien ons veld i.s afgek,trnrd ( en :dus niet het gèh(1'le p:r6...; 
g~llll:1a), verwacht.ei:i,·w;e d,11. spe,le~s. ~an Lèns·11 ·en_-Lens ·12 
( indien ook het C'oievaars-terrein is afgekeurd) in het · 
kiul:igebouw .: 

.... : .• ::.L .. _ _I -,_ 

- - . -· ----·· · ..... " --- ·---~--- -· ·----····--
TRAINING WC'ENSDAG 1 Mi,1~RT,: .:: .. :.,.'., ., .. ', .. :·, . .., . .. _, , --·- ··- -·--·•-·- ·-•---,~- -- --·· ..• 

I.v.m. de wedstrijd .l,jax-Dukla vervalt de training voor 
de D-klasse gr:oep •. Vóór de C:~klal;i~e gr'o~p :oègint de trai-
ning om half zeven' i. p. v, zeven' uur. · ~--· --- · ·· · 
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Tlli,INING MAANDAG/,VCND. 

I.v.m. zijn gedrag tijdens de training afgelopen maandagavond 
wordt Th.Dooms een wedstrijd niet opgesteld en twee weken 
van training uitgesloten: Gok R.Dos wordt de eerstvolgende 
twee weken niet verwacht. 

VAN DCEL TCT DCEL (junioren) 

LENS 8: versloeg Celeritas met. maar liefst 6~1. Reeds direkt · 
na het beginsignaal van de scheidsrechter nam Lens 

het initiatief. Lens kombineerde.lus~ig en zo ontstonden er 
vele kansen. Peter Dremmer (4x) en.Nico de Vries (2x) zorgden 
voor zes doelpunten; De achterhoede :verdient een komplirt)ent .. · 
voor het goede verdedigen· en het stuwende_ werk. ·_ · · 

. . .. ;, . ; . . . . . . . -: : . ; . . 

LENS 13: _boekte ·ook·al een grote overwinning. De HDS;-'doelman 
•:'1-;tad tienmaal 'I-;tet nakijken,' .Lens was op alle lini_ë_s. · 

beter en sneller; Van 'de ·vele .. kansen be]'.lutte ,Hen½: Rimmélzwaan 
er zeven. Naarmate de wedstr,ijd vorderdé',za:kte .:he,t spelpeil;, 
iedereen wilde een dóelpunt makeri en .e:i: we.rd geen 1:lal. meer · • . 
afgegevè!il. . · _ · . ·. ·· . · . . · ; .,: ·. · . · .·• ~ ;- · · .. · · · · ) , . · · 
Het valt ook niet mee om te bli.jven voetballen.· .· . · .· ··. 
-0-0-0-0-ci-o -o~o :..·o-o-o-. o- 0-0-0-_o-o-o -:o-o~ o- o- o-o- d-d-d:.. o- ,s-·o -c 

DE HENGELCLlu\NLCEI 

Eec 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 "Mcrsey
side-roar", een strijdkreet, die tot ver in .de omtrek hoor baai 
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 j_s nog een onderontwikkelde klub op 
dit gebied. Daar moet wat aan worden gedàan. We beginnen met 
een be scheiden 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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zoeken; ·eentje uit de Haagse historie, b.v. "Het groene 
zood je" . 

. . 
En dan moet er rtog een zangkoor,· 

Noten lezei:i hoeft er niet bij te zijn. Alle leden, die ·. 
over een stêntorstém beschikken -en bereid zijn met groot 
volume te werken, mogen meedoen. Het bestuur·zorgt 
voor verfrissing van de kelen. Het "koor" moet .ook 
bij uitwedstrijden present zijn, want die moeten we ook 
winnen. 

·. Natuurlijk moeten we ook een· "roar" 
hebben, een brul of een loei. Niet zo een als "hand in 
hand" of -"zoete lieve Gerritje", maar eentje, die door 
merg en beeh ·gaat. Zoals het gehuil, waarmee. Winnetou 
en de zijnen de bleekgezicht en de stuipen op het lijf 
joeg. Daar moet naartoe! Cnze tegenstanders trekken wit 
weg ert verstijven van schrik en wij, ... winnen. Dankzij 
de Hengelolaanloèi stoten we in .é.én ruk door naar de :·· 
eêrste_.klas. Het bestuur zal zich nu reeds moet.en be--. 
raden over een eventueel toetreden tot de gelederen der. · 
semi~rofs. En in gedachten zie ik Lens al meedoen aan . 
de Europacup. Wat eeri genot cm in Milaan, rladrid of Li.'"'.,: 
verpool onze geweJ.dige Hengelola~löei te-horen. 

. . -~ -· . '·- :·-· 

> _.,... 

·'. - . 

, 

.... -· ' -- .. 

Bres, 

\ . 

., 



T E L E L E N S 

DE LENSREVUEl De rode lantaarn han(sb-·op de ~engelo-

klubblad van laan, Ja, het eerste staat--•onderàan -de 

1 
de rkvv ranglijst. Ondanks de ep.orme ~trijd:).ust, 

leni_g, en.•. sn·'·e~·.•. m,.· .. ··. ondanks de ( eindelijk) hartstochtelijke 
. l!I àánmoedigihgen. van de. ·support·erss~hé).re 

mmmmminrrinitntnmmml '· · heeft" Ler-is. de punten aan çle t'egenpartij 

REDf,KT~E- · : · •·: ';· · · mbeter:-laten •. Het moet-. ge~egd\ wprden, 

m . . i ; · · Onze. · Jongens . kregen o.ok. W\31 ·een: paar mo-

l!! g,halleen·,.,: .. Hl '.rele.dreunen te verwerken.,.Ee'rst dat ver 

amandelstr; 103 Hl . : vcilei1de: -eerste doelpupt, .vs1n dé ·tlollan

tel: .'36, 11 60 · Il! ,., diaah- :(was~ het buitenspel.??);" "'.:ervolgens 

. ltt enkele droomkansen van !1-(:l ._Lei;isv.Qo,rp,oede, 
die net over, net naast·, maat in'ieder 

SEKRETA Rif,AT 

f .b.mesker'. , : .. 
plantenoord.126 
tel: §,7- 61 .53: · .. 

:·-;-.· .--~--,~.----ï-,_· 

mlJJlllll1llllll1lJIJJllil1m1 
ffl 40ste Ji,Ml.GANG 
ffl no: 27 ffi 
ffl~j 

· .geval ge en do el punt: op:J.e:verden:,1, !iJ?-~--kan 
.; .je pech· noemen, evenaJ.9 de,· :twe?d_è Hollan 

· ·.: : diaan:.t-reffer • ·,-.,. • 1 • ., . · \''.•·, . 

:-:- ;- . :, "·, '.- ~ .. ~ .. ··:·,: '-...-~~-_.::-~~-:·:-· ,;_~~\ 
. . Na ru~t bemerkten.:.w~; çlat'· PU;br.i:'I'):\(: noch 
. ·, spelers de .moec;l ria_çlden,"opgegev~p~ Cnder 
. .: _luide.to~ juïchingep;wertl d.e- :Ho:t;l.~ndiaan-

. Veste bestormd, En het hadsukse's: · 
Eerst schoot Ruud Wa.chman .'de' bal:}rE:?ihard 
tegen. de .. touwen ( 1 -2). en. kort daarna · · 
èa:rami:ibi.~erci~/i.iè'n' h·oekschop· viä 'à.e" kee;,. 
per en een van. de :-achter-sp~üer.s--van"de 
tegenpartij-in het doel'.( 2.:.2 ).', .. r.~ar.'. het 

. . . .. : lot .. was ons niet gunstig gezinçl.' Dij eer 

van_çle gevaarlijke' uitvallen :vän de Vlaardingers werd'.eên'hoge 

voor:;i:et niet'. goed .weggewer)ct éfi Lens keek weer-. t.1i~eY1 eeef;aph

teré}tand aan. He.t was de. gënadestoot, Lens, dat· ½:ráèhtig ver

zet .had geboden, was te ·ze.er ii_~ngeslagen. De Ho:pándïaa:n_))èperk

te z;Lch taktisè::h. tot het l,'loog",. ,hard en ver uittrappën·yan'da 

bal.,_waardoor. nor11Bal dqorvoetballen vrijwel OJ1J)logelijlc wa:s. 

Het _yerzet was, g_ebroken: Nél, het' eindsignaal van de scheidàfech

tc,r iagen, wij. enkele- van' onze jongens met gebogen hoofd .. hEjt 

veld ;verlaten,'- Daar was'·allerminst aanleiding voo-,:. 'Er'wa'à;im

mer~: met ·volle -overgave gestr13c:len. Kop op! We:zijn ·nog niét 

verloren, Hçipelijk" zal de"suppè>'rtersscharè de;. vqlgende. kéér 
met .evenveel enthousiasme. de •il:fongelolaanloei tr·"ovêr onze '\rel-

den doen schallen, De s'pelèrs -h?bben het nod:i,.g., '}: ,, ' '.' 
:- ., . - . ; l·~· :'. 

' .• -~ t.'. 

' . - ! 
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C' .F.._ "F I.C C I E E L 

• ··, ·. . . . ; . _. .... ,- . 'J"' -' . . . . 
· · · IN . DALLCT ,\GE : .. 

. . . . . '. . . 
_ . _no:· 72/2:1LJ-;C,M,N:artens 14-2,...52 _- Diever_straat 74 II 

-' .·,_· ·· 73/2 R.R;Vàn Vliet 31-10-49 Kepplerstraat 1·37 
.. ·: ·• 74/2 J.LucàB - • . 10-6-.53 Landzijde 201 

·.- :7.5/2 C.H.J.Hoenderkamp 11-2-.53 Landzijde 221 
__ 16/2 R ,Deck • 11 '-7-'-.5.5 Melis• $tokelaan 20.50. -
--- ·77/2 R:J ,J .Nottet . 16~12-.57 Wolweeyersgqarde. 93 -

:_•,· · 78/2-fLv~n Vliet - · 10-11-49 ·Cartesiusstraat ,70 

._. 

NIÉUWÈ LEDEN: 

" no:.50.5 R.J.J.Koster 19,;.7-.56 .Hogezijde 47 
-,. .506 D.de Druin .. " 27.:..10-.53 Het Zicht 69 
- .507 M.A .L.M.Heynen . · -31-·J..:.,87 Landzijde 323 
· .508 -J .A. Schaareman ,, .. 11-1-,56. /,njeli!ilrstraat 33 • • 

· , .509, J .P .ir.Koómèn, --- _. ·_ · 30-1,2_:,.55_ Fahrenheit straat 1 5' 
· - .$1 0. A .G ,i1. _, s-Gravenê!j, jk'. 11:, 3-.57Valken~oslaari 19 6 

· · · - 511 R. J. van Let: • · 23-3-57 N9orderbe.ekstraat 201. 
' . • • . 1 • ' 

NIEUWE DCN;~ TE UR: · • _ '' 
• - ·!··r : . . ., - - . - ·~ •. . -· . :'" • . . 

,· no:24l R.Hulsman; Fahren:ieitstr.ai;i.:t 2.59 

U, I T S L A G E_ N. 
SENICREN, 

, -- lens. 1 - 'de _hollanc;liaan 1 
: lens 2 - quièk· steps 2 
.. lens 3.:.. .hmsh_ 3 · · . ' 
. lens· 4- .,: bmt 3 .'. · . 

tedo 3' :...:Iê.ris.' .5. ' · · ' 
bec .5- - leri$\6: .~;; 

·vue 12 - leris._8' : ·· 
. . ' .. , , . . -. 

'JUNICREN 
· 2-3 hbs 1 -. lens 1 4-2 
:1-1 rava 2 -'·lens ·2 - 1-3 

_- 5-4 · lbns. 3-vredenburch 3·"-1-2 
1-4 vue 4 - lens .5 . 5:.. 5' -" 
2-1 lslkWa 4 -: lens' 6 -1-1 . 

. 1-6 · 1ens 7 .. :. --__ - lakwa. 5 2-r. 
•1-3 lens 8 L'àdo-18 ·•6-0 

- 2-0 
--_.J-1 

iens 9 _ - rvè'.8: 0-6 
lens 11.:.vrèderiburch 1 F 3.:..Q" 

'ooievaars -4-lens: 12 -.5-2 -
lens 13 ·~ .:bmt .5 - 2-4 -

;PU?ILLEN -. __ . _ -
lens 1 _ - · lakwa · 1 '· 
lens 2 - ràs 1 
loosduin$n' 1 :..1ens -3. 
hbs 3 - - 'lens 4 • : 
duindorp' 3- lens ·5 
lens 6 - rava .5 
loosduinen 7-lens 7. 

- -·. 4.:..0 1 ens J .5_ - -~po.orm jk . .5 6-1 
laJ<wa 13 - lèns 16 - - 1-6 1-0 

0-0 ,' 
.5-0 
1-3 
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B,~Li1NS JUNICREN EN .ï'Uï'ILLEN: 
. ; ·:f -:•.·;· r. - ·. : 

~,g~~E .g~Y!-•:g~!· Y~!:!• 
A-klasse: •. ',36, ··. 18'. :·Z: · 16 
B-klasse:·63 ., 2·6 to·- 27 
C-klasse·:' 74 ,, 39.·-8 27 
Totaal Jun':17.3; 83 20 70 

, : ·: ~ • or_r • .- • ·r;,;i 

ï'up. 1 : 11 . . 7 . -- · 
i'. 2 -'10 , ... 4 , :i · 
p;3: 11 '.4.1" 
?. 4 1(L; .3,"'-
I', 56 9 '·) .2.3, 
ï'. : 2 2 

4 
3 
6 
7 
4 

Totaal i>up;53. 22 7; ._ 24 . 

IDA R - C BE R S T-E.I N 

14 
11 

t 
7 
4 

51 

'' '. . ... 

: ·- -i- •. r• ., _, : .. 
. .::- . r r i.·i 

.. Laatste.,N:ie1;1'"'.s, •. 1.: •,),_i_.;,.', ,1 _ 

Cver de "trip" kunnen we mom.êntè'è:l nÉ!:!:é!:Y:Qfgenàe,;beKeri:d: maken~ 

Zaterdag 13 mei vertrekken,l!fe 01)1:.7 uur .' s;-mor.geni'1 y~n,u:j.,t. het 
klubgebouw Hengelolaan. : _ · .. : .'. -, '.:-- i_ '..',-:: • 

De volgende route is gepland, · · · · · · · · '" ,_. 

Den Haag-EinsJ,hoyen-~oermbnä -· ( gelegenheid tot· lunchen) _, 

,\ken-Tr:j.er-!clorbach-I:1ar· Cl:orstein, •, - : ·; i' ·• · .. ' , . ), ·; 1 • '.' 

Aankomst Idar-Cberstein omstreeks 1 8 uur, i'·: < ' i er::•;,.,_,. 

Cnderweg gelegenheid tot koffiedrinken, ènz; enz. ·. 1 · • ·, ,, , 

Lunchpakket dient te worden meegenomen. Dineren in Idar-Cber

stein en kennismaking met ™ pleegouders·.-. ---~ .. · , ., ·---: -,;,--· 

Zondag 14 mei : Tocht je, in. de omgeving. van J:ciar:.:Cbersfëin: 
. '. ;. ' , ,:·. ; .': f", '·' :· •. _'. . ' . ; •' ; '•· ! : . ,- ! : . . ,. . : 

Maandag 15 mei: Voetbal:wed strijden: .:, _ · .. ' ; . -, i·: i _ · 

Eintracht -- ,Lens.1 .. ·- .. ;,, ,, ...... , 
Eintra<:]?.t ..... Len,i.:..kombinatie; ,: , , .. ' , .. ,: ' 

Dinsdag 1_6 mei; . Afscheid van Ic!ar-Cbersteip, en'. onze ga.stp.eren 

· en terugtocht ,.naar, Den Haig met dirier·, :door 
Lens verzorgd; ergens in'Nederland;_. ·· . , 

Aankomst_ .:t 2·4_ uur· aan. de: 'He,igel;,olat3-n_r ,i ~ 

De_ volr,;end e _rersonen _hebben_ zich_ offici.eel 'gemeld:: : ,,, , 
. . .. , , : . . - . ~r .... ·r --

Dhr. en ?,fovr. Houke s Dhr.,, \)n Mov;r •. 1\. Hoe:fp1:1-g~l 

Dhr.en Mcvr.F,!fosker Dhr~en Mevr,J.Jager '· · 
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Dhr,en Mevr.J,Botter 
Dhr.en Mèvr,G,Jchcc 
Dhr,G.Vcrhnar en Vcrloqfde. 

Dhr;Frit§ 

Dhr:éri-·Movr;F;v;Dijk . '.· 
Dhr.en Mcv~.J.v.Dijk · 

' .. g~;-:J:;i@ti~-~-~:: ..... c,: .... 
· ":: -- -- Dhr; F-~tl:0 · -Zwart 

Dhr. en Mpvr. J. Veldink : 
Dhr.H.Diotz en Ve.r.l:oo.:fd.e .. -:.:,:_, ... 
Dhr.G.Kemperman en .Ve,rloofde, 
Dhr.en IJicvr.Hulsr.ián ·' · · 
Mcj.J .Hotikes · ' 
Dhr.A.Rooduyn 
Dhr.R.Rcoclhol 
Dhr.H.Roocluyn 
Dhr.Sjoebash 
Dhr.G.v/:l Veld~ •.....• .,. __ 

. "} 

' - Dhr;l).,Drandenburg. 
Dhr. H ,Brandenb.urg 

, . . Dhr, R ~Drandçnb:urg 
Dhr.F.Wubben 
Dhr .W .Durghouwt' 
Dhr.;,, Durghouwt 
Dhr.J.Welling 
Dhr'.C'.Niouwtmhuiz:en
Dhr,J.Vcrhaar 
Dhr,P.Schouten 

. . . ·------·--··••>< 
Dhr, J .Wiilems en ·êáht~enot·e komén 1 ste Pi°nksterdág 
met eigen gelege~heid. 
Gelieve van het volgende goed no.ia t.e -~~~~~;-_·_-~-~-:~~-_:: -_ .. 
De dcelnenic'r's' dienéh d:é· rtÜisom te voldoen op een van 
de klubavonden v6ár 1aprila,s. . , .. . 

Een ieder, di~ riog meri wilr/ dient- 'zién•mét .da:.m.C:est.si·.· ... :~.· 
spoed aan te melden; · · · · 

Betaling' en aanmelding kan gèschi~dep bij: . , . 
G.Jehee, F.v.Dijk, A.v/c] Deel,-.en- J,Veldink, zoals-. 
vermeld op de. klubavonden. /,anmeldingstermij_n sluit 
UITERLIJK .10 maart, .. . . . . 

. . · K.K •. , 
_, ' . 

STAND KLAVERJ.~SDRIV:E , ... :. ·r· .r 
...... ·-· 

De stand, 'èi.fe· niérónaer vó:):'gt' is 'nat_ûuriijk zeer 
voorlopig, daar er nog·d_rie ronden·:volgen én claar ----~. 
bovendien de slechtste ronde niet vóór ·'de_ einduitslag 

. in aá.nme_rking ·komt. 'Hot is ·in ieder geVál wel duide-
lÏjk ,. d,ft: de dames van Dcicirá eri ·Franke' zeer ·hogr: __ ~pgen_ ;,_:__ 
gaari gooien; want na drie ronden hebben zij 16025 pun
ten vergaard. Cp de tweede plaa.t s "volgen·'met een aan
zienJ:ijke ·achterstandde heren de Hilstër en v/d Vel-
de met 15}1_9.punten.:De.·derde plaats is voor,deheren. 
Peeters en i'4es~$r'mët"l4862 püriten: ··-- ..... :c .... · a .... :.,: .... :: ... -· 

;lanstaandé :vrijdag wordt.. de vierde rondè ·gespeèl'.d. 
.. , .... •. " . . . 

' . . .'. ,_. 
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En wij z:i;_jn)ienieuwd•.Lof .er .nog:.:interei'isante 1èrechuivingen 
plaats .zullen vinden, Dat i::; .•natuurlijk heel ·goed moge
lijk, ·want· je ·mqé:t; iriàa.r af'.wachten .of je een goede kaart 
krijgt. (Deze opmerking heeft niets met klaverjassen 
te maken). 

I'RCGRJ\:Mi'!Ii\ SENICREN v'c'ci1' ZCNDAG 5' :MA;',RT .1967 - : 

: Lens1-.v:r:i,j.·• •·r 
2.--: u,Li.ü1kkwartier, 4-Lens 2 -. •·J;:máonius·straat· ., . 

12;:-,i;u;Lcns f'-Ton·è.g~d:o3, .· .. ·V:eld 1,G.cb,1,Lok.6/4.· 
12;-- u_.Lens 4 -_ A.D,C.7 .. V.cld 2,Gob,2,Lok,.5/3 
14..,.::.--::21Ji.West;:;rkwartier.,.9~Lens 5 -Dliinlaan,achter tl,ol-- ··· _ 

:.· . ·-. r .• 1 .• ;.: ---.·,,: scliaatsbaan · 
14 • .:__ u. Lens, .b--C•,W,P •. 2, ..... · Veld r, Gè!)~ 1-,·16k . .5 /3 

. . ;Ger·s 'f ;-' v:ri j_ ,_, - ... ; : .. <:. . . . ·, '• 
13.30:µ,WitBlauw,.RK:.5-L@s 8 Westvlietweg nàb:i.'j"No.116, 

· · · · · Vo.o.rb.ur.g .. ----~-·· .... -
DENK CM DE LEGITilfJ,TIES "t;:, .. -:-·:··:'.;-·: .. ·· --·-~ .... "-~: ... _ ..... -·-· 

-•-•• ••··••--•n••• •••---•- ••••-

DE C ? S T E L;L I N- G'·E N: ;-•. . . . 

~~~~-g:: :th; sûykerb~y~ ,.i• yêrbarehqsf; ';~. fian~EJD; ', j.v .d. knaap' 
· •·. ·g,keriipërmàn;'"'r,;blok; j;v:qijJ.ê; j.bqtter.,.. . J •. 

h.rooduyn, g,v:erha11-:r:,.,h.bri;-J?.denburg; ,. , ;J,' 
RES: r; brandertburg, a; verbarend se. · . . ,. 
LEIDER: dh:i;-.L.'tje Mey.. ..L'... ' 

!f~~~-2: g. hal leen;" a :v ,limbee·k, h.kempe'r, j .me±'~r', ,· .. 
th. v. kleef, 1j. vi:;rhaa.r, g ,louy-esteïn, :p_,1..b_\1;r'g-,_, :: ... '.! 
houwt, l.hendrichs,. j,v,kleef, .h;:jacobs, 
RES: f. veelbehr ,, j.,:p. i.m. grdenendijk, : .:.'.~,.;_: 

LEîiS .-:.: a;v,egmond, f.str:aathof, m.dà:y'j_s/_:c,:m~~t'.§:;:, .. '.:'..! 
------ ,c,; peet ers, n-.lç_oot,, j. witting,- ,..;-;.éykelh9f, · 

· , d. groenendi jk, f. burghouwt, w. qurghouwt; 
RES.:-a.nieuwerthuizen, l,branóenburg'. · 

'1§t:!§_,'2: m1,c1omburg, 1.hanssen, c,,ve),,d:j,nl<.,_ i,çle hii-... 
- ster, ;r.de"g'f'-ö'êït·, 'ä.v.d,beekJ h_.de ste'rke, .. 

r,eykelhof, a;v,d-;meyden; n,drabbe, l.janssen, 
.. ,·RES: j,,de l1oer, · j :rieroen, · . · · , · 

. LENS 6: 
' . 

ï,1. suykerb.uyk, C. nieuwenhuizen, m ~ heE,rSchop; 
n.de gruyter; j.veldink, chr,jehe.ér r.rave-:
steirf, 'g, je'hee, a .nowee, w. veelbehr, j. bro
chard .HES: m.v,eysbergen,e,a,v,d.acker. 
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~~N§_§: j;jager, j,v;westing, h.helmich, a.poel~, 

a ;hoppenbrouwers, {1 ,löwen1:1tèin, f. bierhof ,· 
m, qoms, w. v ,d .laan, . a .,buys, _a .v ,1uxemburg, 
RES: h.leenderts, c.kras, 

W.Eggers en F.Wubben worden 3 wedstrijden-geschörstr· 
wegens niet-opkomen; · · ···- · - -· --··---· - ···: --··-··-·-- · 

AFSCHRIJVINGEN tot uiterlijk vri jdaga,vond §. uur l:!ij .; . 
Dhr,G. Coonans, Weimo.rstraat 218, t_el,}9.,.2?,20, e.n,tirs.-:· 
sen 8.,.9 uur ~lubgebouw tel.66.13.14~ . .. . . ·.:/ .. 
VC'CRLCPIG PRCGRAMM!, SENICREN VCf-R ZCND!,G 1 Z 1511.AR'F ·· ·19 6?. 

Lens 1 . -:· vriJ>; ' ~ 
Lèns 2 •.:·vrij::_; · 

.12;- u.H.IJ.S • .5,., Lens' 3 . 
12,--u.'Den Höorn 2-Lens·.4:'. 

12; -- u.Lens .5 7.C'oievaars .. 4 · 
12;-- u.Pelft .5-,.Lens :6 . 
14:-- u;Lens i.,. P.D.K.6 ... 
12.-.:.. u,Lens·8 .:. Felièitas ·3 

PARADE VAN RC'DE-LANTAJ\RNSDRAGERS 

Cns eerste is de·:komèndf'twee :zondage~· vri·f, zoililt de·· 
. beide .andere• degradatie-kandidateri: ,hét wedstri,jd-aan
tal gelijk kunnen. trekken •. 'He.t r-isiko is··natuurlijk wel, 
dat ze er punten•.bij krijgen,' · · · · · · · · 
De weel strijdreeksen zién er- als 'volgt U:it :· 
LENS. thuis: Vredenbu~-ch en Wippoid'er·,·' . 
- uit : -Ri.iswijk, D.s .. c. eri t.li·vco. · 

G . S . C • th~ïs : :~cl_:fÜi_~J)µ_i}frl_~r.p:.:Çii ve_o'..'.Lei:i's, en. · 
, o stel uiv:en .• , - ·. · . · . . 

uit : ' 1Iollandiàan" ·en· Wfppolder. . . 

DELFIA":thuis:RiJswijic en tiiv~o ... · 
uit. :G •. S,C;;-Paraat-Hollà.j'idi~;:m en Rij?w~jk, 

Lens speelt dus nog eenmáal tégen G,S.C •. en G'.S,C. speelt 
nog eepmaal t~ge~ Delfi~.• 

' ........ ... 
l'Rf'GRAMi'JJA JUNICREN .VC'CR ZCND,\G .5 JVJAf,RT 196? .· · 
12:- u,Celeritas 1-Lens q· 
12,- u,Lens 2-Wit Dlauw RK 2 
14;30u,Valkcniers 1-,.Lens 3 
13;3ou,Lens-.5-Quick Steps . .5 

. 12.--u.Zwart Dlauw 3-Lens 8 

1Leywég hoek·Noorrlweg 
V,3,G.2,L.6/4 ·. . 
Hoorn park · 
V.2,G,2,L,6/4 
Kijkc~uinsestraat · 
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DE C ~, s T E . L L I: N G ,f N:: 

. • '_; • . r 

LENS 1 : ______ r.bruggeinérns; m;v;vèen; r.fort0an; :f\v.bó~ee
men, h,verheugd, th.brochard; th.hoefnageI, 
a,kortekaas, w.vogel,. j.cobben, ·w;keetrriad.', 
RES: b,höog~vèeri(2x), LEIIlÉR: dhr,;,..:Huis; · : . 
Sid.liENKCJv"iST: 11.30 1:1.ur·Celaritas-terrein • .. -· . . . . . . . .. ' . ~ . . 

1:§~ê_g: c, vaassei)/ j,wel:j.ing; à.duY!ll, ç .y~rvaart, .t. 
heersc:hop, · h, suykerbuyk, j. wel:)b,E)I'S, l'I. janssen, 
j.de jongh,_g.-v.q_!togt,-_c.v.velzen., !· .. 

RES: h,crama. LEIDER: Dhr.G.v,d.Velde. . . . . . . . : ;} ' . . . . ' . . . •-' . . . . :. ·. !!~~ê-2:. 1J.. yervaa)'.'t, . w,,geurerj.s, . a, de wintE)r, . j ,;verharerïd- · · --
: . seJ j,y,d;zàlm, .Q,epskaJ11p, f ;herr.emans; ,_hr,eg

berts ,•f ~v. nieJ,..,:. c. kriippenbei:g, j ,holt •... 
f(ES: c; rooduyn. LEIDER: Dhr, F. Herremans. . .. . 
SAMENK(i'M$T:. 14. ;._ · u. Hereristraat hoek Haagwègi : .... -·---

. - · : · -.. •; · · . · · . ·. · (RIJSWIJK,· : 
~~~ê-2: w; kouwenhov:en; ( 2x') ,, ·r. y .d .. mull ,.j; co.lpa ,· l,'huis, 

p;de jongh, p.v.d~.aar; ·:e.bakkers, h,overbeek, 
a,hop, d~holt, h.bijsterveld;RES:k.schouw (2x). 
LJ):IDER: qhr,G.;v.q"1,[eldq. : _ :.., ____ .. :· 

112~ê_Q: .Pimfîtertb'ûrg,· ·h ,.de :.vries., _a .w.esthof, a. v.·.~ssen, 
· -. · · p .mand·ers, d •. de v:r;l'e.s; r ,'.[l'e~'(:'!rS, b. v·. d. sprong, 

. ·g;vèrvàart; 'p,bremmer, c,:v,dèelen, RES: b',v,d. 
lans (2x). LEIDER: dhr.H.v.d.Kleij. . · ·' 
S,W'IE;NKCMST: 11.; 1.5 uur:. R,K,.!<:erk; J;oos_duinen .Haa:g--

i· . . . . . ~ {_ ·; : • . •.. ) . ·. weg . . 

i'RCGR,\MMJt J,UNICREN VCCR ZATERD/,G 4 ·N~1b:RT 1967. · .. 

· • Lens 5: zie zondag: 
15;45:u.Lens·6-Laakkwart'ier·4 ·•··v ·f G 1 I, 6/4 .•-,.~,•, 
14. 30 u. Cromirl±et ·2-Lens 7 · . Rudcrijkerstraat· 

Lens 8: zie zondag, · , . , 
14;30 
15.-
15;45 
14,30 
15 ;45 
14.3Q 
15.45 

u:Lens 9-Rijswi'jk 5' . : _.··.v.2',G.1,L,5/3) ZIE 
u,D;H.C.1CT-Lens ·11 Drasserska'de,Delft, )KLUD-
v,Lens .12-RijswJjk_ 7. V,,2,.G,2,L,5/3)i\'.iIDDAG 
u,.Lens 1;3.-die.Haghe,8 · V .. 1,G,1,L.6/4 
u,'C .D.D.3-Lens 14 . . /,lbard.astraat . 
u.Le:;ns ·15-:Loosdu;inen 5 · . .V,3,G,2,L,5/3 . 
u,Lens 16-RK AVV 13 V,3,G,2,L.6/4 

. . '. ' . ' 

DE C T' S T ·E L '1 -r N G E N : 

,-.·. 

. 1 
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~~!'!~-~: r.v.berlo, k.schouw(2x), f.jehee, e,v,bronk

horst,. p.de vries, ·l;de: jongh, .. o .hoogeveén 
(2x), h.v.huls,t; l.v.d.V('/lc/.e, .h.,eggers;,g,, : · 

· · br11i.ri :§ma ; RES : ·w .• ,l<ouwenl}o_ve1?, ( 2x} ; LE:oJ. ER: . 
·cthr. J ;d·e Hilster., .· · r -· .. -·· , - . 

LENS 7: 1:J.v:.d.là"ris,(2x} ,- 'p,kleiri bretè],er, b,lusteri
------ houwQr ,.- ä ;:tinrie·nbroék, ,g,duY,vest;ein, g.<ie 

hóógd, f. v .d·, berg, .f, v. baggum, th. jansse_n, . 
. a,.biltlerbèek, ,c:.gr:hmbergen,RES :r,ir.wass,ém, 

. ·: _ LEIDER: -dhr ,J\. Dlok ,•Sfll'.IENK('i\'1ST: 14. - uur · 
· Hcngelol.a:arr hoek ,Locv·esteinlaan; · · · 

LENS 9: e.v.a·.broek', •r'."jác~bsori; p.f. de haari,h. . 
---_-:-;~-:- ·: tlanke.rs,. r.bOgisch, h.v;do\hbllr_g_,· a'.feitz,· j; .... _, ....... __ _ 

· schutte, · :j'.castenmiller, ·g. ravest·ein;c. blok. 
RES : h.. ri-en:t j.è s·.-LEIDER : dhr. H. Leend·ert s. 

~~!'!~_11: p;de· ha~n;':.":r,h·oe'fn~gel,-_ c.s.c:hrover,' 'rr,;aaff, 
g'.bloks, p:hop, -g.v.d.vélde, t,hoek, tr,reso-

' --· dihärdjfi',. h;,cle. jopg!'J, .. -j. çlisseldorp. . .--- , • 
RES:'c,stáper;· LEipER:;dhf!R!)'lac)'lman. . . ...... -_ 

- :- Si'.MENKCMST;: 14.15 u.~.it:igang_.l:,cps-te;r:re;in. 
' • ··' • J •• ,. • • ' • • 9 • , - • • •••• ',- • ,. • • • • • • • • ' 

-LENS 12: l.égberts, h,v.b?rlo, th,v.riJn·, p,verheesen, 
_.------- .. fr.de kleyn, p.v.doeveren, f:r:,çlisseld9rp.;W• . . _, 
' _ ènglèbert, a,jüngsèhläger, th.'\:Joo!Jls, k.v.çl,vo·órt·:----

, :• RES: . c: blom; b. klein: bretel er •. LE;[J;)ER: , çll:ir, J. 
' · v ; cl • Knaap; • ~ · · · . . . • ; . : , :; ) , , , _ 

LENS 13: >r. hos, f; g~it ,·•h~ v :a~;"j ~ v :a; endê, j ;v,d ,hei
-------: .dèn, p.v.d.steen, r.de wolf, j.helvenstein, 

h. rimmelzwaan,---r~caznnct:!"r;· -g; v:-arëI~f!ii'i:•i::uEs::. , _ , . , 
r-; .1 utt-ernlan ."-I1EI-D-ER·:··tthr ;-W;·Stäper,--· .. _ --------- ----

... •, < ·, ;"~'. _·, -'··::,: : ( ... '' ,.-
1J!;!'!~-1i: fr. t euni ssen; 1 • v-. d .meer; ··p ;·h1'iynen--;::,c-:-.'ao:Sifó'$l, : 

h ,_janm~_~(t ,: -. j ;J<ecitman, r .m~eri;;h9ek, :r;i;r9,~
0
t;er~, ' 

th.v,d.aardweg, b,ravest(p.n 1h.pech],er,i .. ,c,,,' 
R,ES: a. cast~nmi~~.er. LEIDER~-ghr;p;·I~ëmpei)!liän, _ ·,_, ' 

. Sf'MENKC'M~T-: _ 1-<. -:-:-: ,.u '. Le}'.Weg hk. Hengel q:J,aFiJ.?-' •. -:_ . - · · ' 

~~~~-12 .: j:as·selman} :g •. ni-euwbuurt, 'e. bor·, ; t;:.hoefnagè'J:; 
p.demeye.r,. ·j.,rne'yers, r ;assélri)a,h, Ei. v 1deelen'.-; ·-· 
e. ver.sèhoor, c . groen, r. k. f. st_raatma.p.·;- :. · -- · _ .. 
RES: w.dui.ve.stei-n, c.v.hul~t;.J;,EID~i};:clhp.C.I(ras • 

..... -, •.• ·_ : -! ,:-1 '.; .. - . . ::!:,•« : . . 
LENS 16: b,de haa·s; m".d'el'sasso, j.d\')-_vr_ies, g,.englebert, ,, 
------- m.p. janssen, p. steffen, 1:~:iler.s:paan'donk', ... j.mulder-,---i--
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p,wilmer; e,v.d,hoeven wijsard, r,straatman, 
RES: r,v,nuns~eet,r.feenstra. LEIDER: ~hr,J. 

: .... _ . ' _'.. .· . Witting. · 
I'RCGRilMTiJ, ?U?ILLEN VCCR ·ZATERDAG.-'~ ~.\J,,~RT .19.6z" •. 
1 ,4.5 u.:,.D .c. ,1 1"-Lcns ? 1. . · ·zuide~patk _·. , i 
LlQ u.C.D.D. :' 1-Lcns i,··2 ·- J,lbardastraat·; 

.. 1-~' 
. . ., 

1 .45 u.Lc:ms ? 3-de Postduiven P 1 . · ·v,'1 ,G·. 1,L.-6/4' . 
1 • 45 u. Laélkkwartier .i' ·3"-Len/.j .ï' 4 , Jansóni'usstraa.t. 
1,45 u.Lcns -P .5-Duno ï' 2 ·· . <· ... , V,2;G,2,L.6/4 . 

.. ·1 

·' 

2.30 u.R.V.C. ? 6-Lens ·p 6· ,Sèliaapweg;-Sportpark .':I-

1,45 u.L,ns,P-7-V,C.S •. 
1.-- u.R.-V .C .- Lens -;) 8 • 

DE C :· s T E L L r" N G E N: . 

. ,: r.ene•;: Rijswijk., 
·. • .. V,3,G"2,.L.5/3 . ·, : 
·.Scha.a.pweg,, Spor.t,park .'!I-

. rene"·.Rijswijk.: 

LENS :é1 1 : ·r .v .d ;steen; p ;v. wijk, c ;lustenhauwer, g. col;pa,. , . 
-------- ,g. trommelen; f ;veeren, a. ba-ven, ,a .de -winter, 

·.m,v'.-d.horst, e,!-10efi:iagel, ·j.v.;-rijn.- :."'.· ..,_, ___ _ 
RES: q, v ,noort. LEIDER: .r1hr. G ;_v .d.Ste.en • .1:: 
SAI,IBNKC!iiST: 1 • 25 u;Hoqfdirigahg {,. D. C.':S:terrein ' 

LENS P'2: -p.-verschoor, e,rriaèco; f·.wouters·, w;de-:hilster, ------~-:- m,v.·bagg'um," c,.v;d,aa-rdweg, ,j.·v."rossum, --r; · · · · 
:- ·: mioka, r.goedhû:y:s; ,e,speicher,' :j.sl,abb~_rs, · 

· RES': h.jochems, p0de wolff .. LEIDER: Dhr.T:h,::-
. Suykerbuyk. SAMENKCMST: 1. ,? 0 uur Hengelolaan 
hoek Leyweg (:Eurocinema) • 

~~~~-~-2: j,b'.o=ïc.n, p.ber.k:~Iäar, 'a.bor"st, j:keetman', g. • 
willenise, r.de ·vries, ·.b. ruïterman;. g.lelieyeld, 
j. ocister:v,eer, .1._winke.lmati, a ;v.mar;i s. N ;, · . r L .• RES: p.Ie Drun,a.v.d.aar:LEIDER: dhr; ,-h:oot. · 

[,ENS i' 4: ':f'.v-;os ;h.'straver ;'. f, tle v~ies,: e ,)J'cpnÎs, P• boonts; '.·,. ·..:_;_,::,;,_ 
-------- j,post, r.v.d,lely,c.bakker;' j.wûstef'.eld,:f. . . _. _ 

snoeyers, r.de vroege,RES: ~,bom,h,hend'b.~}s .• , -··· ····F 
LEIDER: dhr .L ,Drandenburg, S"MENKCMST: 1 ,,:.,, · · · · : 
uur Hengelolaan hoek Loeves:teit:iJ:!3,-aJ1·, ', 

• ~ . • • .•. • < ' 

~~~~.:.::_,2: tb,kleywegt, g,schneider, .p:.alberse, · c.ertieit,,,; 
w. v .d ,linden, h. coornans, j .valkenburg,f ,wil
leyns, h. veer kamp, . . r. verbar.ends.é';'"j .-v.;ff;.wijk. 
RES: m. v. wassem, j. janmaat. LEIDER: c\hr>:" J:.Wcüling. . . .', .. ' . . '..)· ,_ ,· 

. ' 
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LENS î' 6: 
1 r , ~ 

• 

g'.góme.(l·, j.dessing, e.reèsink, t:tijssen;' 
th ·• hèeriiskerk, a. hilderink, à. jan sen, w. v, d. 
lans, r·;~v;d.-rrïiiêr'· p.fêîtz 'g;v. osch. . 
RES: tli~ïni.ïrkëá,a'.1.oacrê·r·;1,EIDER:' dhr.A. 
Nieuwenhûizen, Sl\l.VIENKC'!•'.ST: 14, - uur· Hen-· · 

--------

gelólaah. boek. Locvesteinlélan •. ··. . 
. . ' . . . . . . . . . : . . .. . . 

!:§~ê_['_]: g;v,gessel,j;v,dbur15t;r.yperlaan;a.v,kleef;, 
g ;bloks, c. schenkels, f. overbeek, j. kee.tman, . ,· ; . 
j.de hilster,m,v,rijn,p.perreyn. . 
RES: c ,dè wit ,a ,de hoogd .LEIDER: dhr.,~ .Li:".,bcek. 

!:§~ê-~_§: b:v,veen,j.mµ+der,a:reesink,e,yper;J.aan,w,gomes, 
. · j ,koper,. a. burcksen,p.koper, v, pouw, r_~peek,, f. · 

jorikèr .RES :r .de, hoogd, w. cara bain. IJEIDER: clhr. 
R.de Groot.Si\MENKC'MST: 12_,30 u.Hengelaba,n hoek 
Loevesteinlaan. . ........... : .. 

PUPILLEN t .denk, erom, inform.eren. n:aar. afkeµri11g ,;;ati:ordags 
alleen indien er een. afkeur;i.ngslijst hangt, ···· · 
tussen twaaif·uur. en.half een :bij d)1.r .. H .• v.d. 
Kleij, .tel.33•;88.42:. ' .. :--, · . 

_'ATTENTIE, JUNIC'REN. EN î'U:?ILLEN. ! . 

'AFSCHRIJVINGEN: v66r vri jdagç1. vond· 7; 3() . uur· aan dhr" H. van 
. · . der l(J.e:i. j, , Frambozi,nstraa"j:; 45, tel. 3 3. 88·. 42 

(tclefonisch·alleen vr:i.jdagavonçl tµssen 6:39 ei;i 7.30 uur). 

NIET-C'I'KCMEN:.wegens niet 7 opkomen in het afge:J,.ópen week
einde worden•IJ~Klein Drèteler en.E,de Wit 
tweemaal als 're serve opgè steld. . 

Wegens herhaald niet-opkomen wordt W. v.d. Har) dit se;izoen 
niet mee:i;,'opgesteld.Na _onderzoék·is _1:?eslot~n H·;Jochems.; . 
ha het·vervullen·van twee reservèbeurtèn,·weer op te 
stellen, Mf,TERit,f.LUITGIFTE: ~\hr.G. v~d. Velde. . 

. . . '). . .. 

·•·1 
··1: 

.... ' .. 
; . '. : 
.. i 

....• : 

RESERVEI'RC'GR,U/ITf,\: alleen bij afkeuring van het. gehele 
programma: ••• - 1 ' 

zaal Martérrade: 
'i,i::-==-üÜÏ'?-:cëns :2 · 5 · + P 6. - :< 

S11nenkomst: . 1 3 ,45 uur ingang :\:;enstèrrein. 
Lcid,r: dhr.N,Koot. 

15. 30 uur: Lens i' 1 en• l'. 2 •. · , : . • •·. : . 
Samenkomst: 1·5, 1. 5. uur ing,ii_ng, Lqnsterrei11 ., 
Leider: dhr. Th. Suykerbuyk. -. · <· . . . . ·· 

. . . 

zaal_Herschel$traa~: 

14.-- uur: Lens 7 + ~.Leider; Dhr.J.de Hilster. 
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15, 30 uur: Lens 15. + 16, 
Leider: dhr.J.;Witting, 

... ; , . j , ·_,t) . i : :· 

TR\ INING WCENSDfG 8 MA/,RT: · . ·t . .: .. 

;· !~ .. ,. '·- :·r,·-r .:·;.,-~ ,; 

..:-;·,J.::>:·! -) --~,·c: ~- .. : ' : 
..,. ' . i • -· '• .., , ..... -;· ~ _: ,-., -, . :· ,:·: •• 

C'p deze datum gaa,t d~ ,D-kCl.asse training nf~t ::door en è 't. ,, : 
begint de training voor C-klassers oin -half zeven. _ 

• • • . 1 ".-•• 

Klubmiddag voor Leris11 en L!ns·12.-: :·" · _. _ . 

Indien jullie wedst~:Î.jd • is afgekeurd' i·I?·::~;:, ij:_llJ.~!Jli~.,.; :'l.?:: '.~ ' 
dag in het klubgebouw. Aanvang 14.-- u~_ •. , ,, : , . , . __ ··::;,[ : ,·:i,:f. 

VAN DCEL TCT.: DC·EL ( seniore;). 

Lens 2: 
... -- .· ·,··· 

••. - . ,l .. ' ,,.. ,.; 

In een harde -en; spannende· wedstrijd heeft h_ët tweede ·•r . -•'i ,~c,,, 
wederom een goede wedstrijd gespeel\:ll<' · · ·_ ' · · ·, .. ~·,: · .· : Y 
De eers:te helft Wil,S. L,.ens sterker en J;,ad, met wa,t, meer ... 
gel1;1~, o.a. een, pena;I.-ty_ van ;,,Dlok. ri!3t naast,. een rf-: ,: 
deliJk.e voorsprong. _kunnen -neme-n. . , · . _ .-•·:- _, !t; -

Nu hersteÜ:te slèchts R~Diok ZiJti'fout· door riá een· '1 i';.J'· 
prachtig_è äanval' hard via' de •handen van T .v.Ber·geh té•r' , .i · 
scoren_. Qi.licic,..Steps wist via· een :van de weióigé üitL ,_·,::: r:y; :·•·:-' 
vallen met. een· ·kopbal tégen. te score111 •. In, ·a·e tWè'èdè' ·' · . ' ·-..:; ,.' 
helft· kartsèá aan b"ide 'zijden met· Qu:Î.ck-StepS' iets . . :)U 1' 

sterker il). d.e _aanval, de 1-1: _stand _bleef,Jdànk' zij het ! •,-,_;, 
enorme entoesiasme gehandhaafd,,__ · ., _ · :.•,,:·u 

Lens 3: speelde ee~ ~n,e;ve;e~d/wedstrijd t-~gen HMSH 3 . '1 ,.~i:: 
---:--:.:-::, en won met 5-4. ·· Het·, aanvankelijk met . 1 0. man . ,i;:,.-,:c 
spelende d!lrde keek a.l spoedig -tegen e~n 0-_2 "!,Ç!flterstand , ,,. . 
aan; voornamelijk v_eroprzaakt, door een gedes.o:r,gapise.er- _ ;. ,'. : .. , 
de achterhoede._. L.Q!'li< Hend:richs maa_kte er: 1-2, van. î-Taar 
het werd -re.chtstr;eek,s, uit een, -ëffektvolle .coi:ner 1 ;_3. 
Lens ~af Zich echt:el" niet gewonnen en het. H}:$H.-d,9fll__ ,,, ,:, ,_

1 kwam onder hoge drµk -te s_taan. :Pick Groenendijk _en .. ,j _:,!:- ,_;. 
Loek Hcndrichs (piet een leep boogballet_j_e}_ zorgdef _, , .. , . , . , 
nog voor rust voor ee_n 3-3 -stahd. · Na de, thee nam·,I;ep';j,·' - "':.'1 t 
direkt het. initiatief en maakt,3'· er 5-3 van. De ·wedstrijçl ··r,::,:ï:· 

.. 'f : ~ . .' . 

kreeg. echter nog een zeer spannen.tl, slot" want HMSH.: , . :· · 
kwam hevig opzetten. Zij b~nutten \'lChter. niet af:).e:, kap-;-· 
sen,. waaronder een penalty, die door ex-Holland. st,·ort-. 
prof ;;'iet Dr_aster over- de -lat werd g,eschoten;, Toç:h werd, . ,,-; _': .,, .. 
het nog 5-4. :r-'.laar in de laatste minuten wist Leris'met 
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veel moeite de overwinning veilig te stellen, 
Lens 5: moest de eer aan koploper TEDC' .lat,an.· Deze : 
nederlaàg was voornamelijk te :wijten aan·het :vele, 
gepraat, Zo wordt natuurlijk geen wedstrijd gewon-
nen. Spoedig kwam Lens achter te staa:ri- ·dóor ·een mis- .......... ______ _ 

verstand in. de achterhoede. Nog voor de- rust maakte A 
Nico Drabbe ge-lijk. Na de rust· een veèl·sterker' Lens, 
dat veel te roekeloos met de kansen, omsprong. TED, .· . 
nam wederom de leiding toeri enkele· Lens spelers meer - ·-· -.... 

. . ' . 
aandacht voor elkaar hadde.n en stonden tè. ·praten. Het· : 
lukte Lens toen niet meer de .stand om· te -buigen, · 
Lens 8: speelde een zeer goede wedstrijd tegen vue. 

Na een kwartier opende v.Ltixemburg de ::,:çci;re ·: ~:-.: ... :1.·. 
en Corns maakte er 0-2 van. Kort voor rust werd het 1-2. i 
Na de rust een wisselend strijdbeeld, Door een doelpunt:·. , ·. i · 
van Ton van Luxemburg werd de zege veilig gesteld. . . . ...... ·- · -
VAN DC'EL TOT DC'EL ( junioren): . . : .· ·. , .. ... . . ' . •' .. · . 

LENS 5 : nam· spoedig door doelpunten van H ,ï:');erbeèk en T•, 
Hop tegen ·vue 4 de· leiding. De· Sohenkkaclebewoners voch-• , 
'ten echter terug en wisten nog .voor rust .gelijk :te .komen. · 
, K,ort na de rust scoorde H,Bijstiar;veld met een prachtige ... 
kopbal uit een corner en vijf mih\later was het .2-4 ~oor.: 
êen schitterend vléug'elschot van E .~kker .Hierna was. het · 
weer de beurt aan VUC,waarna T.Hop de stand op -3-5 bracht, , ' 
vue r-af de moed echter piet op- .en wist 'voordat dè scheidts-, . 
rechter voor de. laatste maal floot,n.og op 5-5 t.e komen .... 
LENS 6: wist Lakwa eeri gèlïjk spel af te dwirigen;dit was'· 
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,Cok na de rust 
was Lens·superieur;van de vele kansen werd· er echter 
maar 1 benut (J·os Di · seldorp ) • LENS · 1 3: speelde een goede 
wedstr. tegen- het sterke en produktieve lli•IT .• Bij 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 TCT DC'EL. (pupillen) LENS 2: speelde een leuke wed
strijd tegen RAS. Voor· rust R!,S door de wind geste·unä .Resul
taat doelpunt na een' kwartier.5 Min. voor einde gelijkmaker •· • 
door de Hilster'.LENS 4:verloor· met·· minimaal verschil van . 
HBS.? Min.na rust werd het zwoegen van· HIJS beloond door een.•:. 
doelpunt van hun l"echtshalf .Geen· verandering meer f/d stand, ' 

.. . .. . . . 
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1 
.. TELE-LENS 

klubblad van De aantrekkelijkheid van het--vóetbalspel 
de rkvv komt het meest tot uiting bi,j, de ,, ,; ., 
lenig e.n snel klubs, die_ in de kopgroe·p of in· de·· 

. · · .:· · . · staart groep verkeren. De wedstri 3den; 
mmmmmmrnmmmminmlll' .' : van b.eide groepen worden dan ook 

__ .. , ___ · Hl · · steeds-met· veel spanning tegemoè't ge-
REDAKTIE · • . · ffi ::_ · · zien j en met nog r.1eer spanning, b~-
g. halleen [lJ · . keken. Cns eerste elftal verkeert 
amandelstr .103 IR in de niet zo gelukkige omstand:i:g~ ··--
tel: 36 11 60 1 heid, dat het op de laatste plaats····· 

van de ranglijst staat en de spelers 
lllJlllJl.lllli1IJll!lilmmmrnm , · en supporters. hel;lben dél.n ook Ii1enig 

· ·· · ·. spél.nnèpd uurtje doorgemaakt. , : . ,· 
SEKRE'i'IiRIA./iT r : N 1 · · · · l!l atuur 13k; net .is veel:prettiger . · · 
f. b .mesker: ,, . Hl àls jouw klub een goede kans maakt ,. 
plantenoord 126!!J . op pramot:i_.e,;. rri11;ar we moeten tQi:ih ,er,,.'.·. 

, tel: 67 61 5 3 ffi kennen, d!l-t dé. spanning - of_ l'l@t , , .:; m nu gàat óo de bovenste of ... om dè on,.;. -
mmmmmmr,ll!llllllll)JII derste plaats = 7het voetballen·•wel ·--,-1 

40ste JAf1RG:hNG ml zo aantrekkelijk·maakt, · · ··· ·· -- ·.~::· 
no: 28 " Zo bezien hebben we dus weinig recii:\'fr,' 

8 maart 1 __ 967 .. tot klagen; integendeel. Cok moet;,en., 
mmmmrmiïrnr.unmmmmmmminm · · w.e niet ;uit _het oog .verliezetJ.; dat.~ .:i 

. het om S.?CR'.['. gaat, De bes.te wordt,. , .. : 
. . . . . : kall1pioen, de slechtste degradeert.·, . 

est n~tuur]jjk de vraag: is Lér1s çle slechtste? . , . 

·e hebben een hele tijd gedacht, d a·t Elinkwijk de slecht~ 
1te klub in de ere-diviiie was. Wekenlang stond het moe.:-. 
erziel- alleen op:.de onderste plaats. De laatste weken • 
chter zi,jn zij mèt een enórme eindsprint bezig, 
elfs ·DWS werd daar het slachtoffer van. De jonge~s uit 
e Domstad hebben nu 3 punten voorsprong op Willem II. 
lisschien worden de spelers vàn ons eerste elftal ook ' ' 
,og eens zo geïnspireerd door het ·heilige vuur van 
:linkwijk. Voorlopig is er nog niets verloren. Delfia 
1eeft zondag met 4-0 van ~araat verl'oren en deelt met 
,ens de laatste plaat~. Deide teams hebben 8 punten uit• .. 
5 wedstrijden. GSC (gelijkspel tegen Vredenburch) heef~ 
:amen met Duindorp 1. punt meer en een wedstrijd meer 
·oor de boeg. 
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0 F F I C· ·I E E L· 

NIEUWE LEDEN: 

.,.no: 512 H.J.C.M.Martens 
..,. 513 J.Lucas · 
/ 514 C.H.J.Hoenderkamp 

515 R.Deck ' 
,,, 516 R.J.J.Nottet 

/ 

K A N T I N E 

""' 

· Tiïeverstraat 74 
Landzijde 201 
Landzijde 221 

.... " ' 

' ~ . . 

14-2-52 
10-6-53 
11.:"2-53 
11-7.:55 · 
16-12-.57 

Melis Stokelaan 2050 
Wolweeversgaarde 93 

. . 

. Er. z,ijn nogal wat Lensers, die bij qnze 
vorige kantine-beheerder, de heer de Doe;r, nog in het 
krijt _staan. Zij kunnen déze achterstallige betalih- ·. · 
gen bij de ·huidige kantinebeheerders, de heer en !]1e-
vrouw Góitenbeek, voldoen. · ·. •, ! 

Het beh_peft geen betoog, dat een vlotte afha~deling . ; '· "'.'• 
zeer _op prijs -zal worden gesteld. -· ;-.. ~ . . ' 

: SENifîlEN 

, laak'wà-. 4 .,. :. -, lens' 2 
lens 3 · .. ,,,.'.toriegïdo' 2 ··· 
lens 4· -~ ado 7 · 
w'kwart;i.er 9- lens 5 ··. 
lens 6 · - cwp 2 · 
wit bla,uw 5 - lens 8, 

PUPILLEN 

ado 1 -~-lens 1· · 
odb 1 ..:. ·1.ens 2 · 

' r·· 
JUN!CREN .. l 

2.-2 ' celeri tàs '1 lens 1 · 3-5 . 
0-5 -lens 2 - wit blauw 2 3-3 ·.: 
1-3 valkeniers 1- lens 3 2-1 "!. · 
2- 3 lens 5-q-step::i 5 5-2 ,(v. s. ) :, 

.1-5 lens 6-laakwa .4 · · · 0-2 · 
i; 4-1 cronvliet 2~. ·-.. - lens 7 0-î 

zwqrt blél.uw ·3-léns 8 5-1 
, :lens·- 9-ri jswi jk 5 0-:-4 · 
· . c:lhc 10-lens 11 0-1 

. 1.'..2 -~ Ïens .12.:rijswijk 7 · 4-1 

lens 3 -pós:~duiven 
laakwa 3-leris _4 
lens 5- duno 2 · . 
rvc 6 - leris' 6 , · . 
lens 7- vcs· 6 -• :. -
rvc 7 .l?_?s ,8' , ., 

. 2-'-0 lens 1 3-die haghe 8 2-1 _ 
1 ~0-1 odb 3 - lens 14 2-1, 

·2-1 lens 15-loosdu:i.nen 5 4-5 
0-1 lens 16-rkavv 13 . .' 3-_3 
1-0 
7-0 

..... 7-0 .... ~. 

,. 

·' 

·.,.-1 
1 . 

1 . 

1 

' '. -
! 
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WCRLD CUP 1966 "GCAL" 

.. . - -- -= ·.' 

Cp 3 maart is-de fenomenale wide screen filrri World Cup 1966' 
"Goal" in Rotterdam in premiere gegaan, Gelukkig komt. 
de film ook in Den Haag.· Hij zal van 17 t/m 29 .maa·r-t. 
in de "Dierentuin" word,e.n vertoond: Dagelijks 5 ·voor.: .. 
stellingen; Aanvangs.tijden 13,30, 15,30, 17,30, 19.30 
en 21 ,30 uur. . . ' · 'f•.,c, • : • 
Deze bijna _twee 'uur. d1ir:ende kleurenfilm toont tai::..:· .l . 
loze emoti.oqele. .!JlQment;en van het wereldkampioenschap',· · 
zoals het toegeke11d·e doelpunt van Engeland· 'in de wed'--• 
strijd tegen Duitsland, de vreugde om een gemaakt,-dqel
punt, teleurstelling en oppositie als een speler uit 
het veld _wor,dt, gezonden, etc., , . · · = -~-

Dolangstellenden kunnen kaartjes voor deze film bij 
onze sekretaris bestellen. /,ls er· meer dan 20 liefheb":' ... _·:,_~•
bers zijn, k~ijgt m_en kor:ting V?-11 2p%· op '.dë-J'ö~gangs.,. . : : ;: ; 
prijs. De· t·óegangsprijs•.•is F1:1';50, met korti,ng.Fl,1 ;20:.--- ::::: 
De stellen b-ij-: F .Me'sker_; Plant.ei;ioor?· : 26, tel._:.p71.6.1 .:-t3. 

~~~~N·s· . . . . . ,, 0
, ••. ';,· •. : ..• ,.· • \ ,·::.: -~" ( ·, -: ·::: • 

. :-; . 2~~E;9!;1'.! • ~!;!,•I~!:1 •• T~t · · !29~!13~@• 1!!~~~~!:::.B~~-
A-klas-se :· · 39 " 19· · 3· < f7 · 41"; 92'.; $2.' : t_ 1 · 01 
D-klasse: 67 27 1 0 · 30 · 64· ' f7öI159t- ,/,''o; 90 · 
C-klasse: 80 42 9 29 93 230-,218 .. 1 ;16· 
Totaal jiii:~ 86 8tl- 22. 76 198 :492-~4.59 , ·1,06:;.' 
Totaal·ï"up: 59 23.Jh ·'.29 53 ,81- 92·•: ;o,9or:. · 
.,,..,.-,...,==...,..,,,=...,..,.·.,,•=· '=" '="'= . ' . 
?AASKLhVERJASDRIVE 

.. -.. ····Na.de.vierde ronde is q.e·spanning 
aanmerke:J.ijk ;toegenomen. ,Mev:rivan Doorn en Me:vr,._Fri:tn-,-• 
ke staan nog steeds het hoogst• genoteerd met 20;,770 -t 
punten, maar de konkurrenten.zijn wat.ingelopen. DeT 

·, . 

heren I'ccters en Mesker k,on.den ztch .met moelte hanjl..- .. : :: :,,· , 
haven· dp de tweede plaats·,' .zïj. heb'ben ·19. 707 punten·; · ·········· 
Achter heri is het· e·en · gedrang ·van jewelste. en dat, -'be'.:-· 
looft nog· eeri päar sparine11de avortdeli. De derde plaat·s: 
is voor de heren Riep en Riep ·met 19. 4.57 'punten.: Cp 
de voe~ gevolgd, cl.oor de heren Venderhos ._en· Dlok met •. f 
19,361 punten, .D.e heren qoomans en v/d St.een zijri .wat 
afgezakt (n:i,et. doorgezakt) naar .de· 5e plaats· met ', • • · 
19,331 punten.Vrijdag gaat de strijd verder, 
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·--;:-· " .. -----~--- ·"'·--·--------· 
=c=c=:-=c:-:----====c:-:--=-:-::c=:--:::-::-:=-:--=--:-::--::=--:-:"'=- : :, ~ .. .. }~-.i · .. JE .. 

. I'RCGRAMi'EA SENIC'REN VCTR ZCNDAG 12 MA,~Rr--· · ···- · 

. 14,30 u,J\'br~~,i~it·· 1~~<,ms. 1 Cv:f::s'é:11:·i .; schiedaUJ.,~eis· p.]?us,: 
· ·Lens,,2- vrij: . , ·. - . · , · ï;• .. 

12 ;-- . u;H ,D;,S ._7,'i-1 ,,. Lens: 3 .. Houtrust ': ... ; . --- .. 
12.-- u.Dcn Hoo:rn 2~Len·s 4 Woudseweg 106-108,Den,,. 

· ' ·' · ' Hoorn (zie opi\:.elJ:if1g') , 
12;-- u:Lens 5-C'oievaars 4, Veld 1,Geb.1,Lok.5/:3, . -,-
14;-- .u • .Delft "5-Lens 6 ~ > ... î/l'.:l;l. v ,Leeuwenlaan,, Delft,, . : 
14, --: u,Lcns 7;:_p .D .K. 6 . 

0

: _: ~:,;Jrp1tl 2 ,-Géb. 2·, Lö_k ;5/3 :t .. 
12 •. ,.,'.",u.L.ens:8-Fe:\Jcitas 3 ~--.• , ycl~ 2,.?eb;'.. ~ • 
DENK CM DE'" LEGITIMATIES ! · '' 

Dij ver,geten; Y?-~_,:legitimatie,' ~~,~el_t d_~- res6;~~ mei~ , - .C 
- -, ~ 

DE r I'-S.T ELL INGEN: , .... , ., . . . •. 

LENS.' 1 : · r .de waart, h ,dietz, r•.Ï:-oodbol., h. smitskam, h ,ha-:
:---7'-- • ket;: w. 'venderbos, à. rooduyn, · j. englebert, f .de 

zwart, r .wachmán, d. branden burg. ---~--"•··---
RES:. a. verbarendse, g. verhaar; h. rooduyn, w. han:~en, 
VERZAMELEN : 1 . uur Kl ubgeb ouw. . --·· ...... . 

LENS 3·: ·g.~hal•leBn, a; v~lim\:i~k,' =i~~e:i:er,' pybufg!1~uwt, th_; 
------ v ,kleef, j. V(,:thàar, g,looyestein,• p. sch:out:en, -1••·'.--

henclrichs·,; J;v.,kleef ,h. jacobs. :: ':.' :,.:·.,.··.· ... • 
... REät.chJ.kempe.rJ.,.,;_. ,, .. ~.... .. ... . . . . ... . ...... ·~.,'... : · :. · • · ·. ·--

1,~~§_i: a?y~~gmond; f,straathof,,m.davis, c.meerei, c,pe_l')
ters, f. vèelbehr, f .• burghouwt,î d. groenendijk,.f., 
wubben, w. burghouwt, · r. bràndenburg. · · · · 
RES: j.wïtting, n.koot, Vervo.er mat· àuto·1·5;--:T .. ,..---.... .. 
VERZAMELEN:. Klubgebouw kwart voor'· 1·1·; ·-·--··-'-···.:..."-' .. .:.:. .... . 

. ... :-: ' ·•.r· i 

. !:~~~-á: n. v.,.domburg, .a .nieuwenhuizen, c. veldink;, a. v •. d •. 
meydén, r.de'gr.oot, .j.riemen, :h,de:sterke; r •. 
ey~elhof, w. eykelhóf, j ,de boer-,.:. p .g_rabbe. 
RES: a,v.d.beek, h.ubben.. ·:. ,·.· - ' .; -

!:~~§_§t m;süykerb1:1yk, c,riieuwénhuizéri, m;heer.sçhop, e:à•, 
v •. a;adkerf•j.veldink;· J;p.i.m:groenendijk,: p; J ; · 

·' ·scliultén, g,jehee, a.;nowee, ·m;v/ëysbe,rgèh;. j.hro
,·cba:r:d,RES: à.v.schi;<3, a;t,oels. · · .·, •. · 

LENS 7,:. i~pb~ridenburg, ·h.;:~eÎz/4n; t.ke~t, ~~v;i~euwe~;, ... ~ 
------ cht;·jehee,. w.v(ë!elbeh:t\ l,v,bêus·ekom, 'i'n;qe boer·,·::. 

c. j:de brabandèr; .. ;J;p.'v.<lissêl, r.geláµ':f.f, ' ::: 
• • ' - • ._ ,_, .,; ,l . .• ' •. , •-'•' • '. 
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RES: .j,g,v,dissel,a,kleiri breteler. (grensrechter) 
. .~. . .. . ' . . \ . . . 

~~~~_§: j;'jager, j.v~·wel;\tïn_g," p.rielînich,. h.leqnderts·,. 
a. höppenbrouwërs, e. löw'enst·ein; f ,bierhof, w', · ·
v. ,d, laan-,·a. v •. luxembur.g·, a ;buy's, · .è, kras. · -;~ -:, 
R-ES·: :d,v.,,li€shout;. h,lüling •. · _ , '· · ;, . 

AFSCHRIJVINGEN;, tot . U:itèrl_i jl< ·vr;i.•j9-'ç1g_áV_on,cJ.} Q U:ur _bij -_;_ '· 
· ' dhr'.G; Coomans, Weimarstraat 21"8, tel. 

39. 27 ,20 •· · -

De schor sïng 'ya_n F. Wub_ben korrit . te_ verva];;J._en. _ , _ 
. ; . ' 

VCCRLCl'IG î'RCGRI,MMA. vee R 3CND,\G,;, j 9 lV!A,\RT · 

. i' 

14.-- u,Lens 1-Vrede_nburch 1·,.,12-.·-- -u-.G,.D.S.-3'-Lens'·:,·-.. . 
12;-- u.Lens 2-î'.D.K.~-' ··· :è.13,15 -u.Lens---6·-H,M.S

0

.H.-, ----------· 
14.-- u.Wilhelmus 3-Leris, 3 - 14,-- u,Cror.1vliet' ,7:..Lens: 7 
1 3. 1 5 u, flamd.ngb' s 3'-Lens 4 1 2. -- u. L·ens- 8-Dlai.lw Zwart 11. · · 

. -·· . . . . ~ 

i\ T_T ENT IE,.,·,-_. 
... 

. , -. ,_ . .p~'.-Ïp.atsté weken is het.herhaald.elijk · .. 
voorgekOmen, .. dllt'. .stielers hun Le'gitîmatiebewi'js niet: 1b:j.'j - ' ' 
zicp ·haüden 1 -ondank·s wekeli'jkse· waa·rschuw) .. _ng· in fi~ .. :_ ·' ';_ -
Lçnsre'vU:e .' · · · · · · · · · · · · · . : · · ·; 

- ., , .. _ . _· De le'deh van de e;Lfta[kominÎ'ssfe. k:oiiclert· ·• ,,· • ; 
jan wèer me·t i:Le· b'et·reffende speler naar' huis· rijäeh ·om· 
het legitimati1ebewijs· Op te· halen en het· eJ:ftal moest · · 
net 1 0 man beginnen, _ _ . . :.' _ _. ' L,: '~ ..... -··-··-· __ ... 

- , Dit zal vanaf heden niet meer. geschie- : __ , , . 
:len; ais· eeh·speler· zijn bewtjs._nïet bij' zicl:i'heeft,·, ··-···· · 
zal de' re's erve invallen,· · .. · ,. · : ·, . · ·_ . ·, .· : ·. ' -

. . -_,. ~çç. 

i'RCGRJ,Mf,f, 1 S JUNICREN EN PUi'ILLEN 
==========-==------=-=====---==-= 

PRCGRAMï',,~ JUNICREN VCCR 3CNDAG, 

12;- u~ G,D.ff.1-Lens 1 
12;- u, Leni ~ -D.H.D.R.K.1 
14.~ u, Lens 3- C.S.C.2 
J E C ;o S T. E L_ L I N G' E N : 

1 2 Ifu,✓,RT- . 
Noordweg . :' . 

. V. 3, G. 2, 1-, 6/ 4 
V,3,G.2 11.6/4 

i' :.1. 

l,ENS 1 : r,brüggemàns, m·. v. veen, r .• fortinan, ·· h.rothkrtih.s, 
h., verheugd, th. brochhrd, _ f. v, bohe.emën, th. hoéf-

' ; 



1 

. 1. -344-
··- ' '!, 

. -nagel, a.kor:tekaas, j.cobben, w,keetman,RES: .. 
e ,"bakkers( 2x) ~LEIDER: . dhr ;:;:, ;Huis ,SAMËNKCMST: . r 1 /30. \i~r' :in~ang :G· ;n . S :_.,.terrèil'!. . . f 1 

).' . . ' ; ' ' ' ) . . . . . • ' -~ .. '>. : . - ' ' • 

· 1 

-- -· .,. "" --
! LENs· 2: c;väassén; j,wéllirig; ä,.dûym; .. c.verváart(2x), 

------ t. heer schop, h. suykerouyk, j .-weobèrs;. n; jáns.;. 
sen, j ;de jongh, g. V ,d·. togt; C. V. velzeri.. . . 
-~E~.:. ·p,de. vrïes '( 2)!') ,1EIDER:. dhr .G; v ,d; Veld@,•- . ~: .. ,..:.. 

LENS 3: -~.~ei-vaart, ·j. verbarendse, · c :i~nippe~berg, j. helt, 
------ j;v.d.zalm, b,epskamp, h.crama, ·a.de winter, 

h.egbertsi c.rooduyn, w;ge_u_rens.R __ ES: _c.ver
vaart ('2x / •. LEIDER:· ·dhr.·F ;Hcrremans. · · 

--•• -----M--- M- ---•--- ••••·-•••••••••••••••• .<,•n -• ••• 

;'RCGRAMr.~A JUNIC'REN VC'fR-ZAT-ElRDAG 1 11 N'J,i\RT 
1.5; 4.5 u.G .Il ~S ._5-Len~ ·s. . Noordweg. . 
14:30 u.-Celeritas- ?-Lens 6 Leyweg hoek Noordweg. 
1.5;4.5 u.A.D.r.i6-Lcns 7· Zuiderpark 
16; 1.5 u. Lnakkwartier 6-Lens 8 Jansoniusstraat· · ·· ··· - · -~• ---
1.5, 4.5 u.D.H.D.R.I<..5-Lens 9.. . . <ckenburgh -·--···· ·--"---',-
1.5~4.5 u.Lcns .11..:H.D.s.7 vr.iîch.). V.2,G.2,L.6/4 zie reser- · 

. 14.30 ü.Lens·"12'"H;v.v.8 vrfsch.) V.-;3,G.2,L • .5/3 ve.prog. 
,1.5;4.5 u,Celcritas 13..:Lchs ,13. . TERREIN LENS V.1,G,1,L.6/4· 
.14;30u.Lens_14-Naaldwijk9 v;1,G.1,L.6/4 . ·: 
·1.5.4.5 u,K.M.D • .5~Lerys 1.5 · -TERREIN LENS V,3,G.2,L • .5/3)zie 
14.30 uiLeris 16-G;D.S.14 . V.2,G:1,Li.5/3 )Rcserveprog, 

. - ~ . 

DE (' ï' STELLINGEN: 

LENS .5 :·w,kóuwënhoven, r.v.d,mull, j;colpa, .l,huis, p,de 
------ jongh, p.v:d.aar,·e;bakkers (2:ic); h,0vqrbeek, ä. 

hop,. d .holt;. h. bijsterveld .RES: c ,.s-chalbroek, ··
LEIDER: ,dhr. G. v .d, Velde. SAJ\'IENKC MST: 1.5.1.5 uur 
ingang Lens-terrein. 

!:§~~-§: r. v. berlo 1 k, schouw, f;j~hee, e.v. b_r onkh~rst, p, 
de vries \2x), l.de ·jongh;--b;hoogeveen·, h·,v.hulst, 
1, v.d. velde, h, eggers·,·'·g,bruinsma.RES: r ;peters, 
LEIDER: dht. J, de Hil ster. Sf,Jvj;~NK( MST l · 1 Il-.;.._, uur 
hoek Hcng~lolaan-Leyweg, . · ,,;_ . _: ·.· 

b,v.d.lans, ·b:lustenhouwer, l.klein brèteiér, · 
a.tinnenbroek, g.duyvestein, f.v,baggum, r.v,was-
sem, f.v.d.berg," g,de hoogd, · a.bilderbeek, c. · 
grimbergen ... LEIDER:. dhr ,f, .Dlok. S.~ilENK('lV'JST: .. 
1.5. 1.5 uur ingang Lens-terrein.. .. 



... -34.5- .. . : 

1:§N§_§: p,miltenburg, p.manders, b.de vries,, çLrle vries, 
a; v. essen, ·a. we sthof, g. vervaart; th'-/jaris's'~n, 
·p. brèmmer, ··,b; v·; d··,-cs-prong, c. v .dee}e-nc.- ,,~·~:---"··· .·,'" ---~-,_ · .. 
RES: h.martens.···-LEIDER: clhr.C.de--Heer:, .. , · ··- ··.-·- ·· .· 
Sl,MENKC~1S,T'!_•''1.5 .)o uur hoek 1lengelo.làan'..Loe.ye_-· " · · 
. . . : ,.':!tèï;nlaan. . . . . . : .!-,- • . 

~~!'_!~_2:, a.f.ei:tZ:, ;h,;rient_j_~s;•::P.,.f.de haan, h-,'dan~e"r:s,. 
r. bogisch, h. v:,.dolnburg/ e. v.d. broek,,' -J. schut_t·e., 
j :cra:stenmiller',, g:ravestein, c. bl.o.k-;_ . · •. : :_:. ·:." 
RES: r. jacob son. LEIDER: dhr, H. Leendert s ,: i.,:. :., . ,; ..... : 
S1\MENKCMST: 1.5. - uur hoek Leyweg-Hengelolaan 

· . · : ( Eurocinema ) · ? 
~~!'_!~_!!: p ;de haan, r ,l1oei'11agel, fr; raaff; é ,sc1-irqye:r,. -

ni;bJ:oks, h,dè jöngh, g,v;d,'velde,·t,'ho·ek,' · ... 
p.h,óp, :tr;·resodihardjo,· j.disseld·orp. · · _ 
_ RES :· k.v.d.voort·, _LEIDER: clhr:R,-Wachma_n. ,_:··· 

- . Zie ·voor -~fkeur'ing Lens.16. , ,·· 

LENS 12: 1 .. egberts, .c •. blom,. th.v'.:r'ijn, .p.verheese;1,, :j. 
-------:, v .d .heiden,. p .:v, doe veren, , fr •. diss.eld,orp ,:· w. ·· .. : · 

. · englebert; a: jungschläger-, th •. b.ooms, · c •. stapel. 
-RES: l .cazahder .: LEIDE·R :: dhr. J"v .:d .Knaap •. 

Zie voor afkeurïng b'i'j Lens· 16. · 
: ,.. -·~ • : r i ·;, ,. • .. ·- . , . '.. • . 

LENS 13.: r;.bos; li, v,,:bé,rilo, li. v ;d11-m, b .rav'è.s:t•ein', ·fr,-de 
------- ,kl,eyn,_.·p.v.'d:ste'e·n, ·r.de' wo,lf/ j~v.d,end·e·, 

: . -', h;ricimelzwaan, g,lut'ter'man, g.v.ardenne. :, 
. 'RES: f.guit(2x). LEIDER: dhr,W.Stapel, . 

,J . 

' : ·,-: . . ; ,·.• . -· " .• . l· . ; . ,. ~ 

~~!:!§_f :.:. :: . 1 ,teu1:ï~se11: ,· l .,v', d .meer,. f. guit i( 2;ç:) 1 ."P'• ~ey-- - .... : ..... 
nen, J. Janmaat, c.abspóel,· .r,w.~ershoek,. 'J,hel
venstein, c,v',d,o.ardweg, j,keet;mo.n,' li._pechler, 
RES : · c • groeri, · j. a ssèlman. LEIDER:· ct:pr ._ç: .,Kern-

• . 1 ; .' . 

perman .. 
' _.. • • ·,' ! : ,-: 

~~~~-!.z: b.ct·e•haa,s, g.nieu~buurt, e.bor, b.,hb.efn'ag~l, 
p,deme.yer, .w.duivestein, r.,asselman, _e,._v,dee
len,' r.wouters',· à.castenrililler, c'.v;,hul:st. 
RES: g,englebe'rt, r.k .. f.strittatmah·, LEIDEe~: dhr, 
C.Kras, ·' ' -

,, . ~ . ' ' '. ' . ' . . . 

LENS 16: e.'versclioor,· m.delso.sso,.j',de 'vr.ïe's', .p.steffen, 
------- m,'p,' jo.nssen, 1, verspao.ndonk,· .j ;mUld~r ,·.r. v .nun

·speet, 'p,wilmer, j.meyers, r,stro.atmo.-n,RES: 
r :reenstra, e. v.d. hoeven wï~sard, LEID~R_ :_ dhr. 
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J.Witting. 
-~- . 

;->RC'GRAMM/1 PUPILLEN vcrR ZN;I'ERDAG' 11 . M{,/,RT 

1 ;45 u..G.D.S. ï'· 1-Lcms P 1 ' Noo:i:-dweg; Wa~eringen 
1 ;45 u .• Lens I' 2-Làakkwartier P 2 V,1 ;G~J ,L·.6/4 
1..;45 u:K.M.D. :' 1-Lens I' 3 Tcrr.Lcms: V.3,G.2,L.6/4 
1 ;45 u:Lens ï' 4-Velo P 4 · V·.2,G. r,L.5/3· · .·. 
1.-- u,H.D.V. r 3-Lcms P 5 Zuiderpark,·2e·gedcelte 
1.-- u.H.D.V. P 5~Lens·P 6 idem 

DE r ;, STELLING.EN: 

r.v.d;steen, p.v.wijk, c.lustenhouwer, g.· 
colpa,.g.trommelen,.f.Veeren, a.baven; a,de 
winter; .,m.v.d.horst, e.hoefnagel,:j.v,rijn. 
RES: h.:jochems/ q,y;ngort. LEIDER; clhr.G.v,d, 
Steen,S,U'IENKCMST: 1 .- u.ingsng Lens-terrein, 

, ,. ~ 

p. v~rsc!foö:/,'~1i°:t:iill ~ms~\--c: v·:a. áardweg, r. . 
mick~~ m,v;baggum, f;_wouters, ·p,de wolff, e~ 

·spcîéher, r.goedhuys, w,de•hilster,·j.slab
bers.RES: e.macco, f,snoeycrs;LEIDER: (hr. 
Tb. Suykcrbuyk; ' . 

1§!':!§_?_.2: j.b-oin, p,berk-elaar, :a .• borst, j.v.rossum, 
.p.le brun, r.de vrie(lj .b.rui'!ïerljlan, g;lelie-. 
veld, . j. oost erve er, 1, winkelman, s1. v ;maris. · 
RES: j.keet• e.n, .f.wil1eyns. LEIDER: .. dhr.]l[.Koot. 

• • • • 1 • • • • • • 

1 

1,§~§_!?_:!;: f.v.os, h.$traver, f:de vries, ·r;verbarendse, 
p,booms, j.post, r.v.d.l.ely, c,bakker, j,wüs- · 
tefeld, c.ern(lt,.r.cte·vroeg(;!, :·· . ······· ·· 
RES : g. :,chneid er, g. v. osch, LEIOJ!:R; dhr. L. 
Drandenburg. · . . . 

LENS I' 5:;th.kleywegt, r,bom, a.v.d.aar, m.v.~q$sem, 
-------- w,v.d.linden, h.ccómans, th.murkes, j.valken-. 

burg, j.janmàat; h;".êèrkamp, p,feitz. · . --·-· . 
.. RES: p;alberse, · j.v.d;wijk.LEIDER: dhr.J;Wel

ling. SAMENF;fMST: · 12; 30 uur Loevesteinlaan 
höek Hengel ólaan. · · · · · 

1,§N§_:_~· a:lodder, j,déssing, e.reesink, a,hilderink, 
r.v .. d.meer, f.jonker, FY,. _burcksen, ·-t;h.he~ms7 ,.kerk, w.v.d,lans, p.kop,:ir,, g.g<imes. - , , , 

:RES: t.tijsser'), a.janssen.LEIDER: ,dh,,,A. 
· Nieuwenhu:i,zen. · · 



-347-

SA!VIENKCMS,'l\: 12·;3.0 .lÎlur Loevestéin'l::aa.n..ihoèk. 
;'" . Hcngélólaan. . '°''•: :i ·. . ...... ;-; 

ATTENTIE' JUNif'REN El{ :?UPILLÊN ! è :~ -: >-':;:,;::_ 
AFSCHRIJVINGEN:. vóór vrijdagavond 7. 30 u11'r 'aárvldhf, 

NIET-Cï>KCMEN: 

H. v ;d ;Kleij 1 Frambozenstraat:;.:4/5}.- .t~l. , 
33,88.42·· (telefonisch all.eëri' .vr,i,jdaga
vond tussen .6. 30 en 7. 30,:uur t:i:- ·_·-' 

wegen; niet..:opkomen in het'!ar~êlópen 
.. :weekeinde wordt E.v,d.Hoeven Wijsard twee
'inaal · als re serve opge st r-ld. 
Wégéns herhàald niet-opkomen wordt 
N.v.Ni·el ·dit. sei.zoen niet· ineer ápge;,.TS 

C steld •. ,,.:: .. -.;. ';.r _,. • .. ,!:''"''· -,. 

Wer;ens te laat komen krijgen G.Englebert, F.Snoeyers, 
l' ,Alberse, J. v .Durgt en M. v .R-i-jn~· een-e:xprac-reAerr,re· ,: ·-c,-=-,: 
beurt. . .. .:.,..;------·" :.·:. · - ··· · -"-"----Ó:.'=--·"";_,.:::.:..:. 
MJ;TERI/u\LUITGIFTE.: ·p,hr,.T:li.S.1:1:y:kerbuyk;,.:·:,:• : • · '1.' : ;: . -:·T:' L 

... -· ·- - .· .. ,. ·: •. ; . ·.·. .·r -..,~~ . !· ,· r' :·· ._ •.. ,...,,· i • __ ... 
RESERVE.?RCGRAMM/,: ' '", ;_;·, ;,i,; _'.; '.;. l.;,~ . ·•· 

; : _t_;.J'-r. ; r.' -~; r• d 
alleen ,bij afkeuring' van het:.geh"cie· prggi:."amîn~I.'.:, :;:'.• ,_·.,;:;,, ...,-, · 

I ·:·. •. .,· ,,.• ~ ~r .,,_4. t·_(.,. :·:. ~.[-~,.,-._ 

.i·-·r-~:;J ···.c)•- .:iJ;,frC zaal Morterrade: 

14.-·- uur: Lc,ns ;> 5 + ? 6.· ·. ,.Jlf::r~,/;i_---.l 
Samenkomst :· .:13. 4 5 uur ingang: itcnsterrein~" ·. ··, ,i 
Leider: Dh~ iA. Nieuwenhui'zen; · : r·: • ·;,:, .L. ;:; . H 

· • · · /.:1 · · · ·_:···L .,. ,,; .• /· ·,r:: .J;:{:.) i: f J·; 
15 • 30 uur: Lens ? 1 + ? 2 •.. , . .. . , . a .. , . . ..... ,.... • • 

Samenkomst : 1"5", 15'··uur· ingang Lensterre'i'.n.' . 
: 'lieider·: Dhr:, Th. Suykerbuyk-/ -, . · .. _ ....... 

zaáÎ_,Herscliél_~t'faai\-,"~.·,,, ., _..·. è,.; 

1 4. ~..: :uur: -Lcm::s' .• 1.1 · én ·1 2 .• ·: ;· · · · • ; ·; ,,.,.; ·.' ; ,1 ;r : •'- ,"'[(f •, 

.. ·::, . Lei~:er: Dhr .. J:è/l'(f!,Clun1J.11,- .•. ' "'f 

15.30 ,.uur: Len·s,,,15 en-16.:,,-,, ··, ... ., ·. 'I•J,i 
.. ··- - .. ,~ ... 

· · · Leider:. Dh'r'i.J .Witting.. · .. , ;J:;!illt';_ ,?-,, ··. 
. '; ':--- ··. . . -:"''" . . ' . . ·.,.. :,., .. _ .. ··~- .:. i-î .. '. 

C'p woensdagavond° 15 ma.art is er voor il§. P,;--k:;l.a'~~e~·' :'.;,:. -~;; 
groep ·geen t;rainïng,. ·mE\a.r ;een Vlaamse· ·,~èrini:s:..ävohd;,:; .. '. ·:::·,:.; 
in het klubgeb'oUw, .o.;i.v. 'de heer M,Có'm"s:-. l-\iervç,or~ .: ., : : 
worden de vp~g~pqe jo_ngens v,irwacht: ; ; '. '. .. : :.1 . , ,r'.; ~ :: 

. ,. ' ., _;! 

r 
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A,Dilderbeek 
G,Duivesteyn 
J •. E,,gers 
J\'.;'Feitz 
Th,Janssen 
F;Jchee. -

_t;v;dlLans· 
D. Lustèi:ihoü.wer: . ·. 
i°,Manders 

. , /c;Tinnenbroek 
· H; Verbarend se 

G .:Vervaart 
-D~:dêi: Vrius· 

. N;dé. Vrïe s , 
•. R,v ,W:assera. · 
· A,Wèsthof 
K.Schouw · ·, 

_D; Hoor.eveen ., D . . . 
. l ; rerili':er · , • . 

· · :, G .Çastemll,liller . 
· : _F. vil,11· paggum 

Allemaal:e~n-bordje.en -i~pél meebrengen·,, .. 

.. -•. ~' -•- ·-··- .L ••.. :;::.~.J --

C'ok grammofoonplaten zi~n welkom. Aanvang zeven uur; 

VAN DC'EL TCT DC'EL (senioren) 

LENS 2: In een enorme .praat-wedstrijd heéft. }i.àt ... twe..e.-:!_., .... · 
------ de gelijk gespeeld tegen Laakkwar~ier;~ .. Ler,i..s ·,·, ,: ; 1 
had voortdurend een overwicht. l:lans Rooduyn mmt-e··· ---· ·: '.··• 

. er 0-1 van, Laakkwart-ier maakte echtër ndg,voor· rust · ·· · · 
gelijk via een penalty na obstruktie. Gerard Verhaàr .. • ..• , 

,maakte er kort na rust 1-2 van lila een mooiè·a:an'val·;·· ... -... c. ••• a.s•. 

Laakkwartier kwam hierna opzetten en forceerde enkele · -· • ·. · 
-hoeksch.oppen, Uit één hie:rvan ont.stonc:L_çJ§ _:gelijkmaker, 
Het slot van de wedstrijd·werd bijzond·er :qny_riendelijk, 
Wellicht mede veroorzaakt door het niet al t.e sterke 
ingrijpen van de scheidsrechter. ·. · . . .. : - . : ' . . . : . .' . . . . ...... 
LENS 3: kreeg met 5-0 klop van het op a:llè linies 
------ sterkere Tonegido. De Voorburgers kombineer
den er lustig op los en namen voor rust een 0-}·voor"'" 
sprong. Na de thee kwamen daar nog. 2 doelpunten bij. 

LENS 5: speelde tegen Westerkwartier· onde'r: haar•· kun
------ nen. Vooral in de eerste helft werden vele 
kansën omzeep gebracht. Westerkwartier nam deJ.~iding 
en H.de Sterke maakte er kort na rul'lt 1-1 .van. Lens' had .. 
hierna een ·overwicht en drong sterk op. Wester~ --· ... 
kwartier maaktë hiervan gebruik'door wederom de lei-
ding te nemen; Toen R,Eykelhof in het ·strafschopgebied .· ., 
werd gevloerd, zette hij zelf de strafschop in een doel
punt om ( 2-2) .. · Vlak voor het einde greep Lens nog de 
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,. , <""'. .. ::.;:>,;.~-~•·k: 
overwinning doordat··; Jàn de Hilster een list:i,ge vt:i,je, ;:; '.:, :•' 
trap van Jan •Riemen in een doelpunt omzette; :, :,,,~·:\!,•.'t (," · 
LENS 6 : kreeg een 5-1 nederlaag vari .c ;·w; ;':; i;[Jf,i.NJ:g,;:L::·::~. 
------ ken. De eerste helft kon Lens C .W .·?:...-n~=•:·- ;.- .. , .. , _ 
een beet je in ·.toom houden ( 1 '-2), maar•.na rüIS:t j:J:i'é;p!•: i_ ... c'..· -- ' 
het helemaal uit de .hand en de tegenpärt':iij' mäiakit-•ef1'er . . .. 
nog drie doelpl.lnten biJ.. •, .. x·, 0bo,,,·:'1 - "i_•:•. · ,; · . ..... - . 
LENS 8: rrioest de··eër aan Wit Dlal.lw·•1~t.en,'Di,j,'.';r'ü'st'.;'. ;_ ' .. -~ · 
------.. keek Leris tegen eèn 0-2 achterst;and aan" :Na . :, . 
rust een kleine opleving bij Len'13; maar verder dan een,,,.,J:.; 
doelpunt van t.. van Luxemburg kwam Lens niet;. Wit Dl~µ}°{,h: 
maakte er tenslotte nog 4-1 van, - ;, ;" •r,. ·l 

... ,.. ' 

. Vl\.N DCEL TCT DCEL JjW1icirenJ 
; ..• 1 

, ,, . . ., 

LENS 1 : speelde op een zwaar velct een; goede wedst-ri'jd> • · '.' 
tegen hekkesluiter_Celeritas. Alleen de nchter

hoede liet de tegenstanders wel eens teveel vrijheid 
en werkte af en toe de bal niet resoluut W8g. Dit ver
klaart de drie doelpunten van de tegenpartij. Lens 
scoorde er echter vijf en werd twee puntert !ijker. 
LENS 12: heeft het zelfvertrouwen weer teruggekregen; 

met 4-1 werd het hoog genoteerde •Rkjswijk • .•.. ,.,.,.,,. 
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 Jungschläger, die tiert minuten later ook voor 
een tweede doelpunt zorgde, Na de rust kwam Rijswijk 
opzetten, maar Lens 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 hierná 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 V'ink 

maakte haar debuut, Waarbij het grote aantal suppór
ters lnngs de lijn opviel!! Lens speelde een wed~ 
strijd vnn de gemiste knnsen, De onderlinge snmen
werking en het plaatsen liet veel te wensen over. Uit-
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eindel1jjé1:~erd het toch. een krappe .overwinning op· . 
Die Htlgh'ë\.''' ·. 

VAN DC'Èt°.:tGl~ :DÇE.1 . (-pupillen) 

LENS 1: moest in de eerste minuten een /.Df'-offeh...: 
siei' toestaan, maar door gqed in.~rijp'_er).: ·và½ 

cle achterhoede werd erger voorkomen. Langz0:nierhand , · 
wist Lens zich aan de. druk te ontwors:telen en na ze
ven minuten resulte:erde dit in een doelpµn!;: \'.an 
Jos van Rï jri •. Na. rust. wederom een aanvankellijk," over
wicht van !tDï, · dat ook ·nu. weer door een Leps-doelpunt 
doorkruist. Het was ook n.u· van .Fiijn,. die scoorçle,, ··· 
Hierna kwam ADC terug; een boogbal zorgde voor 1-2. 
Maar verdor lieten onze jongens het niet""kàmen:·0

--:,·.· --· 

Verdedigen á la Dukla maakte het !.DC onniögèJTjk-vëï:·=· 
andering in de. st{lnd · te brepgen; · · · · 

.. ~ 

,. 

:-. . 

. ;,.,j 
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ffl DE LENSREVUE ffi .. 
IR klubblad van lli Cns eerste, dat' zèlf niet voor '1>

1 

!ll de rkvv I de kompetitie spee-l<le; zag haar..beicc. 

m lenig en snel • de mede-gegadigden-vobr de degrad'a,,,.~'. 

!!l[mn:ll!Uiimn:111llitmrrllllll'.llllll'.l!l1ll'.llll!U tie verliezen. GCS verloor de thuis-
Hl , , ;- : wédstrijd tegen de ?ostduiven met'· 

1.:. 3 èn Dclfie. moest met .1 -2 de eer r 

.REDAKTIE · ·· · aan Rijswijk laten. De stand onder.-• 

' ~g:halleen . · aan de ranglijst is nu als volgt:, , ·,, 

Duindorp . 15 ·- 1 O ·•'] L::, 

_.tel,?61,1,._ço_ffi ... ,_. GSC .!\~f_§ !''. ... 

mmz::::~1\:·./: . . ~:r:ia . 1 6 7 • 8 .. ::_'./ 

ttt · - ' · · · . . 1H .· Lens heeft dus de laatste plaatj s, o--, 

m f,b,mesker ffi vergedaan aan Delfia,.Lens en Gsc ont-

·ffl pla~tenoord 126 IJl moeten elkaar·nog, zod_ at ~i:;ns_hèt. : 

liî tel• 67 61 53 lil wat dat betreft allemaal in eigen, ,J 

ffl m hand heeft. · ' ·· ; • ,,.; 

l!l " ' 

1 
De vriendscha-ppelijke we~strijd t~-) 

m t,Oste JA:,RGllNG gen Martinit werd met 2-1 gewonnen;., 

ffi no: 29 We hebben het._ .a.~ eerder gezegd: /,ls 

!!l 15 maart 1967 , de kompeti-t;ie_ l'fora·t·árge·sëhaft, dan, 

mmmmmmmmmmmmrnr.immmr.n:irn gooit Lens beslist hoge· ogen.· Vriend-

. .. , ... _ ._ '_ . : schàppelijke: wedst~i.jden ga;m Yri~.-:,jÜ 

nooit, .vi;,;r-loren. _Bovendien• k;unrten we dan b.:i,azonder· ,go~d ziei;t, 

dat onze jongens ·êcht wel' kûrthen voetballen· •. Maar; het blijft 

een vreemde 'zaak, dat•' het ri'iët 'lukt als het· er ,e;çht_ ppaai:i •. 

komt ; in de kompeti tie • Zo be zien i-s. hier, geen, spra\<ie, :Yá:n .. 
een voetbaltechnisch probleem, m.a?J'.. va_n _l'l~n psychologisch 

probleem, Het wordt dan ook hoog·J;,;i.'jd-, d~t ·e:i\ï1~p.i:fJ:;:":dëi/trai

ner, de gr,ensrer::hter,. de kantinebeheerder en"î:fë"iiiátériaälman, 

een k'lub.:p:sycholoog .. komt .• · c :; .. •: .· .... ·• . -'. ,.. _,. · . : . . 
. . . - -- -- ·- - ... 

En als we de· zaken •dan _toci+ :flink'aanpakken, dan moet e,r o·ok 

maar een klubdokter !<omen, ;want het aantal bles_sur-es woir.dt, 

alsmaar gróter. De.- ct·egeneratîe is ·kennelijk begonnm .. , . h~tgeen 

ook wel b'.lijkt uit het groE!iendc _aantal afgekeu:r:de di5intplich-
tigen. ·.•. ,. _,. t 

Nu meent d~ reclaktie· te weten, dat zich in de Lèns;gel~élërèn 

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 - lens 3 
den hoorn 2 - lens 4 
lens 5 - - ooievaars 4 
delft 5 - lens 6 
~ens 7 - pdk 6 
l2ns 8 ~ felicitas 3 

JUNICREN 

2-1 gda 1 - lens 
0-0 lens 2- dhbrk 1 
1-4 lens 3 - osc 2 
2-2 gds 5 - lens 5 
3-'1 celeritas 7-lehs 6 
1-5 ado 16 -lens 7 

martinit r-lens .1 (vs}• laakwa 6 -lens 8 
·- 1 - 2 dhbrk 5 -lens 9 

PUï'ILLEN 

gd{:l 1 
lens 2 
kmd 1 
lens 4 
hdv 3. 
hdv •5 -

,. 

lens 1 
lakwa 2 
:lens 3 
velo f, 

lens 5 
l~ns 6 • · 

Q-1: 
3-2 

: 2::-0 .· 
. 3-1, :. c 
4.:.3 
0-2,. 

lens :11 • - hbs 7 
lens ;12 · ·_ hvv 8 

•1'" .. 

~:~: . 

1 5-1 
2-1 
0-3 
1-0 

.. 2-1 
0-1 
3-0 
2-0 
0-0 
2-1 ,, 

• . 1 

·i 

'' 

r'·F'F IC IE E.L. ' .-, i.,' ! 

· Tot lid van de. Junioren_.:konimissie werd benoemd de 
heer·ï'.Huis. De heer Huis maakte zich reeds verdien·,- . 

/ :;,telijk · als junioren-leider (ónder meer van het eèrste 
:· elftal}. Wij wensen·l).~m veel 'sûkses bij het uitoefenen 

van zijn nieuwe funls:t,i7_f · :·' . : ·' · · . _ 

D!,11'. NS JUNICREN EN l'Ui,ILLEN · . 

· Gesp.Gew.Gêl.Verl. Piit. ~~~!g~!!i- Wedstr:.gem. · 
A-klasse: 42 20 3 19 43 95 - 91 1, 02 

: -E-klasse: 72 '· 28 10 . ·34 66 172-167 0,91 
c~klasse: 84 43'•12 29 98 237-224' 1 1 6 

.. Totaal Jun:198 91 25 82 207 504-482 1, 05 
Totaal ï'u!J: 65 27 7 31 61 93 -101 0,94 

' i 

' 1 

.. 
j 

1 

! 



-353- -· .•{' 

KflNTINE-DEHE·ER 
. --; .. J - \"· -."1- .'.• .·.'.· _·.· ... __ ." • 

r • r; ; < :; 

· · ··" · -{'n'ze· kantinebi:iheió::ders verzoeken nsT U. ,, . 
mee te dela1' dat het met ingang ·,van .h,'i,:d~rï'-NIET·: eer-_'tno-=•-• . ..c.'. 

. gelijk is zonder kontante betaling korrsumpt'ies tè be- ' T".~'' 
stellen : ,. .. ·' ;, ,.; ' ·,· 1 , 

_ . , .. •. . . . .. _ . ,Er .. stao,n n?&. s~eed-~·en!wl-e--"'io.ekeniip.gep .... ?.:.!. 
qpen.biJ onze. vor.ige :l_è_antinebEl'-h$èYd·et. Dci schuldl)narE,n ... , 

worden venoóht éen ,n an•;';'•P,~dig_' ,~f_\~:e_,.ll~nd_~!•e_·~:· · · - :- , 

C'NGEV,',LLEN 'VERZEKERING .. ,..'·' : 1 
."• • • : ,:,:s•·• . ·,-r' .: · . .'; :, . 

• .' ••· • : ' . • . ' ,·;·. :"'"i ;:,: ~---- ." : ... '. • •• ' .. i . • 

Well:j.çht,.ten .overvloede wijzen wij·'erop·,'dät bij èen . 
evel).tu?èl · ongèvàl' b:j.J -· het voetballen· de ,ver,71 ekerings,- .. , 
maat~cw.ppij bin~en 3:x 24 µur dient tf( wotdep :-g~f,~nr:..- · 
s?huwd. Spelers of ouders yan ~pe:I.?T:s--:worden, .. +!1-:•lferband 

hiermee v~rzocht on·z_ e- sekretnris _ti.n_dig ·van· ?en. [yen-
tueel onge·vnl· in. k.enn;is te. ste;llen. -. . .. . _ . "'" · , ·, s .-: ~~È:1 '': ',;;;:, . ._-;._' . ,) :· < _. :,-, ,_, , . . :::. >· 1 
1w,SKL1tVERJ,-;, DR.·,,,-:, '. ·.,. .. . . , , · · . _: · , · 

"
1 

~•·.,-•:•-·; • • • • • ' ; ~ ; ,;,.:,.t • • ",, C , , •.-

• ''· 'J'.tarrstaande' v.r:i.jdag ·is, ct'e · .laat13te ron
de •. Er. zijn -nu .5 ,'ronden _ge_speelçl .. en,. de,_ st,:md is :( nlleen . 
de ,;: b~ste i,cnden ,teil~~ ll!eeJ; :ef:r.:~· ·volgt:/. '_Cp _cl'ë e-bFste __ ::·:_.:!l 
plaats nog steeds ,dé d_ame,s; :,vp.r'! pqorn, - F;r-q_!J~_er m~f · 20 _. 770 
punten. Cp korte afstand gevolgd door: d.e ~he_ren · v'/d S-ceen
Çoomal)s .llJ~t 20.398 punten. _Deze laàtsteh worden }i-éer op 
de vqet geto~gd doo~·de her_eri de.'Hilster·,-,; v/d,Vqld~ met:r 
20.338 punten, Dc·vierde plaatsis1:v.oor.de--here.nl V,ender--',::c 
bos-Dlok met 20. 006 punten· en dp :,:'l_e; vijfde ·plaatb, staan 
de heren ?eet ers_ en Mcsker 'met 19. 782 '.punJ;el)-,; : · 1;, 

-· :: '• · . · · · .·· . Zoals U ziet, zijn, de. _dr::j.e koplopers weer 

d~~hter bij elka_~r gekomen,. ~r. is d~$ i;i.0~ 'J~1: aJ.lès:Ii_l9./?lè::! 
liJk. Het verschil tussep de eerste en·de· v.iJfdel op .è.n,· 

rantli:j.st. is:.,01.m kieine· duizch::l ·puhteii'. 1
, yë.ê!l. gel~k en 

plezier. En eet smakelijk, de kippen 'zijri' 1ai gewaarschuwd, 
- . ' . . . . . 

"'i0 ,"'R ___ C'.=:.G;c.;RJ:ac''"'M"'M""''c-"S""E""N""I-'-C'"'R..;..E_·N-'-V-'-C_. =R--=Z_C=N.c.cD'"'A"'G-'-1.,__9_· =l'~"'',_i.=R=TJ· ; . .',; . _. 

14;-- u.Lens 1-Vredenburch 1 Velct'1,,G~]-<'t):,_ ;6/4 
12;..,- u,Lens 2-?.D,K.2 Veld 1 ;G·eb-,1,=to .5/3 
14. --. u. Wïlhelmus 3-Dens 3 C:osteinde _ge&,<·•• ;opr.bur,~,re,; , 
1 3. 15 u. Flamïngo I s 3-Lens ;4 . · Sportpar.k" 1'.r;ins:e s Irern,.,t:, 

. · · ' .-R_ i,i1s __ wiJ'k 
• 0 0 'A \• • ~ 

12;-- u.G.D.S.3-Lens 5 Noórdweg,Wateri~gen 
13,15 u.Lens 6-H.M.S.H.5 Veld 2,Geb.2,Ldk.5/3 

1 
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1.4,-- u.Cromvliet 7-Lens 7 Rederijkerstraa_:t;_ (ri_g!)_:i,j:·.-·: ... 
Troelstraka.deJ.!_ ,-- ·· · 

12. -- u .Lens" 8.,.J3lauw Zwart __ 11_ Veld 2
2 
Geb. 2 

1 
Lok-~ 573 .. _ · · --·---- ·· 

•' ' -, . ._, 

DENK rM DE IJ);Q:\:'.I'IMATIES . ·? ! ! ·. ·1 • - - , ,, 

D E (' ;:, s T E L '1·1 N G E. r-r'-: . _., . ' L" !: ,. .· .. -• ., 

~~J:!ê_t: , r. cie '.waflft / h :-~ietz' : r. r99?b9l; 't1.:~ih;i.t s~a".1,: b. h~- · 1 

ket,. r.wa.c;l)man, a.,rQo.<;luyn,, w.yende:rbo.s., _.f_,de zwart,,, 
. d .brandènburg, g. verhaar._ . . - . - ' . . . 1 

· RES: ~-• yerba.rend se ( 2x) , J. engle bert-r J.-v-.d-.--knaap-:-;-; 
{ 2x) • GRENSRECHTER: Dhr. C. Visser,-·· -- ··--· --- ·--'-·-· .· ---- • 

. • • . .. . • 1 

LENS 2: 'ä; vèfbafèndse/" ( 2:x:) ;- w: virbaret'lçl se-;'w. hansèn~ j; _ · _ ! 
------.- v.q,knaap.(2x)"; 7t;1relllpê;rtnàn, r.blok, j;v.d:ijk,. j'.,-... :• 

, .. ,botter, h .r 09ctuyn:1 : m. v; z'ilfhout , h. brand enbut:%,~,;: ,i.: 1 
_ .,RES:. n.dral;ibe,. LE'.ÇDER: Dhr .L. te)lfoy. -.. . . ., _ ,i 
. )' ~ . •·. _----_-_..:i.._.· . , ,_ ~ .• .' ~,~. . . - •· - ' _. _, ,• j"'I -- :. ! 

LENS 3: g.halleen, j,meier;:j.verhaar, ·p.burghouwt,· ,·_.;,:: 
------ N.N., p. schouten,· g :1ooyestein, l_,hendri~J:!s_..,__ ____ ; ____ J 

f. wubbèn, j. v. kleef; r. brandenbur_g_; .' : ___ , _ _,_ '._ ,•l.~:. 0 __ ,J 
- RES: .. h.kemper, th.v~_½:leef, ,h,jacobsîgrensrecl-iterJ., 

·-- 1 . . , '• . . . • . • . . .·. ' - 1 

LENS:,:4: th;suyke:r.bûyk,-f.straa.thof, m.davis, c;meere,.c •. ,: 1 

----~- ·peeters, · a.t1ieuwenhûizèn,· j.wïtting,' n.koot, d. · .. , 
groenendijk; j.p·;i;r:i,groenendijk, f',:veelbehr. :J. ·_:> 
RES: a,v;egmond. • ·· · .--'" · , ·-: .: _, · _ , ... 

r,: ~ ( • ., • • • • • , • • • • •• 

LENS 5: 'n.v.äombû:i:g," á:v.limbeek, · d.v.d._steen,. a.v.d.beek, 
---~::-- r·.ae grqct, j.riemen,_r,,eyRf:!lhof., 'á,v.d.meydèp.; 

.,.j;d~ hilster, .j.de·b,oer, w,ey~,e l:').o,f.: ·., .· ' 
· RES : r: d E: _ f,J:'C)ot, ~'.de st eJ:")c,e ; · · · _ , . .'. :·T •i 

-1~~~..:~f p;.schulten, ë.nieuwenhuizèn, .-c;veldink, m,heer-
1 

.... · .. schop, ,j,veldink; e;a.v.d;acker, m.:v:,·eysl:/érge:n,' :,;.i_f, 
f. v .dijk, j ;:p~v ,dissel, a .nawee; j ~brochard #,, . ;it.;- 1: 

-,RES:- g.jebee. .·.• _· __ , ,:·.,:~.:-· 
·.:~.1•.· ·-···-·:·.· , ·-< i_-, ·- · ;-~. .·.::r _,,_._ .. ;. __ -. _/i ~- ë·-.-.-r_) 

LENS 7: l,bra.ndenburg; h;v.welzen; a;pciels'; 'j.g.v;dis:..··· , -; 
- ----- sel, t. keet, -e-.-j-,-de,-"-brP.b-aml.cer,----1--. v ,h-eu-s,ekel!l,:-·.,_,_,.-,-,-----

a. klein breté-ler,- n:-de boer-,--h,lü-lfrig:; r-,gelaüf.f.,_.:_!. 
.RES: 1a,.·v:le·çuweri, 7 ·- ::,_.-_-. '-,.··-· • ---,'.:' 

. - ' '., • !.- ' ·- ' , -, .. ,· ., ,. . . . -~ , .. 

1~t:!~_§:, q :v:/1.ièshqut; j .',;. westing, h. hfl,rilièh," ; e .t9wëfi- = = · :: '.' 
. ,.;.·;-:cst;eiri,_ a:,h9ppepbrouwèrs, h.,l.eenderts, c.'l(ï,a$, ._ .. · •, 

'· · - ;.a,.buys, j,jagèr, w.v.d,laan·, -a:~v.schiè; ·.' ·-- · · · 
·,. 

! ,- ! -} . :_· ... ·:. 

,., i-f .( .' 
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AFSCHRIJVINGEN; ~t0t . ..'uiterli jk vrijdagavond, 8 l.iur'•.- .: '. ;' 
- .· · 'biJ'dhr.G~-C-oomans, ·Woimarstraat, 2î8,.,::-:· 

,tel,~9:27.2O. · .. · ... · :'.· -·' ,, ; .. 
ver RLCPIG i>RC GRA11,M1, SENIC REN .. vccR Mi".,'îNDAG :(TWEEDE i'AA.S . ...: ·" :. .· DAG) 27.JVJAART . ·- . ·_- .. '::·_y·r: :--; > ;_:·: 
14.3O-u.Ciiveo 1-.Lens'.1 .. : ,: i;;~,5.,;,vÖori~pigf;Yrij 
12 :-f- u;Vredetiburch 2'-Lens-- 2,·1'4·;'- ·u.C .W.I' .2-Lc,ns 6 
Lens 3-voorfopig-vrij '12;---u.H;D·.-v.5~:Gens 7 

· Lens_: 4:- voorlop~g yri_j 1 ?,-:-u:L;ns 8 -:_~ ._s ;c_.6. :·::.! 
AT.TE N:T IE: _,•.: é '.i;,T'..,' .,, , .. 

• • ••• • ·: • ·~: ,J ;,-, ~·.:'·:_~ (-" ·,;· 

De. gymzaal' Heráchelistraat. is,. vàn 1 8/3,..6/4-: n.Îet' beschik-baar::· >·.·, l~-·-.· .... '= .. ·.-·. ·.• i':·r( j ;JJ~,~-.,. !:_,lf';I"~ .. ··,, 
. . ' .· . '.· ~ .. i: . . ·,·- · '.·····1 -·:, : : · '_-.'i'. I 

• '; .. • ';- • , ; : .o· ( . { ' .- • .. ,.;. • •• 

Spelers, vari• wîe· J:i,et k~urihgsbewijs'dit\seizoen verloopt, 
worden eróp attent· gemàakt,',dat,zij-zich·.nu:reeds kunnen 
laten keuren. Dit.is • .des.te_meer aan_trekkelijk; daar het 
op de keuringsburo' s: 'Op 'hèt Ögènb]_:ik efg;" i·u·stlg· is .·=ptït; · 
in tegeristelli.ng_ tpt.. d~. periode vla.K.v.oo{- dè nieuw·El- kqm:. 
petitie. De wachtt,ijçl,voor die petioqe;~9rdt.·nt1·_reeds_-, '. 
geschat ~p _a,ch.t W(Jken!.' : -,. 1. · · .', " ~. · ·, ; ::; 

. . ' '.. . . ' l.· .· , V A R I ,fr••··,_'•.--:·, :.· •'. ,--. ,.,,.,_ .. , , .. ··' 
..;..__.:,:_..=-_..;;;:-.;;.:..; ! . ·.···: i., ~ . • .·.$_. ' i .·. ~·, : .• -,!" 1 
- Dij het verlat·en•: van''ons terreïn zoèflt· H.Egberts t1?~: 

, v,erge.et:s ,naa_r zijl}· bi:omfiets (merk,Mob'yletterBEG, ver
. •z'ek-srîrl.gsplaá.tje· JVV 6'42). Mogèli-jk is hierë sprak!:l.: i. 

van · vérwi 5sèlïng. ·.Eé_n_ if_de_r, d i';)- ,l;l;i (;lr~ver "inl±-ch~in-;- , 
. gen kan ve-r.schafferi-, :wordt· verzoqht_: tel.èf'óoi:i,!jlt!ll_mJ.'er: '; '·· 36,34.58-té bel;len. · · ·· ·. :,·· · ·: '•'--' : ;-t:f .,_ ' ~ . •, . • '·. : • . ' . . ! .. :, 1 1 . i' 

- Lou Janssen is. m~t een nog onduidelijke'blèssuré in 
het Rode Kruisziekenhuis. opgénoîn!lh. ( kamer: 306). . ;.r , , 
Ho;:ielijk weten ,de dokters hiervoor. spoedig .. ëen op------· / 
lossing~ .IfÖ;\l,-, '·tiet _à1Je:rbes"t'e. ·.: '. ·:,: •. :.:· •· ··-: : :..., .. '.•.: 

. ·. ~ . ' ~ ' ! . • . • .• , • ·-·~- ~ ,-'.'~-~ . . ·.:r ·; ··~ ... / _,: ,., ... ~- ,; ;( . ,; :~: '. ·{,"· t: '?-: •.', ~· :··:"· ; . . J 
•• ; •#· '. • : • -, 

. ' •· 
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PRCGRAM.MA. 1 S JUNI-CREN EN ï'UPILLEN 
----------------------:----.---~ :- _··_,_~.. '. ' .. 

PRC'GRAMMA JUNI\REN VC'\R ZC·NDAG 19 Ivll\i\lîT -:~ ._. ~ --- -·-·.• 

12;~ u; Lens 1,...n1auw __ 4..wart 1 v.3,c;i,1 •. 6/4 --_·, · · 
14;- u. G .D.A .2-· Lens 2 . · Eiriifüi.straat ,,-L'•duinen---,·-:--7••-·----- __ _ 
14,--' u. Lens. 3 __ ,,. G,Il.~,3,-. V,3,G.2,L.6/4 . 'c · • · 
D E r -·P-- ·"s T '.K. :rJ "L·· T·-N .. G .E~iJ~~----_-- · ·· ·--- ...... ~--- ·=·-: : .. : __ _. · · · ____ ,. ____ -

LEN3 1: ------ r,bruggêni?ns;~·~.v.~eêl'l, -h.~othkr~ns,' p.de jongh : :'. 
( 2x) ,, .h~ ve:rhél_ugd;. th:~6e-fna,gel, r .fortman, ·.. _.·- . 
n. jans sen< a; kortekaas ;-··th. brocha rd; · w ,keetJiJan 
(?x). RE.S: '\IT,)(ouwenhoven (2x) • .LEIDER: c:hr.?_._:!:1_:-:_~~• 

11H:!~_g: c ~va,assen, j .weL!.ing,1 , q. ;.duym, . c; vervaart ;t,heèr:- ... 
schop, h:-sµikerbuyëk; j ,webbers /''W .:vogel·,: -j .de: , .. 
jongh, ·-g.v.d.togt, c.v.velzen. - · · 
RES:- g.bruinsma (2x). LEIDER: dhr.G.v,d.Velde. 
Si'J'-'l~NK\MST: 1 3. 45 uur ingang. G. D .)\._,_--:-_t,§l_ij'IP.ï;··-:··J --:0

-

• ·./; .: ,;· .,. • . ·-, r • •• ;. •• !'. ·. • . ··--•-·•··-•---• 

I,,]f)l:~_2: ·a;verv":~rt;_,'j.;verparend_se, c;kn~ppénberg,; -j,:,,, , .• 
. holt, J,v,d-.zç1.lm, ·b.epsk_amp, h,crama, ,a.dJrwin:-,_ 

t.~r, !1,~gbë'r:t~is; ·c,rooduyn, ·w;geur.ens.· :. ::·, , _;.I __ :_
B.li;S l n. v, ni èl , . LEIDE:~ _: . dhf. F_, 1lerreman:s , , ; -; ·: .. ,: 

;'RCGRAMfll'A -JUNI\REN- VC'C R ZATERDi,G 1 8 MAART 

15;45u.Lens 5-Quick 5 V.1,G.1,L,6/4 
15,45 u.V.C.S,5--Lens 6 11Escamp" . . 
.16; 1 5 u. Wassenaar,- !1--Lens ,1.-. _, . Kerke_hout, Wassenaar, _____ !,;_"~--

14; 30 u.Lens- 8-Ce.S,C.'5 .. J· L·-0
• ·,-v.1,G·.1.,L,6/4 .: . 1:-- • - , , ·: 

15,45 u.Lens '9:...ct .• D'.S,-8 . ·:; V,3,G,2,,J,,;6/4. : . -.· : , . ; 
16,15 u,V.C,s,9..:I;ens· 1,1. . ·· t1E·scamp" ',, . 

_ Lens 12.,;, vtij ~ -... , , - ,-, . , · , . ,. 

14.30 u.die Haghe -S.:..Lens 13 -· '.!'.~!:!:~!!:~~~~~ V,3,G,~·1 L.5/3 

15-; 45 u. Lens 14-Duinclorp' S.V. 6 V .2 ,G. 2, L.5(3 
.15 ;-- u;Loosduinel'.1.,:5::::Leps ,-15 • ~-- Monstersewe@i . 
14·.30 u-,Len§ 16 - Tedo-5 _- •' V.2,G_.1,L:5/3 L:;· 

D E (' 

LENS 5: ------~. 
p s T E L L I N G E. N·: ": ' C 

w;kouwenhóven ( 2x ), r .. v __ ,d.mull, j. col pa, · 
p,;v .• d. aar, · p.,de jóngh ( 2x), d .holt_, ë. bakkers, 
h,ovcirbeek, à,hop·, w.keetman.(2x), h,bijs_ter
veld .• RES·: h,eggers. LEIDER: dhr,G.v.d.Velde. 

' . . 

C 

' 
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~~\i:2_2: r.v.berlç, k.~qh.ouw, ,f~jehee, p,de .vries, ,1, 

<'.i:h:ii~;_ l.de j9ngh1 h,v.hu~st 1 b.hoo9è~eèo;. 
l.v.d.velde, e,v.bronkhorst, g.bruinsrn~[2x), 
RES : c. schalbroek. LEIDER: . dhr. J ,c1. e Hilstër. 
SAMENKCMST~;'--1..I<JO: 1J!IX ._.kl:µ]J.geg_ouw_ ~C:ll}§ ; ___ ·: .. 

!:,~!i~_2: b;v.d.,lans, 1b:).üstenhouwèr, p,klein:bretelèr, · ,• . .; i 
a,tinhè~bröek,.-·,g/idû.yvestein,:-r.v.baggum, .. :;·:~ . , :~: .. r 

. , '· r'.v.was;3érn; •f :vtd. berg, g,de ho?gd, a,bilder-J: .... ï 
beek, _d.de.:vr(l'.eS'.l .• ,:•; 2.-, ·· i-·. ï 
RES: Î:.grimbergen, LEIDER: ·dhr.k;Blok, ... ;, ._- r 

·· · ·:füiMENKf!:lST: '15·:'- u,Hengelolaan hoek Loevesteinlaäo~ 

!:12~~-§: p;rniltenburg/,.p .• rnanders,: b.de vries, h.martens, ,: · . r 
a ,v. essen-;--a. we-sthof, g. vervaar--t;•·· th-. janssen, •·--··· ·· 

~Ê~~e~~~ cÎq~i~~ ~. fîfgii:t fo;~~2-:S!·.-HÁër: L_:· 
n• '. -. •• . • ·••' _;: : .- •; ' • 0 ,,' •• ,•• 1 ! : • ~ 1 ', • ' • ' , •. ; 1 •. 

LENS- 9~ ,a.feitz1 -r . .;jacobson,-. p.f.de -ho.an,·'.h,dankers, 
------ r. bogisch·;, b.rièntes;. è. v."d. broèk,-. j .. schutte, 

j,cästenrniller,. g.ravestein,. c.blok·. :- •'· . 
_ ••_;_,j );(E~: . ~'.v. qpm.~)l::f; .. L~IPE:R: i:1h::~ H: :[:,e~n~er~s. , · .:_ ~- : ___ ,·:: }, 

LENS, 11'·~p .de. has1h; _, r.hoèfnagel·,- ·,fr .. raaff;,· c. schrover ,, .. !: 
----:---.rn.bloks, h.;de,:jor1gh:f:gf:v,d'.-ire·ldej'.,ti-hoek, p.:···-

hop) tr.re.sbdïhardjo; j,disseldorp'. · : · : 
.. _ ~~$: j, v /cl , J;\eyden, Llj:ID~R: dhr, 8, ._v ,d .,K,l~:i) ._ r : _ , , 
.. S"MENKCMST: 15.50 uur klubgebóuw Lens. ·'-· ---·-· -· 
.--, . .,_, ,,,: •, _,; - •.',. ·, 1r,·, \ ,_1_·;·,.· ._· ,·;: -: '.'. · 

LENS., 1 ·3 :r.. bos, . h ,:v' ;berl o, · h .v l cl.am ,. 1. cazande.r ,· · f.r,,de 
----:-:;~. kléyn,' p;v.d 'steen, .r.de ._wolf, j.v.d.endè,, h, 

·-: riri\rnelzwaan, 'g;lutterman,· g,v;ardenrîe''.,' .,, 
RES: p.heynen. LEIDER: dhr.W.Stapel: ., ,!,: 

LENS 14;:rf;teµhissèl)., 1:v--.,d.-rhéei',' f.-guit; ,c:~ális~~iei, ---~:~:i,/ 
------- h. jarimàat; :b .. r;àvéstein; 'r,rnèershöek:, j,li~l ven-

_ .stein ,, tn,v·.ct;l.'lärdweg,' j,kêetma_n,. h,pEfçli;J;er. 
_._RE~·:. l._v~rs:pr-\aqdónk.: LEIDER: dhr,0:K?lliP~rman'. 

LENS. 1.5 :a; castenrniller, w. liendriks, · e, lJor ;• b .ho:efhagel, 
-----;--:- •p.demeyer., w,duivest.ein, -r.asselman, e;v..dee'len; · 

,c',g:r'oen, .r.woute·rs, 'b·.--dè bruin.. , · · · · ·- ···· 
:·: ;··t. •·.RES: :b.de .haas,.- g,nieuwbuurt. LEIDER~dhr:.C.Kras. 

SAIV!ENKC'MST: 14; 15 · uur. 'ingang Lenstérrein., 

LENS 16: e .vèrschóori,,i,j ;de• vries,, r. v .nunspée.t / r. ;straat
------:--··man, m .p. jan ssèn, .g. englebert.,' ,j. lucas >-•·t. fèèh::-' · 

. ,i•.i. _;r;•,i·•_-·. • • ·:;L1·;.,::[ 

. ~- r ~ 

',·•,. 
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• .!. . \ ._., 

etrà, p. wilmer, J .m~yëh~-, .' c' • .lloenderkatap,; · '' ·• · -- ---
RES: m;dclsas,so, c.v.hulst;· LEIDER: dhr,J~~it-
ting. . ~ : '-• ✓ 

î'RC GRM'JV'.A · -I'U,"ILLEN- VCïR Z_II.TERDAG. 1 !:l !\'[AART -

1 ;45 u.,~cns P 1..:R."V:c; P 1 v1.:1-,èi.1 ,L.6/4. : 
1 ;45 u. Lerïi.ï ï1 2..:c1e C'oieva:ars P- 1 -V,2,.G.2,L.6/4 _ 
1; _:, u. V. V .I', î' 2-Lens P 3 _ . Zuiclërpark,2e gedeelte. 
1 ;t1,5 u" 11'\-.C'·,A.'.-i' ·1..:~Eln~ P :4 · ·-' Cckcnburgh . -
1 ;45 u; L0ns P 5-Düindorp SV i' 3-V.3 1G,2;L.5/3 . 
~,i,J~ u. G~D.A. I? 3-,,Lens ï! 6 _ Enr:1qs~raat ,Loosduinen 

1,45 u, H.D.S. P 4-'-Lens·i" 7 · •·· - Houtrust. 

D E 
gl;i§._~_,_i: .!r: v. <:L stëeri, p. v·: wijk·, c. lustenhoµwe.r, , g. c'?l- ., 

pa, g_.~rpllll?elër,i.:,~f•ve~_ren, a .• ~a:veni'-/l•·d.e win~···---
_'l;;(älr, m.v.d.hofst, q.v:.noort, J,v,r13n· •.. 
RES: e.hoefhagel·.··LEIDÈR-: dhr.H.:v.d,Kley. 

' , ,[ _:,:: ,.,. ,...<t_ ,",·· : ·,"'· ,· . ' -'"!. .. 

!c,~J;i§._±:_g: n:; j_.óè:hem·s, g. will~sè', -_ c. v.d .• aardweg, r:.~icka, 
m.v.bagg_um, _f.wqut;-ers., p.de wolff, e;speicher, 
r.goednuyp, w·.d'è··hil:ster, · j.slabb.ers._ 
HES:· ,'.!·,):iörst. LEIDER: dhr. Th. Suykerbuyk. 

LENS P 3:. p,;erschoC:r', -P-~~rk~'i~ar,' ·e:màcco, l.winkel
------_-_-. mari, r,de vries, j.-v·,rossum; g,lelieveid, j. . 

oost:erveer; j.de hilster, t,murkes, f.v.maris,- 0 

RES: r.de vroege, 'J.post •. LEIDER: Dhr.N.Koot,' 
SAMENKC'jl/'JST: 1 ~; 30 · uur Hengelolaan I:10ek Loeve-
steinlaan; -

!:~~~--!:_~: j,boin, h,·strayèr, r:vèroarendse, j.keetint;tn,_, __ :! 
f.de vries, p.bpoms, r.v.d.lely, b.ruiterman, 
j. wüstefeld,: p. lé brun, c. ernst . 

. RES: c.bakker, p,alberse. LEIDER:· c1hr,L.Dr.:!n-
. ei.en burg. SAMENKC'MST: 1 , - uur Hengelolasin hopk : : , 
Loywèg { Euro cinema ) : . . . . _ : . · ::. ' -- ~ _:..: --

!:,~!'l~_?_z: f.v.os, a·.v,d.aar, j.janmaat,. p.feitz,. w,v.d, 
linden, e,booms, j.valkenburg, h.ve~rkamp, 

. · f;willeyns, g,bloks, f.snoeyers; RES: w.v.d.lans, 
.... ,; •• · e.de wit.LEIDER: dhr.J.Welling. 

- . .,_ -~ .-,- . • • . .. . . .. .. - ·. T 

LENS .p 6·:· a·,kleijwegt, r,bom, ·g.schneider, t,t:ijssen, tit;':': 
-------- jànssen, ä.hilderink, ·r;v.d.mcer, h.coomans, 

r,beck, g,v,osch, j.v.d.wijk. RES: j,dessing, 
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th.heemskerk,LEIDEB.: · dhr,1~.Nieuwenhuizen, 
S/tlIBNKCffJST: .1,4.5 uur ingang Lensterrein. · -

• r ,- . • • . 

~~;z.~2_2:~,;!:öddèr, a,'s-Gr~vendijk, f,hendriks, a,burck-
. _ '. seri, r.koster 1 ·j,köomen, r.v,let,- j,schaare- · · 

:. man, m,v,wassem, p,koper, g,gomes,, 
. RES: f. jonker, j .koper,. LEIDER: dhr. Th.Drochnrd; 

SAMENKC MST: 1 , - uur Hengel olaan hoek Lcyweg 
· ( Eurocinema): · 

' •· 
ATTENTIE, JUNICREN EN î'Uï'ILLEN ! 

,\FSCtIRI.:iVINGEN: 

i~ . '." -) - -
" ' ~~ r Y - • 

' . 

vóor vrijdagavond . .,.? ,30 '.mr aan dhr. 
J.M,van der Kleij, ,Frambozenstraat 4.5., 
tel. 33. 88, 42 ( telef1onisch all.een vrij
dagavond. tussen 6.3~ó,,en 7,30 uur:)._·,,._ 

NIÈT-C.I'KCJ\1E.N: · wegen5 riiet-opko1üeri ih. het afgeloperi week.:. 
einde wordt C,v,Hulst .twèemaa1· als .re:.. · ·· 

_ _ serve opg_esteld. ·. · · ,. · 

Mt,TERJ:f,/IL UITGlFTE: .dhr. Th_.' Suykerbuyk; :- ...•.. 
. : -- ,. ',. . 

',; 1 

JUIST NU • , • , , • ,_,: •• , · doordat, mede-rode' iantaarh:-dra-
. ·: gers punt en hebbe1;1 verloren, · · 

maakt ons eerste. seniorenelftal weer een goede kans • 
de degradatie-dans te ontspringen. Juist nu ook is .een 
grote supportersschare nodig. De spelers. zetten zich 
in het veld vollèdig:.in,. doen ;jullie het langs de 
l_ijn; alle junioren en pupillen verwachten.we a.s. 
zondag o•- de "Hengelolaanloei" driedubbele kracht bij 
te· zetten. - . . · · •-· . · - -·· 
Cok door jullie aanmoedigingen: kan im moet het viérde,-, ,' 
kla sserschap behouden bltjven: dus alle elftallen, ju
nioren en pupillen, zondag op ons veld,!!! Voor het 
elftal met de beste "yell"_ is drop voor. schorre kelen 
aanwezig ! !_ ! 

TRAINING Voor de tra~~ingsgroep~n op woensdafi:.. 
avond en vr1.1dagavond 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, -
<:;ok tijdens de paasvakantie gaat de training normaal door. 
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VAN DrEL TCT ·J}"f;'Eï: (senioren) 

LENS 3: moest ria éen slechte wedstrijd de eer aan H .D .S. 
---~--,- 'laten. Dê kans op promotie ·is' hierdoor wel: bij- . 
zonder klein· geworden-, - Lens nam via Loek: Hendrichs de leï":_
ding_, _maa,r nog voor de• rust boog.H_.B.S. ·de stand-in haar 
voordeel· om· ( 2~1 ) . No. rust lukte- het. Lens niet:, ondanks 
de storm in de rug doelpunten te ma-keh.: · , · . 
LENS 6: m'oest een punt afstaan aan Delft. In de eerste 
------ helft werd er bijzonder aardig gekombine,erd. . .. 
Delft nam de leiding, toen de àcht-e-rhüede · voor verme:end- -
buitensp-el bleef staan.- Paul Schuiten maakte· tien Ihinu- · 
ten la.ter- d'éii gelijkmaker.- Na rust een s:terk àanvallënd ····- -
Lens. Hèt'wb.s-.echter de tegenpartij,. die. bij een uitval 
de keeper-·verrast-e. Gelukkig maakte I'aul Schulten weder-
om gelijk. Hierna een ware stormloop op het De_lft:_doel, 
die echter geen.ver:andering meer in de stand b"racht', .. . . . . ... ·- . 

VAN DCEL TCT DC'IlL ( junioren,) s ;. ·,:, 

LENS 9: speelde een goède "wedstrijd' .tqgen DHDRK,; maar _ 
.verloor desondanks met 2-0. C'nze vérslàggever ---

schri;j.ft -aîé. ·nederlaag grotendeels toe äan :o.ë~:zw:a;re-:--st-öriii;: 
maar daar haa·-ae tegenpartij toch ook last·vari ?! ·· ---- --
LENS '11: speelde, .zijn eerste wedstrijd in de '·'.D1'-klàss.e. 

· tegen HDS ,-_:tláf_ met erikele "reuzen." uitkwam-. 
Cnze jongens weerden· zi'èh echter kranig en -sleepten ,een 
0-0 gelijkspel uit het vûuri . · . . ·. .. · 
LENS · 1 t,: •speelde in een· matige wed'stri jd tegen: Naaldwijk ;- , 

·gelijk. Het Lerisoverwicht. ih de eerste helft lè'- -. 
verde maàr één doelpunt op., Na rust had Naaldwijk een o- · 
verwicht. Na zwak ingri-jpeh van onze achterhoede werd het 
gelijk. Maar toen de Nanltlwijk keeper blunderde, sto~d. 
Lens weer voor. Hierna e-en- slotoffensief van de Westlan-: . 
ders, waaruit de·gelijkmaker ontstond. 
LENS 16: nam ondanks een overwicht van GDS in de eerste 

helft de leiding door een kopbal van Steffen.Di,, .... 
rekf"hä het· b.egin van de .twèede helft werd àe voorspr::ong .. 
via Straatman opgevoerd;- Hièr.na·w-erden"nog vele kansen ma
gistr:aal omzeep gebracht. Vermeldenswaar:d is nog,_ dat kèe'per 
Verscl,o_or een pe[!alty stopte; ,,' ·_ ·· ... _. ·' -· · · ·, 
V)d'J iïJL'EL 1',;l'. -.Ul EL -(·pupillen} LENS 2: nar.i .vbor i:'Jst ge
steund door de wind een 2-0 voorsprong tegen Laakkwartier. 
LENS 6: won in een rommelige wedstrijd van het zwakke HDV. 

' 

.' 



~lllllllJlJll!Il 

fil DE LENSREVUE 
EINDELIJK EEN CVERWINNING 

1 klubblad, van. . . Cns eer~te elftal verraate . .vrtend 
de rkvv en vi·jahd · door Vredenburch met · · 
lenig en snel 4-2 te verslaap.:,~Het-was een fel-le-, .. 

r:1lllllllllJIJll, maar vooral ook eeh goede-wedst'.Pi~d-. 

. REDA_I~T_._IE __ ·.·. :_;_ .. · • ~~~~egew~WÏ~.ttfjdf~enr~~rm;;ie:~a~t~ 
" Nog voor.de rust werd het echter 

ffi g,halleen . . , 2,-1, · zotlat _spelefs 1?n dè ditmaàl .. 
111 amandêl 5tr~ 103 zeer ei:Jthoµ_siaste supporters een bèet-
ffi tel: 36 1} 6o · 1- je;_gèspan!'lèn a_an'.hun' kcipjé theé'be'.:. 
fH g9nnen,' Maar çle. opstijgeriae· 1;,heJdäm,:.. 
m pén •konden' :het niet verdoezelen:~'°' . m SEKRETARÎAAT .. je, rook d~ overwinning. . ... .. . . .... 
!Il . f. b. me sker Hl · In de tweede helft nam Lens di"rekt · -' 
111 plantenoord 12 6: Hl ... ~et in:î.t;i.atief en :dat re~µ~teèr~e. - ; 
Hl tel·. 67 61. 53 . lll .. in, .een_ derçle, d. oelpu __ nt •· Ui_t e~n _pa. ss· 
m ·· Il! ·· van Gerard: Ve:t'haa:t' lepelde Dick 
l!!mmmmmmmmmrnmmmmminininj;f · · 'D'rand enburg de bal!· over· db' · ontreci:-'-,_, • 
Il! , , 

1
. derde Vredenburch-:-keepef-•·· -, , , ·: .. ; ·· 

l!l 40ste JA. nRG.nN.G .·. E.• r wa_ s nog ongeveer eerr--kwart1.·· er-,.· te 
Hl no: 30 •.,·, spelep, toen de Rijswijkers_ wederom ' 
ffl. 22 maart 1967 . . tegenscoorden ( 3-2). En tot· schrik. 
lllllllll.l1lllllll111ll11in1J · va~ de toch aF nerveuse· Lensschare , 

·- .. · .· werd het zelfs 3-3, maar.de scheids.,. 
· · · · · ··· rechter had buitenspeL.gekonstateerd 

en het feest : ( vóor:.vre_d'enburch}· ging niet door ... -· Kort hierop 
br;açht een hoeki;ch'op van Wi-1 Vcnderbos de ,be·sliss;i..ng, 
De_-o:al werd scherp vöor het· doel geplaatst en d-è-, keeper 
vatï ·de tegenpartij sloeg hem in-· :eigen doel. ·:,: ,, ,,· . .f·'. 

•··. • • . • . . -. · .. 1 

, Be .s.tand ziet er nu al~ ;v:ol:gt uit : 

~ 
,; ·-· J 

' ..•. ' 

' Wippd1·ci'er :· · 1J-10 
i ., --. . -· ~... - . • . .• 

Du:i,ndorp,_ ,; ,. :; 1-5-10 
Lens. 

Delfia 

. ' 
f6-}0 

! _,; 

17..:16 

, • : • -;~ •• _:: .•. .. •I 

GSC 16-9 ·' •.·., 
•• \. ( - • ! . ... • . . 

, GSC dreigt na de nederlaag 
1' van de rekening te worden. 

~oorlopig nog zorgwekkend. 
'. 

tegen Delfia inderdaad het kind 
Maar de toestand van Lens blijft 
Temeer daar wij GSC nog ontmoe-
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ten. Dat wordt dan de wedstrijd van de ,waarheid; , 
·:···:··~::.:~--.~-_. ... ·---·-:·:···-;•···· ··-- :. _, ', . 

ï'ETER KEM~ER· 'IN-'-fRJ\:NJE ___ · · "··· · · '. ····· -··, 

rnze ex-kllthg~rÎqot f è{~f Kcr1pèr is weer. terug in hl'it·, · 
Nederlands \!IftaI·. D~q~clé!,g'fy9ncbspeelde 'hij méê in de . 
we(,l:st_rijcl tege_n Dör:r;uss~a ,Mq. -Cp het moment, dat, wij· 
di'.li: ·schr.~jven ;(rJaanclae;) v.:et~n we·n±et, wat Peter er- . 
van terC"cnt hee.f:t igebracht, maar:we hopen (met Peter), 
dat Kèssler _hem in he_t elftal hq-udt. · Die•, kans zit erin. 
Want o'ci.)c':Äl heeft Peter zijn p},aé\t's- min. bf meei;- .'té clan-· 

_ ken aan 'èt'e_ bles.su:re vin _:Cor Veldhoen, doet ·de_ 'onvêtwach
-- te keuze. van .•fü,nk.\}root. ip,_-de- halflinie vermoeden, 'dat 

Kess;i.er,.aanvankelJjk_ i?ète!;;-Kemper als halfspeler had wil
len op:stèlJ.en. _ Hi-j. heeft ·c1u-1r:twee kansen. : Cf_ hij_ speelt. 
zo goed,. dat hij; pp de, linksbackpiààts. b],ijft, oF hij :, ' 
neemt q.e plaats v_an: Hpi:lk Groot:, in,,, •••• ·; •• 

•·- - . -•'·· ,. .. ,_ <::. -. ;7 ..... :'' ;- .) .t -~ _;_ 
.U I "T S ·L·:..:1, G, cE '"N -- .-.. 

• , • . • . , • ,• • •• • <~ rf .'.'• ' . • •"·i' . • : 

SEN~CR_~~ ::'.: ; <;.:,;. t~ '. •e< ,i ·,: Jt]NICREN: 
·1ens 1 - vredenburch -1 · .. :. 4.:.2 ·1cns· 1- blauw ,zwart 1 
lens 2,-..::Jl.,--d"k.2 . • · 2-2· g.d.a,2- léns 2 · 
wilhe;Lrnus; 3.-lebä·.,3: L .r,: . ,- 4~ 4 lens 3 - g. d. s. 3 
fl·àmingo' s 3~1éns .4 . - .. _' · 2...:1 '. lêris 5 - quick 5' .· . ·, ...• · 
lens-;6- h.rn.s'.h;:5.· ·c.·· ·, ,-.- F-4 ::v,ë. s;·5 - lens- G·· 
cronivÏiet 7-lens'.7 ·. ·_·_ -·i. •ó'.' :f?0.:3 wa-ss'ënáar 4-lens 7 
lens ·8-blauw· zwart· -11,,:.-;;t 'f;.:5 Tens ïl·- o.s.c;5 -

··· · · · _ ,,_:/; :c ' ·-:::,<ê~''.;:, 'l~ns 9 - g.d/s.B; · _ 

6-3 
3-1 
1-0 
'4-4 
4-2 

PUPILLEN,: ,·: ,, •. v.c,s,9-lens11_. 
. , .t. ;, ':; ·Ec'. · l die haghe f!:..1éhs 13 

2-3 
1-3 
0-,-2 
0-0 

. - 2-1 
lens p 1~r·.'v.c. p .H- _6f:...0 lens 14-ffult'hdorp' sv 6 
lëns . p 2-de ooievaars p 1 2_-0 loosçl.uinep. .5;-lep.s 1 .5 
v.v;p. p 2-lens p 3 o~~lens"16--t~do .5 
rn. o.a. p 1 - 1 ens p 4 0-1 · --.-· · 
lens p 
g;d;a, 
h,b,s. 

.5 -duindorp sv p 3 1-2 
p 3-lens p 6 1-0 
p 4- lens p 7 · 0-0 : '.-- '. .. -~ -•.. i 

0-0 
7-2 
.5-1 

':;.. 
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;:'RCGB.fiMMA SEN::CCREN VCCR ~V,NDM} ,. 27 .· MA,'tRT 1 67 
· · '· • · · · (Tw'eède Paásdag.~ .. • ,: ·. · · 

·--. •,. 

14;30 u.6liveo 1-Lens 1 Móhfiikèin•/è:~;'{,ï.jna:éke:f-':·, .X 
12. -- u. Vr,ë'~~hl5tirëh-·t=tcms-·2'c-Vred-enèur-c.l)wl')g;Jüjswi..jk,. 

Lë!ü3 ·3-::=~vr:i::j ·' ·· -: :- •:'--:._'. ___ ._ ....... -·· ni ·-·. ·" . _,;,,__,: _ _._ 

Le.ns. ·.,4. .~ . y-~4 •J·. :;- · , •'. :r-.· .· ·• 
..t.J.. .. r-: , .• ,r ---.·:{~ 

___ . . . . Lens· ",5- ·~ 'Vri·j -- , "·: ·- - ..... - ,, , I ,, ____ ,-
- 1 ïf;·.:~·-u.c;w·._;,,2 ·:;;;- Lens 6 -· -·Muurbl-oernweg ........ : _____ : _ _:_~ 

__ 12;-- u.H.D.V.,5 - Lens 7:: "_'Zû~clierpark1 :2e gedeelt(l· 
_ - ,1,2., -;-_ u. Le_ns G .· -: , C. S •. c:•. 6 _ , . Jl.clc!, t,Pc,1:ï,. 1_, Lok; 612t;.· · 

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

DENIÇ ón ·nÉ--LÈGlT:iJ.rJ:frES r' · ·, .· ·' 'I · · ·- .... · -----
, . - . ' . · .. 

. ; 1~ . · , 1 .. , ' , ~ 

s t ·E 1 ·1 ·r·N. ·GÉ N.:;'.: D 'E 
. 

(' 
.. , 

. 1 

,'LENS- 1: .r,de:;y.?,art, h"d,ietz, r,rq_odb9_l, h.snitskam, . · 
·: ·:: 7_::-:-- . N •. N,, r ;.w1!,ch~n, ·· a; :roàqu'Yl:i, ·w, ;v'enderho:s.,. f.',.~.e 

.. :r.,r ·•:.:zwa:r;t;,, c;l_.b,r;a;tp(!n9ur~,.:g,ve:rhaar;.·· __ 
,1•,ii':·· R]i:S;,,q;v<?rbarf.l)idse.(2x), h,:tooduyn (2x), j.ver-.. , 

haar. Reis per bus,. vertrek· 1 ·• 30 vanaf Hengelo-
laarï "(Klubge b,ouw}; : · ,- --- ·· --··----,--,,, .......... -·-- .,.. . • 

~ •• ••••• • ,, ; • c.••,.,:•.K~• n . O • •· 1•· • •• ::-; .• 

LENS 2: o;vèrba:rei;id;,$ (2x); w.verbar'eridse;·-"if:háÖ.sën,· j. 
,, ------. v,d.kna,i.p; rN~N.,, ,r,blok; ';:pJ-:dijk/'j,erig:Î~0ert, 

----- h:rpöduyn ( 2x), m: v. zilfhbut·; ·11. bral).d~mbvrg; 
' 9" - • . 1 • . . . . 'ü" ' -. HES': · j. bott<?r, j .meier, LEID ER: Dhr .1; te'· l-foy; 

.. . • • •. $ . • ~- / . • :.. 

~~~-~ :_ 1)1. suykerbuyk, J?_,schulten.J-,lh;heersc!J,,Qp,,- :f,y,dijk, 
. . . j,:veldink, c;veldihk\ .. ·!h.v;cysbergen,: <;,,a·,v,1d. 

· · "··acker'; g.jehee, a.nàwee, · j,bro.chard. :l;: 
RES: c.nieUv{enhuizen, 1chr;jehee. :.). 

· · r - · ·· ~ · -'.. ; · . · !" ~ 1 '. • • ., .. 

!:,~~~-7: l_; brán~ei;iburg, · h.v. wE;_~z E:P,. J;p:,ï•.m·. gr.oenënt).t jk, 
J.g. v ,<;1-i.s.sel,, ,,t, k~ e,t:,i a_. v ,.leiciuwen, :L v~ be~s:e]<om, 
a.klein breteler, n.ae boer, :r.peter-s; r,gelauff. 
RES : j. p. v. dissel, w, v.,-~. lp.an, ·-··:;·----

.. LENS .8: j,ja,ger, j,v,wèsting, h_-helmich,. a,poels; á,hop
-~-~--. .· J:ii'!nl;>róuw_eI',s:,' ;-)'i.-:teëncl'erit s;:- c\ kras, • a,; b_uys,Tj~ de 

·. hiJ:ster,' r·. b~e-rhof) _a_.•v. schie. . · .,_ ..... 
RE_S: d)1,,;lci~1,5ho~'t/ e .'~öwen,ste~h._/ .. ' 

' • • • .... . , • .•'. ' ' • . , . ' ff., ~ • .. • • .. 

AFSCHRIJVINGEN: tot _uiterlijk v±ijciaga'vónd; 8 uur bij 
· , cl:!;ir'.,,G.:Ccoinins; -Weimafrstr.aatJ 2;18; ,tel.39,27.2C 

• •' • ;:·· ! J 1 ' 
. ' . 

., i . 
' 

r . , . --~ 
... .• r 

• 
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?RC'GRAMlfJJ\ VC'C''.t ZC'NîAG 2 /\;:'RTL a.s. wordt in de volgende_ 
Lcmsrevue bekend gemaakt. 

----··--·-·-· -·--- -· 
• ····- u ... --·-. -----. ·----. 

I'RCGR!,IllYIA JUNF"REN•'VC'ïR'- MA;\lmAG 2e I'AASDAG. 

1 2 ;-- u. Lens Komb. ;t:::JVIÉi:i-tirti't . ~V: 2 ;G. 2, L; 6 /4 
12.-- u.Lens Koinb,Il.:.I!IJäftini't·: · V:3,G,2,L;5/3. 

~ ·,~,~ ·.,.~. ,,,. ; f•: ,. .-·•_ 

D E ï ~ S T E.L LINGE N: 

. . . ----• -···· ---· . ,_. - . 
·i ]. -, 

LENS KïMD.A: r. bruggemans, m. v. veèn, t ;heerschóp., -.h. roth-:
krans, j.verheugd, j,de jongh, th.hoefnagel.,' 
n,janssen, a,körtekaas, th.brochard, .e.v •.. 
velzen. R~S: J.webbers, .n.v.niel. 
LEIDER.:-.dhr... re.Huis. --

/ 

LENS KC'MD .D: ----------- r,v-.berlo, __ k_._scJ-iouw, ·f.jehee, p.èle vriës, - . 
l.hüi$, l.de jóngh, .b.hoogèveen, p.v,d.aar (2x), 
1. v.d. velde, g; brui-tHlllla-,--e,br-onciehors-t-;--·· -· · -
R;~S: :. j. v. hulst, .;,,LEJ;.DER : .dhr. ·J· .c~e- Hil ster:.,_ :.'..:c. ;_ 

,.,. ; - . 
;:inrGRAivIM;. JUNHREN VC,R -ZATERI!AG.:25, J(:Jh\HT 
15;45: . .u· •. 1ens'._5-D,HJL.5''' ,,, · '> . V.1,·G.f,t.6/4. ' __ -_-· 

·14;30 Ïi,.Lens "'-6-MVJ\ :3-. ··v.l·,cr.1-,I:;\~/'4 ZIE rne .Î'U.i,NDAG 
15,45. u.Lens 7-HAVA. 4 V;2,G.2,L.5°/3 . - --

·Lens 8-vioi;j·-·, zie ove,rig_è -plftallen·•. · ·,. _____ ;; __ _ 
14;30 '\-1·:.;Lens 9·-Quick 9. - . ·. V:,-2,.G.,1.,L •. _5/3·•·,.·. 
15. 45· u·:Vf?denburch 11 _-Lens 11 .v .Vre,denburc.l'lweg, · . 
15.-- u,n;y.c.11·---Lens_1.2•_.--. Spo;rtpprk ''i'r.~Ir.ene" 

15
. ·LGenD·ss1'312- ';T'Lij :1•4:·, _ _. N. rd '.,,·, ,.>.\.:• 
;-- u.; ·• •. • · : .... · ens•· oo weg . 

13;45 u';v.c;s.12·..: Lens 1.5 · Dedemsvaár:twèg' 
1t"30 u.Lens 16-Li"!akkwartier 13,V·.3,G.?,J;,·.'6/~: ·, 'L 

D E C' I' S T E. L L I N G E N: . :;, ·: ~ , _ · · .. - . 
. ,_ - --- -

. . . • ' ,' ' • '" • ! . : : • -. t ·, . -: . . · .. ; , 
1,~1;!~_2: w.koui:enhoven; r,v;d.Iilu:).l, _.j,çolpa, p',vid; aar, ( 2x), 

p. de JOngh, cL holt 1 ~. bakkq:rs, : h, oye:rbe ek, -a. hop, 
w.keetman, h.bijsterveid (2x). . · .· 0 • • - , 

-- .. _· .RES : .f. v. baggum. , LEIDER,: 'dhr .G ~ V!d. V:öld e';: ;. · -_ .. .:.'.ic ... 
. • ._ .,.. . ~;·•·-_--,-· _,!,. t:~·: ... '.; ... ·:·•,·.· 

1-~~§_§: ·r.v.berlo, k.~cn~uwl r_;j$hEJ6·1 ,p.c}è y:t?:i.es; 'l,huis, 
l.de jongh, h.v.hulst, _b;J:tQogeveen, ·J,.,_v,cl.velde, 
e.v. bronkhorst, g. bruinsma_. . _ 
RES·: b.de vrïes. -LEIDER: 'dhr;'J ;de .l;lilste:r-. - - ____ ,:_: __ _ 

. .. ·' :~. ' - .c .: 
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~E:!~_1: b.v.d. lans, b. iustenhouwer, p. klein breteler; 
_a,tinn.enbroek, g.duyvestein, h,eggers, c.schal- -

_- broek, f.v.d.berg, g,d:e hoogd; a,bilderbeek,· 
c, gr..in1be.rgen'. :HES: g. vervaart ,LEIDER: dhr, A ,Dlok. 

: .: ... . . 

LENS 9: a.feitz, r,jacobson, p.f.de haan, h.dankers, 
----;--- r.bogisch, h.v.domburg, h.rientjes, - j,schutte,- -·-

. j.castenmiller, g.rffe!vesti:,in, -c.blok, : , · 'J 

· · . \)l~S: e,v.d,broek, LEIDER: dpr.~.Leenderts; 

LENS, 11 .:p ;d~ ·haan~ r. hoefnagel·,· fr,raaff; c. schrover, 
-::------ m.bloks, h,&e,jorigh, g~v;a;vélde, t.h6ek, p. 

hop, -tr.resodihardjo, j.disseldorp, · _ _ _,::: 
· RES : p. verhe e sén, LEIDER: , d,hr. R. Waç.bmari .. -··. -
, :ii:AMENKCMST: 15,-- Û,ingang,Lensterrein. 

~~~~-1g:1'.egl;ierts, è;blom,-th,v.rijtÎ, c;stapel, j.v,d. 
__ '. h~idelfl; ·p.v·.cto,<e,veren, _ fi;:,disseldorp, w.engle~;:::;,,:~. 

· · .oer:t, t , jungs~hliige r; · th·; booms·; -k. v; d, voort ! 
RES: 'h.v.dam. LEIDER: dhr.J:.v,d.Knaap. _ , . 
Sf,MENKCMST: 1'4,-15-'mi:r-HC.n[~elólaan hoek Loeve..: ... '.::,~:. 

steinlaan. . ·r·• 

LENS 11;:fr,teunissèn,--·l.v,d.111eer, p.démefe.r;·- c,abspoel; 
-----,.,::- h,jahmaat,r•r:woutlGrs, h,pé.chler, j.helven,s'tein·;: 

'th.v.d,aárdweg, :f..guit, j.keetman. · .. ··' · _· .:.•··•

RES: -r,_. meersr:0e'k; e. bor. LEIDER: d~r.,G ,Kympe'rman? 
SAMENKCJ\'BT: 14', 30 u. ingang 'Lens-t'etr:ein,,' ,__ _ . : ·· 

LENS _15:b:de haas, w.hendriks; j.asse:)iman, :b:,hoefnaigel, ·.· 
------- g,.nieuwbuurt, w .d,hive.stei11, a. castenmîller; · -

·_ e,v,dè/üen, b,i;avestein,: r.~ • .f.i,tr.aatman, b,.de ,- · 
_ bruin,$S-: r,.asselrr,.an,c.groen.LEIDER: dhr;C.Kras, 

S,'UV,EN KClf/ST :. 1,3, 25. uur kli.1bgebouw, -· , - ·, . , • t,, : -: • 

LENS 16: é,ver.schoor, j,de vries, r,v.riunsp._eet; r.feeri'~tra, 

------- m;p, janssen; g,englebe~t, -p,st,-effen:;-c j,mulder;,-,- .-
. p,wilmer, j,meyê.r.s.,-1".v'erspaandonk'J, ... · ·-•-~:-,., .... 

"• RES: m. del sasso, c. v. hulst. LEIDER: dhr .• J. Wit ting:; 
• • , 1 ' •• , • • • • ~ 

4 , .' , ~ ':, • _.; ·~ ' 1 i 

iJRCGR,\MMl\ iJUl'I'LLEN VCCR VRIJDAG· 24 M!,i,RT• -· , ci. l. j ':_·,," 

. -~ ' - • ' - . . .. - ·-- i 

De tijd vöbr · _de · toernooien _is zo langzamerfu;ma wee:( àa_ngè-
broken. Een ,van- de. eerste uitnodiginge]'.l .ontvingen wi'_J van: 
onze buren Spo·orwijk,,}'laar a.s. vrijdag twee elftail'.~n __ '; 

aan het pupillentoernooi zullen deelnemen. · · · · · ' 
--~--- --·- -·~- -~--~-· .. 

·; 
.t ' J,, • ,,. "• 

~,i . . 
-'•· ' 

' ... 
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. -E.r wordt gespeeld in twee afdelingen van elk 5 ·elftal

. , ·. 1..e!1. iri_ wedstr:i.°jdei;i- van ._2:x:· Jo' irripu:ten, -zotî.d-er :r,JJ.S_(;._! pause,. Aanvan·g vaii"de e·E)'rst·e wed'strf'jct''12· •uur, 
:ri 'E'. "~ :; s ~é E: :i;i·i,: 'ÎFN'.G' E. :~f. :., :!' .. ~ ·. ,'. '.·-: : . 
~§Nê~,k~~~f :cp~v:ersp'no9r, 'p·,v ;wi;jl<\ ··c' ,),ust,ehl1Ql!W..ç_t, g. · · , · cólpä, .g.Wi;I.lémse; r.:micka; ·r,·goedhuys, · 

, , r.· '. ·ll·?·h"öo'rt,,..:·J;cle ·Bi,J'.ste'.f•;• 7ë'.hoéfnagel, a. baven, EEL,EB.: dhr.O.v.d .Steen, . 
· -~~-'iJfrt~.!~ i 'i{; 'i~t~en;d; è ;·Iila'fë'o / c; v '.d. áapdwEig ,_ 2.~,;spéicher, .•·, m.v.baggum,-.l,:w1.nkelman, p.de-wolff, th • 

. - : -.. ; :' '.; ·, n_iiirkes; w ;.cte 1ii::Cster, 'j'.coost'erve er, j. slab
... i . , _ 0 .);i,ers .• ,I,EIDER: 'dhr. Th, Suyke_rbuyk • 

. ; .Reserves voor beid,e· elftalÏ~~ A, i s-Graveridljk ! J .v ,Ros-__ ,,,,,; ,:· ... . ,: .. ·.·:· · ,. su.c1;M;v:Wassém,,•.J.,_ë9~n. 
·Sf.JVIÈN!{(MST; 11· ;45 u~r ingang L~nsterrei9,,; 

_T) ~ _- . . ; ;. • • • "." ~ : • c•:. 
· · - 1 rogramma: · Poule 1 -·· ·., ,- · '· • •·_, · i'oul e 2 ------- ;, • ,.' •. • • ~ 1 ______ .:.__ 

12;25 u;C.D,D. - Lens 12;25· u.L'Èin's::.. Spoorwijk ·1 3 ;4 Ef' u ;_Lens- : , · - · Cromvliet , . 1 3 .• 1 5 u. Lens .. -_ .Cr:-0mvli et ·., · 14;55 u·,takvl.'.l - -Lensi . ·, ,_:; - 1A;05 u,Lens· ·:.. ·c-.-D-.l}é.-
___ -15.45 µ,Spbörwijk. -Lens . ·_ ,15.2Ó"- u, .. Le_ns, ·- Lakwa 
" , .. -.... ~ ·~·-.::-_ · .. ·· ~ .. -=-.-~·- -1 • .;',, ··<:.· i_,,,·· ··, ·.-, 

J\FS-CHRIJVINGEN :'. i,llecn •. veier, diti ;tö~·:r;-nóri ;. Donderdag-.. . _ . . _ . avond telefonisch tussen 7. - uur en 7. 30 · uur_ b:ï,'j /lflr, q .:v._d/St,een ,: tei-; 39:, 86'_•Y.~. ):Jj, j: s)Ze,cl:!.~_wecr . ka_n vr;i,Jdagochtend 't;µSç,(;!n 1•0·., 30 uur :en ,11•,-- uur worden . geinffirpe~::fd-, ·or hè"\;, ·to_e_rnoói "doörga:at •. Hi_ervoor alleen bcllen no.39,ë36.94:. . - : ' . . ;, : __ ; r 

i1EtCGRA1'1iMf,.,'I'U,?ILLEN VC'{R Zi',TERDAG _ 2;5 M.'.ART : , i" .. 
1 ;4,·u.'D.H.Ci _,'· 1--'Lens ? 1 ·. - Brttsser$kade;··niiirt. 
1,;_-:".•u.ltl,S ·p 1- tdn.~·.P. 2 ' · · Albardin,traat 
1_;45 u.Lens i' 3.:.·'K.I•'.,fl; · P 1 V .1 ,G; 1,L.6/4 
1 ;,-- u.G.D.-:S·,? 4° -:·Le-r-s--?-4-.. .Ncor"dwsJg,_W11te.r:J:!1gen 1 ;45 u.Lens· P 5-Qûick--Stèps i:'. 3- V.2,.G.;2,1,6/.<1,.)~, _ _ ·1 ;45 \l,L·cns'I.' 6~-DEVJC':i' 3 :·. · _ y.3,G.2,L.5/3 . :·_1._,:--:··u·,v,c.S. :;, 4.:._Lcras I'.7 · .. -- _Dcdemsvaàr~weg .:' - ' . ·.. . . ., '" .. , ; .. ·. '.•_ -- . . _, ' ". . . . . -: . --,, ·- ... 

· ·'·'' 'ZIE~·.f:i:'K rsï''C!:'RWIJKTC'ERNCCI. Ci' VRIJD;~G· 24 l'fJ/,,\HT 

'· 
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DE C PST ELL IN G.E N: r- '. . ~ ·!' 

LENS î' 1: r;v.d .steen, p.v.wijk, --~:lustenhouwer,• ~{c<:>lP.si:;:i 
----,,-:--- g,tromrneJ,,en,. _f.veet.en, .a,baven, 0;.de winter, 

.:::,· miv.d:hor·st, q,v;'r'1oórt, j,y;r:ijn.- ... · -· > --.·. _. 
RES: f .wouters. I,EIDER: _dhr,G,l[,cl;Stèen,·_ .. _:_;_·:_,_., 

· s:,]1/jENKCMST: 1 • "- _ u. ingang 1cnst_efi:ii';ï:ii~ -: · ' · · •• \' ·;: 
., . ,_ .... ~- i· . . . . . . . . i .• ·•. :· ·~: ·.~---·· ·---~ ... -·.-·•-·..,,. 

l?~!:I~_r_g : h',jpch!"niS, g:. wLj.lemse' Cl v.d. a,1rdwëg' . e. speicher:) 
_, .. _:.,- -·:.·: m:\r-,:baggum,_· ___ r"inicka~,-~ p."de ·wolfif" th~murkea, .-:i_-;-;· _.•. 

,. · .. ·W'.'cH: Ai~s.t:er; e. hoefnagel, r. goedh);Iys. '- , ~ 
•'RES: J_:,s;t.flbbers,· p,berkelàar,LEIDER: Dhr~Th. , 

Suykerbuyk_.S.'.J)l!ENKC)f~T: 12. 30 uw- Hengelolaan 
hoek •Leywëg (Eurocinem,a). , ,; · ;;,.:c:,•1:;•, 

§1:!~_f_.2: p.verschoor, a,b9r;,t,. e.niác~o ;-ii}.iînKelmanj_}';--:J:;,-~~ 
de ·vr'ié s, j .v-:r.ó$st1n;i, ·g.lel:i.ev'êld';·: j. éióstêr,-,( i t· t 

., veer; 'j,dè hilst'er,.'m,v.w-assem,· a,v_,maris. ,: :.(;;,,· 
. 'Rlj:S:, P.~J?ooms,, c,ern$t;, LEJDER: dhr •. N.l{oot'.·, .:j•:. ,; 

' ',· .- . . , '.,: ~· . - .. . .• . . . . . .. .· . ": ~- .. ..,. 
LENS .î> i-: j,boin, :l1Jstravër,··a. 1 s.:.graverid:i.jk;:'c.:baki<ér,:· ;.;_.: 
--:;---:- . ~. v :d,linden, j ,post~ r.v~,d",\e~y, 'b ,ru:î\ert,tan/ ,.~:: 

J,wust~feld,, p,le 'l:Yrun, r,de vroege ....... ~.,. 
RES : f • de vries , r. ve rl:!ar'énêl' se' i. j • ke et:ma/J.'; . '; :· . ;, j 
LEIDER: dhr .L ,Drandenl:Jur--g ,;:;A~JE;llfKCMST :· 12. 20 :~':/;;;:·::: 

, .') ;mr,, :i,ngql'.).g ,Lénsterrein,, '] ,> • • ': . •, .•. ' ,'i,, •O • .• ··' '• :,: 

-·~-· . ,, • • .., .•.. , .. : (~~- :·--~ ;;'· .,_• ! ·_;_ . 

LENS i:' 5: f.v.os', r';v;.'d.mÈle;r,, i,jan,náat,, ~.q9oms, p,a:1- ·:,! 
-------- . .•: _. . . ·Il,., - . - --. ,, . . 

. , .· '•;'· 'b~rse, ,15_.goll)es,_ e,è\e wit,,.;,;i..,v.d;,a,ar, f,wilJ:eyns, ·. • 
,. ;,, g1,blóks, fr._shöey'i)rf ,j'tES:: .fi.co_qnap,s,h,veerkamp. , 

__ LEI_DEfä: ~,hr;. J ,Wellii;i~,, ;:v · ,, .. ,_,;·;•.: ,•: · · · , -. · 

§~_t::J';' a'.kleY".'~gt',.; r .• h'?:'1/• e ,rè~,sïnk;::t:n:itl~,isen;:-J.'r~. ·,. ,') • 
. kosyer, g;, s_ç,lméidez:; Jh.ih:<:m·:sker_-~, . i1, s?hnar~l\lé,rl h,, 

., .. r:-,bec\<; g,v,,osch, J,v,d,W3.Jk,.RE8. p~f..eitz, .. '1i• 
. j;vi:ll),rnnburg.,,LEIDER:cdhf\Ti.,l'li6uwen~uïzen;. _ · ,;,, 

LENS î' 7: r;v.d.lind<il, 'f,jonkër, ,f,hendriksi°Ja~l:iurcksen, ,.]~: 
.---,---;":- ·: ~. jansséri; · j. kóp<?i' ,- --r.,:v .let~ p,kopër·, · ;.;f ;koomen1rt. ~ · 

- · · , j.d~~~irig, j;hollink','RES: q,lodcjer,.,,a.hîlde·rïnki, ';-' 
· ·,··_ ·:' w. v.d. :taris~LEIDER: Dhr. Th ,Droohard ;.SAMENKCJ\IB T: · 

_ , '::(:,1.~;:4:0 uuz:.\1g~r;,g. 'J:,èristerre.i3:1. __ ,, :·•'. . '.'1 ·: 

f,TTENTIE,· jlJNlCREN E.N >'U:ï'ILLEN ! . . . ' ;- ' . : ,:,,,, · 
~--'-~-'---~--~-.-.---; --.-,-. -_ ·:: :·_ · .. r: .:,•·! ,t· .i.~-- •"( · ,- -~ l .·, 

J,FSCHRIJVINGEN: vóór vr:tjdagavond. 7, 30 uur• aan· dhr.lL.van ;,;;.:; 
a·er. Kl_(!:i.j, Frambozenstraaat 45,,tel. , · -: , 
33·, 88. 42 (telefonisch alleen ;vr,-ijdngnvond , · 

,.i 
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tussen 6.30 en 7.30 uur). 
NIET-CPKCMEN: wegens niet-opkomen in. het afgelopen week- ·, . . einde wórden W. v .d- .Liiriiï ·en · J. Këetmar-ï:twëëm·äal als resèrye opgesteld, -- · . · 
M,'\. TERL'\./,LUITGIFTE ·:·'dhr. i-1. van d er Klei j. 
TRAIN-IN G·:.ma~;cl~g 2~ paasdagcis er.Uiteraard geen 

·,:training.· Verder-gaat "voor ·alle groepen de training volgende week normaal: door, Aangezien de gym;,:. 'zalen in'·de 'Pai;i.svakàntie, niet l;lesc~ikb1:1ar zijn; vindt- de:: .training in. ~le' ge,va,llen· op het veld pl<i!-ats: · 
Dus niet ihförmeren · nnàr afkeuring,· maar gewoon· rechtstreeks· naar· het veld ga.an. · 

-VAN DC'EL TCT DC'EL (pupillen). ·Lens 2:
0

In een·matige wedstrijd hield Lens beicle punten-tFiuis: De grootste tegenstander voor Lens was echter niet,' de- foievaars;· maar . .. de stormachtige wind, die· dwars áirer· het .vel_q. stond. Het grootste gedeelte· van de· wedst.rijd speeld'e zich dan ook ,af op df linkerzijde van het veld .In de eerste helft ont--stonden Uit twee corners de Lensdoelpunten.: f,l. me:t al tccl;1 . wel een verdiende overwinning. . . . • , .. -. . ···· .. · --
.Lens 1 : . speelde· tegen R'~ V .c .• · een: goede, wed.strijd en behaalde . ëën-rüime 6-'-0 overwinning; Jos v,. Rijn( 3xJ ,A .Dayen( 2x) en G. Ti melen (-1x) waren de makers van de.doelpunten.; T 
Lens 3: Door een· zeer goede· wedstrijd ·is de wi_nst eindelijk 'îian Lens gekomen.De voorhoede was zeer goed ·op dreef vandaag, waarbiJ de haiflinïe ook ·.z·eer goed· aan'sloot. · ;_ · ' - .... :::. ! Door een goede voorzet vah Jacques de Hilster· kon Gerard heteerste'doelpunt iriakeri.Lahginoc~t ~r gekn'oktTworden voor het doel van V. V .I'. t'oen eirid'elijk in de· tweede hélft het tweede doelpunt. viel • Hulde ook aan de a.ch.ter.hoede, diè • ïn de eerste-, helft met wind:- tegen· bet. doel wis't vrij"•· tG! ~ouder:i: van doelpuriten,: ... :- . ·._. . . · .. -•, •c 
VAN DCEL TCT: Dl'•EL- ( junioren:) .. Lens -~: heeft1.in. V .C. S ,5 zijn meerdere gevonden. -Het wera-în-4-2 nederlaag. 1,1 gauw na het. 'pegih keek Lens :tegeh 1 r(1·-o .<achte·rsta_nd, 'door grandioos mp, sen vah üe_ ·acnt·erhoede; J\lftrar Hb.hs Eggers wist even 
äaproa 'c\.è V .c .S~"dpelmari met' 'ri kopb"al ·te ,verscfo,i.lken. V .C.S. werd sterke·r ·en bij •n· vrïje trap .werd :1_t"·•2_;.., ,::t .. oen Derlo de bal door zijn ha"nden' lïet' glippen.'Na· de '·htst 4-1 achterstand .Met 'n schitterend ~chqt' _\{:Ï,_l?.t D.}lóogeveen de.· stand __ . op· 4-2 te brengen en met deze stanc) kwam het einde·. Geole1èên is, ct'af de Lensvoór)1oede veel te t'r'aag i's. . -'· --'-· ....... _ • • . 1 . • 

i : ·: 



l~;::=:=1 gf,~1:t~1~ci!;·J~~c~E D~Eri~~~~v~! c~EEDS 

klubblad van m ïï' ZCNDAGAVCND INGÉLEVÉRD MOET. ZIJN. 

j de rkvv . fi DIT CM C'VËRDELASTING VAN CNZE TY,'IS·-

1 
lenig en snel !l\ TE TE VCC RKCMEN • DE REDAKTIE HCCI'T 

HIERDIJ Ci' ~IBER MEDEWERKING,J)AN· ZIJ 

1mmmmmmmmm , TCT NU Tï'E ( van .de Jcç,ntsl-kt-kommi ssi e ) 

j REDAKTIE - . . :;,~f j~;.filD~~~~E~ÈH~~D~t~ STRIKT,~~~'-·····-: 

l g,halleen I\! ,:,---,,,--.,,,..,.._,,,,----=--~--.,.,~= •.• · ·· r · ':,:-:,c, 

1 amandelstr,1Q3·m.:.:T":E L>·E-- LE N,,s:':.·•.:- .. , 
tel· 36 11 60 111: ·· · - - • -- ·· · •· ··· ·•• ,,. ·; ·· ·, '· ''" 

· ··lm -,-~Er_ 1. open· in onze vereniging nqg.·.a .. i.t.:l;jd 
. :-; een .stelletje bastaarden-·rond: ·oastàard-

1 SEKRET'RI, 'T voetballers wel te verstaan. Dät zi;jn 
1 , ü ll,, 

R

~ 1H de mooi-weer-voetballers, regelmatige 

~ f.b,mesker _:.
1
,-
2
-; ffl- _afschrijvers en de niet-opkqmers. Een 

~ Î~_rt67°6~d 53 ° ffl _ ;;~;ie~~t!!~~::{a:, dat ~o~~~;,~~t·::r~eid 

nmmmrr,nrn.r.immmmrmnmmmmrn!l\. · ·· Het··lïef·st, zouden we zien ·.dat. dit soort 

~ 40ste JI;flRGf~NG : ffl' . ; iroetbali~rs· zic~zelf zou ~i~roeien1. maar 
n . · · · : --"lil ,we hebben·-·gezien de ervaring.,.. niet 

ll ,no· 31 ·.• · m '',' de, indruk;. da:t dit weldra zal- gebe~):'en. 
H 29 maart 1967 fil · Daarom doen--we dan ook maar weer eens 

llmmmmmmmmmmmmmmrnr.munlll beroep op de leidende figurcn,in <?Pl"8:, 
. vereniging 9m tegen dit soort" liedën '· · 

.. ···. ,_ . .- ., streng' op- te treden:; Dat' st\:iitv'-op'..;èén 

hele boel moeilijkheden, dàärvan zijn we ons z.eer. ,fiil"f.tlêwf.lst: 

menslievendheid, het wijzigen van de opstellingen1 het. verzw_~k

ken van elftallen e'tc. . ,· . 'f:}.:T.'.:'.i•'_· .. _·_,_ 

Maar ook al geeft het' vóór het heden wat rrióêä:te; fûe 'toèkoflsii , 

vaart er wel bij. Dergelijks, maatrègéleri· zijn"tr0uwens.:onbnt~ 

heerlijk voor het behciixf van een goede en gezonde: sfeer, in de 

vereniging. Het leed, dat de )Ja sj:,aard-voetballers hun:.iklub-

en elftalgenoten aandoen is gtö:oj;. De nie_t-opkomers bezorgen 

hun elftal een vervelende voe:tha:t.middag\'dctirg.at het onvolle

dig in het veld moet komen; d_e·,r~serve, d;Le''.afschrijft, ge

draagt zich zeer onspor!,ief tetl :9pzichte · 'Vàn zijn elftalgenoten 

door op slinkse wijze te trachten zijn resérve-beurt (die onver

mijdelijk bij toerbeurt opgeknapt mo~t worden). te ontlopen; en 

dan hèbbe,n"we het nog niet gehad· ov-er -J1et vele. ·extrà.;w~rl(, dat 

de elftalkomrnissie hierdoor moet verrichten.· ·· ;,;·•-, . · : __ ,_ 
•. .., - ' . ·' •• _, ',1 '·. 

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.:. 
fenen of de voetbalschoenen aan -de-,wilgen te hangen~·: 
Wié- de s~hru,n niet past, trekke hel)!, uit ! ! · 

C :F F I C. I E E L 
NIEUvlE LEDEN 

✓ No.517 J .M.Hollink 1·6-1-57 M.St·ckelaan 2236 _ 
✓ 518 J.C.E.L.Houpermans 24-2-4?-Molenstraat t72;Monster 

J ·519 R.H.î'cters- •· ·... --15-11-46 Ctterrade 11 · .. __ ., 
; 520 D .Hcndrichs . · 27-6-41 Thorbecke laan' 415 

IN.Dl\.LLCTAGE 

No,79 Th.M,Wilshaus 
80 .J .M.Reuver. ~ · 

• _·_·31 A.Dröuwer - - _ 
82 Th.v.d.Klcy 
83 H ,M.Guit 
84 R",v.d .Horst 
85 F' .H ,Kras · 
86 r·.H.váh Csch . , ~. '' .. ; .. 

NIEUWE .DC'NA TEURS 

· 3- ,6-53- Drapeniersgaarde 19 
25-3-54 Hoogveen 265 . 

· :2-::-12-54 Hoogv;e en 206 , - -
, 14-7'-55 Joan Dlasiusstr.?0, 

_ 23-9-:-55 I1rapeniersgaarde 105 
· 15-1-56 Loosduinseweg 713 

, 5-_ 1-58 Es.camplaài'l 12 , 
_: "_ 2.0.:.1.;.58 Middenstede 160 

No.242 .Dhr •. J.Th:J.Rien - Wci?;;arstraat 201 
243 Dhr,Th.D,Riep -_ -;-,Regenbcdgpj,;aá 5, Rijswijk 

• ' •>" • M •' •' -~ •· < 

GSC' VERLIEST ' 

GSC leed in Vlaardingen een 5.-1 nederlaa_g tegen de· Hol
landiaan en staat hierdç,or nog vaster op de laatste 
plaat;,, _De sta-nd onderaan_ de ranglijst ·ziet er .nu als -
volgt. uit : - · - · 

W:ippolder _ 14-1 ó · · 
Duindor[5 • 15~ 10 
LENS - -· Y6.::1 O " 

. · ,.Delfia 17-1 O , 
':-' ' GSC - . 17- 9 : - ., ·; 

• • ,,: •, • ~ • : :•, , - A • • :j f. :::• 

,· GSC en• Del-1',;i..a hebben _nu elk nog cjrie·.wedstrijden,_vqqr, 
g~ boeg, terwijl LENS er nog _vier moet -spelep, 'yla_arva,n_-
.een ,teg.en . GSÇ, , , . ,- _ • - · ., -

., . ~ ., .. t · f 

. ,. -~ -. •;· .. , 

-~ '.' ' 

- ' 
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U . I T S, ·,L · ;',. · G E N 

JUNIC'REN -PU~ILLEN· 

lens 5- dhf. 5 4-0 dhl ·p 1 · -

lens 6- ra.va 3 1-6 rasp 1 -
lens 7- rava 4 4-1 lens p 3-
lons 9- quic~ 9 1-0 gds p 4 -
vredenburch 11-lens · 11 0:.:1 l.ens p 5-
rvc 11 - lens . 1 2 2-2 · ·. 11:;h's p 6-
gds 12_ - léns · 1 4 .- · f-6 vc·s p 4 

vcs 12 - lens.J5 __ · 3-1 
lens 16 ::- . lakwa :1 3 1-5 

,DALf..NS JUNICREN 

·•, \~ ·.• 

., 

lens p 1 · · 1-3 >"ï .. ·, ,1, 
lens p 2 3-3 ,.,:.·i"j 
kmd p 1 -:.·· ·1 ':"4·, ·::--·•;,- · ··-:, 
lens p 4 0,.;3.:. ··_ - · ·· 
ti_. steps p 3< -2_.;.o_: 
devjo·p "3 1-2,. 
lens p ·7 : · 1-'0 · 

: 

. --!·: -~ . 

G~§l2.,Gew,Gel.Vcrl. ~!!~• !2!::~lg~IE·. \.'.!.~~~!:r.:.g~r_;{. ,: ,:i 

A-klasse: 
D-klas·se: 
C-klass:e.: 

. 4-5 
' 81· 

94 

22 3 
. 32 11 

46 15 

20 
-38 
33· 

47 _·· · 103;.;· 97 1 ;04. CC.tw ,i\' 

75 192-189. 0,9.2 ~ '! 

107 ,_256-247, --,· 1, 14._,, '., ., ,. , , r 

Totaal Jun:220 1·00 29. . 91 - 229 - 551-533 
., ;·--~ 

. : _1 , 04: . 
~ -, .- ,1_ i ! 

;-· ' - ~ -: 
• _-_' 1 • • 

'• ~ . . 

KA-KA-KLAVERJASFESTIJN __ < . 

. Door een na],atigJ:!.ei~ "\än ci'e,' re'd.~~tie kup
nen wij ~ eerst nu mededelen, dat twee :weken ge.LeÏ::la:i · çl.e· l~ati;Jt( 

ronde van de Lens' paasdrive is gespeelq,_ , ·, • . ·1-,;<.; .. ,. :. 
De e±hél.stand .was als_ volgt: · · ·, ,,:iJ .. :v · · 

.1. de heren Van der Steen ën QBoinänsJ: ; · · · ' 

2. de . heren De Hil ster ·en Van der' Veläé . :::· ·,. · ;; ; .: 

3. de heren Vendérbos en ·DlOk • .- · · · •. · ,,.,!. · · J,., • _:. 

· ··. · : •-r.· ,_._..-, ~-;·,- .··r.~ r-f' .T .. f· ··, i 

De heer Mesker, .die wij bijdeze nogmaals danken;'\i'oo:r"(he,t;-:j.,: 

vele we1;k, had voor een gröot,aantq.l ~raafe prtjzé'r:,,te;fpfg,d_;,:; 

zodat ,n1.emans met lege ,handen r,iaar huis ging .. ·, ,,., :- ... " ... , . , .,. 

We geioven wel te mogen vaststellen, dat ,deze· klaiverjäsd'r:ive · 

een .. groot ·· sukses is geweest. Het recorg/:l~ni;,_{l-:\-. d<i!elr1emers he.eft 

zich uit stekend geamuseerd, hetgeen niet :in het. minst_ .ook te 

danken is aan de heer en mevrouw Gcitenbeek, die van achter. ' 

de bar voor een vlotte bediening en een plezieri.ge. :,ftç1jfn1:j;qg_._,_ 

zorgden, . . . . . - .r . : . . .. . . . . , . . _ , 
Vele Lensers zijn déze kaartavondën zo ,goeq-,-bEÏvallen,d4t- ze 

om nieuwe wedstrijden vroegE!rl_! VJe~nu, we l;cui;rrren de~e enihou~ --
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sia stelingen qrededelen, dat de K.K., i~. ~;~;i~~ wèer''·-- ~--- · i 
met de heer Mesker, nog vóór de pinksterreis twee losse

. 1.· 

klaverjasavonden zal organiseren, en wel op de vrij
dagavonden ._14 april en 5 ,me_i •. Data· oin alvast te no- . ·,. ... 
teren! ··· · ... · "f -

~ . ,_ ~ l ·• 

·, ~ 1 ._,,. ..... KA-KA-KLUDKVCND 
, . , .- -: f __ . ,_. ·=: r :: .. ' :· 1 -· 

Deer het klaver.jasfè.sti,jri.' van de laats.te :weken waren ., 
de klubavöhden :steeds /z'.e'fr ~gezellig, al .klaagden' d.e· ' ·· 
niet-kaarters er wel eens- qyer, dat, er vqor hen we.i;- : •· 
nig vertiei· over bleef (wat extra tafelt.jes in ons klub
gebouw zouden geen overbodige luxe zi jnL)·. Het zou· ons . 

,·,. _-,.. 

zeer spijten, als na de I'asen het bezoek aan de _kluba- .... --------~
vonden weer terug -zou lopen. De gang zit er nu net. zo l'ek.-' . ~ . 
ker in 1 "-· . · • · · ··• -· · -· · • ·•· 

Daarom komt de'~- .J.(,:_. m\i:t_ h?i: vo-J...~nè.k r.evoluti:önaicr-f: plan. 
We willen-·z-o· öï:isde maançl .een klubavond or,gani;,eren, die ·: 
het karakter hèeft van,~en,dansavond.·Gocdi<;lee, of niet??.,:~--

Let wel,,.het::mçieten geen opgewónden ·feesta-Vonde~_J~~~~,--_::_: .. ~ 
ti jdens--welke----je--elka:ar-·hauwel·i jks-1<1;r1:r-e···sprëlfëi:1. N'eer, .. , .. 
het blijven klubavonclën,·maar clan zulke, waarop je je'· · · · · 
meisje of je vrouw kuot meenemen, waarop je. .. gez@ll;ig---lnrnt;-·--a;·-· 
kletsen en zo nu en. dan ook eens een dans.je:.:,kunt:.makeB c....,.::s~.=
op een "hippe" plaat. Het intieme, karakter dient voor al-
le§, ,bewa,arct te blijverr, Volgens óns zijn zulke_avoqclen , _,:.: 
prec_iEl.:'!.. wat het racet zijn: gezellig vóor jong en oud, · 
voor al wat Lens ·heGtó. · :.,·1 ':. · .. · '·, 

We vatten de koe n\äar _i,neens bij de nor:ens: op vrijdag:.; · 
avond 21 april organiseren Wfi) _v;oor. het -eer,st zo '.n d,ans
klubavoncl. Het ·kan" niet s'lnders~:of u ,bent direkt enthou-
siast en dus •.• ; . u ·komt?, We zullen ·u. er volgende :w:eek 
in de Lensrevue nog even' aan herinn·eren ! . . . . . 
Natuurl_ij½: -1'fil. de K.K, niet alleen op deze wijze ·d'e: kluQ:
avond nieuw l.ey_~n inblazen. We:"zoudén 'nog well een tafe·lten-< ·· 
nist6ernooi willèn .6rganis·erem, · en ook' hebben wë nog' altijd· ' 
een instrukt;i.eavond_ ;vim onze. trainer te goed.· )Je heer Wil-·. 
lems zaL,dan wsi,t films. draaien: eï1 daar kommentaar biJ ge-:· · 
ven. Komt all,emaal ! Maar daarovecr:, láte:r'' meer. · · · 

Extra voetnoot: - - - ' ,· 
: : _ _:" _, i 

. Mensen, het gaat goed met Lens 1 ; De "Hengelolaariloei" . 
werkt l ,1ls ons eerste· het vierd,ekl'asserschap weet te red::.. ' 
den, belooft ge K.:K. een slotfeest, dat al het vooraf.: 
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gaande· :i.n 'llW herinnering zal doen' verbleken,· J\'laar .eerst 
nog· e,eri. paar overwinningen, Supporters, schreeuw uw ke-·· · 
len schor, onze jongens ,zijn het. :waard ! , 

IDAR CDERSTEIN : (' 

Een dezer da·gen• ontva:hg·en. de Idar_:Cbe.rstêin-klà.nt en 
em giro bil jèt thuis,· Zij wordefr verzocht het · bedrag 
(f 50,-- p.p.) vé6r 1 april óver te maken, Mochten er 
nog mensen zijn,,cüe.alsriog.hebben.besl_oten de·triP,.i :' .. ··1 

mee t.e maken, d~ m.oeten zij .z-ich; met. _sp,oed, in_.y~rbt~- _,,, "·--··· 
ding. stellen met een v;m onze K .K,,,-leden., -, •·, · 

·_"/ . : .- .~•; ... ' K-.K·:··'t : -·.,:_,, 
==e,:-,-::-=,,.-="'·:,,,-,,..,·:,,,,,-..==-"'"""~"""'---'---,,-..,..,,.,,,,,,,.,,.. . . •: . ï'RCGRAMl'-'ll, SENICREN VCCR z~·NDAG, 2 A:z'RIL. .. ,, ·. , 

14,--u.Lens 1-Teylingen (vr.) ·· Ve,ld., 11,Geb;.},,Lo.~;6/4 
12,--u.Lens 2-Clympia 3 Veld 1·,Geb,·1,Lok.5/3' 
14;--u.Lens 3-,Gr,W,ill.Vac· 2 · ,. V:!Jld:2·,Geb.f;.11.pk,5/3·, . ·: . 
12;--u,Lens: 4-Quick 7 ·' , ;·•,,:Veld. 2,Geb,2.,L6IL5/'3-·:---· ...... 
14,--u.Vredenburch 6-Lens 5 Vredenburchweg,Rijswijk 

Lens . 6 - vrij . · 
14 ;--u,Duindörp 5-Lèms · 7',- ·:-:· ~-.· .. :,·,--p;roär.Ciástra·irt- ·- . - • ;··:·., :-·..-.1:•· .·. ,· 
1 3. i 5u ,Marathon 8-Lens· 8 èoiitersportïJark, W_as·sènaéj.rse,{èg/: · · ···-~· 

, · · · · · ··wttalsdor.perlà~ · · · ·. ':' ' · . 
. . - ~- ~ . : . . . . 

DENK CM DE LEGITIMATIES ! Zonder· iegit:i'rhátie kan niet· 
worden ge·speeld, 

D E C ï1 S. T E L L I N G E. N : · ~,· · 1 .!'°-' . ' 

LENS 1 : ------

LENS 2: 

r,de waart, h,dietz, · r.roodbol,- h,smitskam; h,ha!<ef, 
r,wachman, a,rooduyn, w,venderbos,·f,de zwe.rt_; d,.:; 
brandenburg, g, verhaar,· 
RES : o.. verbarend se, 1. riemen . ( 2x) , j. en_gle bert ( .~:X) _•_ 

a.verbarendse, ·w.verbarendse, w.hansen, j.{r,d.knaap'; 
g.kempermé:n_ , :· r: ~lok,; l.riemen (2x) ! · j,botter, h,,: :. 
ro.oduyn, J .v .dJ.Jk, J. englebert ( 2x J, . .. ; : •. 
R~S: m.v.zi1fhout, h,brandenburg,;LEIDER: dhr.L.te Me) 

g.halleen·, j.mèier, h.kemper, p.schouten, N.N., j; 
verhaar, g. looye st ein, j , v. kleef, 1 , hendri chs, p. · · 
burghouwt, r.brandcnburg, 
RES: h.jacobs, n.dro.bbe. 
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1~tl~_:1:: th,;uykerbuyk, f~;r;~àt~-qf):'.J.v."d st_een, ê",meere:, · 
a; v. egmond, m. da vis; a. v, limbeek, d ~groenendijk, · 
f,wubbén n.koo · r',vóelbehr. · · ' ·0 •·• ·'"·· 

' # ' ' ~ ' ! . . . RES :. c~peeters;. e,a.v.d,,.?-cker. , · .. :c::.a.c. ___ :c_ .. ,. _____ _ 

!:,~~-2~ n.v,.dÖmöû:tg,· a~pieuwënhu;izeri, '.f;veldînk, (à..v.d.· .· 
beek, :f.dï:J ~root ;:-,·:h_rier.i~ii; J.w~t~ing.;c a;v:":d.riley
don,, , ✓·, de. h:i.lster, J. de boe :1:-, w, eykelnof •. •.,. •· • 
EES:. h', de sterke; r. eykelhof? · , ' : . · ·. · ,, 

• '• • • Ó • ,.. • • #' :.d • e : ·• / ,' ~ •, : • : _.:• r • : 'i • ~ • ', 

~~~-1: 1. brand en burg.,· h. v.w.el.z en, ,. j. p. i.m. gröenehdijk, . 
j,g.v.dissel, t.keet, a.v.leeuwen, l,v.beusekom, 
a,klein öre'teler, n.dé boer, r.peters, r.gelauff. 
RES : chr .• j ehe e ,-·-w-, v .è. .r--1,wn,,.. ......... _______ --·· .. .. . ..... ___ ... _ 

LENS 8 : m; :suykerbuyk, . .:(. i.i:wi sli'iig, h :helmt~h; h;1~ ~nderts ,- ,:._[-:~ 
------ a,hoppènb-reuwer·s .. , · c,kras,-a.,v.schiè, ·f.bierhof:, .. - .. · 

j. jag'er,, r.wüstefeld ;, j. bro.chard. ·, · · '· 
RES : · a-.bµys·, , a. poel,s. .. · .. ,. 

AFSCHRIJV,INGEN :. t'o;:, uit'erliJk: vri jd apr'(.C?~d, 8 .. uür., bij' · '·: · 
de heer G; Coomans, WeiIJl.arstraat 218.,.',. _. · ··-· · 

.. ·, t.el,,:39,27·,2O·. ,':,. . ,·· ,.,.•:--

VCCHLCi'iG 1'R~ G;~f,;'IMlli ::Îb~·J;• ~(~N \/~-( ~ -~lNJJl,G, 9 ,\i'HlI/ '. 

14 ,30· i_Î;(:;.. s·:çr:-1-::Lens·'r ~;-T2; :.:.:: ·u-;Lens··7.:.-v±us-6-·-·-· ___ ;_ ... · ~-~-~'.-
14; 30 u;Donk 2-Lens ,2 ,· ··14:--· u.C.D:Il • .5 ,_: Lèns:·6 . . . ' 
12;-- u.Voorburg 2-1:ens 3 .12.- u;·,Li:ms 7-Laakkwartier .9 
14,-- u.0oievaars 3-Lens 4 13.1.5-u.D.R.D.R.I<;.,5-Lcns 8. 
Th.v.Kleef en J,:i>,van .Dissel,1wor~-~~-3·"";;~k~Î\.~n{et . · : -':: 
opgesteld i, v .m ... n~êt afscl')r-:i,jven: voor. zoridág 19 ,másÎ,rt ;_. 
C .J .c\en ·Drabarider wordt dit seizoen ,ntet rrë,qr .opgef ·_ · 
ste1d :i.,;v.m. herha~ldé:I:ijk wegl;>lijv:en-zonder äfschrij-
yen. .•~ .... 1.-.: ~ · · · • _ 

J ...• -:: ".".,r,, .. · _, ~ .. 

V A R· I • 
" 

·-----.•·• -
. '· • ;, . . ' . i. .···:· ' . -:·.,-.. 

- rp woensdaf .5 april zal Egbert_ Lçwenstein in ·het,,huwe-
lijk t.reden mot rhcj,Corry Reyers. De plèè::htige· inzege
ning.vindt om 11.00 uur plaats in °de .st.Wererifriduskerk / 
te Westervoort: De receptie wordt __ van 16,OO"tot.18.oo· 

uur gehouden in Café-Restaurant ;-'1Hugén"~ 0 Dorpsstraat 71, · 
Westervoort. D:j.j deze al vast_- o~ie hartelijke gelukwensen. 
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_ ï'RCGR\ i'-TI.''i'l . JUNICREN )JUR ZCNDl,G, 2. ;,;,RIL 19 6 7 
. ,.• 

12;--· u.L~n:. 1~v'.c.s.1: . · ~. · v.3 1
d~2';'.L.6/4 , .. : _: ... . -~ .. -- .... 

13;45 u;L0ns 2-'-Vredeoburch 2 V·.3,G_.2;I:;,-6/4 '>;,-, 
12. -- u.St ;Voorwaarts 1 i:-L~ns 3 Ç,ou~enregenstraä\;., ·· 

· · :.~-;-:. :.: : , . , : . ._, Schipluiden; 

D E C i° S T E L L I ·N. G E N: '·="' ... ' 

!,~~~~2-: · r.;bri.i:gg-e~~s, m. Y,• yeep, h':\:.·6taja-'ans, · p :he• JOngh 

( 2x) ,--·-J:L verh~ugçl,, th.)'loefnagel", r. fortman ·, ,. n. jans

sen, a, kortekaa_s" j;h. brochard, · w. ke etll'.an _( 2x) • 
n.ES: e,bakkers. (2x), LEIDEtl.: dhr;i'.Hui's. ·' 

LENS 2: ------
. ., ... '. . : 

c •. va-assen,. j.y,elling, a,duym, h,suykerb1J.yk, t.heer

schop, .c.vervaar:t,. _j_,webbc:r·.s, w,.vp·ge;i,·1 j.dt'l' jón:gh, .. : ..... · 

g.v.d,togt, .c=.:v=.velzan •. RES: n,v;nïel·. LEID·ÉR: 
· c\hr .• G,v ,d .:Velä,e ,'. ·. :, /,,.; · .. ·, ":.· 

LENS 3: a.vervaart, .j.verbarenc:lse, c,knippenber.g:, j.holt, 

------ • J,v,p ;zà1:f11,', b._"E,j:i'skamp," f,herreinans, h.cràma,': : . n: 
h.,egtierts, c:,;r;o9dl.\yn•,·•w.-geure11s .. · : ;: . .":. ; _ ....... . 

RES: o.,dé ___ :,,int:tir;:·~.IDER: dhr",'.f .Hcrr.en:ans,. ;Sf,MEN-

KCM3 T: lL-~:cu.ingan:g Lènster.rein. ·•-:.~ 

I'RCGRfüVJl/1;\ JUNlC.REN VC.CR_'·z;~TEWJtG\ 1. ;-,;•RIL r96{: 
• • • --- ·- ~ .- • • • • ~. •· s• ·,"· r'·( -. _. :·. 

· .. ,_, Lens .5. ~n-,8~'..zie_: 11,\FKEURING11.• .• • ' •. , , _ ·' _·_:_ ________ ;i 

15. 45 u. Dlauw, Zwart. 4-,Lens. 5. ·D:t ._Mansvelt:káde;Wo.:,áer,aar 
Lens 6 .,.,,.vrij: zi:e overige ,elftallen .. ,, '' 

15,45 u.D.H.D.R.K.3.:.Lens 7-.i. · ;"Cckènburgh1;• 

15 ,45 u.Dlauw Zwa.rt-·6:::Lëii:s~-3 nr·.--wmnsveltkade,Wassenaar 

15;45 u.Lens C9 - D.H;B.R.IÇ.5 · v.2,d.2,L.6/4. . .. : ..... 

14,30 u.Lémi" 11-Qui'ck"Steps __ 9··; V.1;G.1,L.lii/t,)·ZIE KLUD:: ·····:· 

15;45 u.Len$, 12-F,la.mi,ngq':=, 4~ .. V.1,G.1,L'..'6/4) ·MIDDAG . 

15;45 u.Laakkwartier·10..;Lims 13 J11nsoriiu·si'itraat. . . · 

14.30 u,Lëns 14- G.D,S.12 . · 1-v.2,G,1,L.5/3 . 

1 t,,39-u,Wilsonme.ters 1~1.ens 15. terrein f,c1olaars;Gunter-

_., · . _· · :" ,:'" '·::· ·· · · · .. ·' ·: '·: . steinweg·-; 

14,30 u.Wilhelinus' 14-Lèns.16' •:. Cósteinde, Voorburg·,-·~-.--·---
• J ' . . . ; • • • • . • i . 

D E : * . . . 
LENS. 5: w}k:~uwehhoven,'h·.óy·eibé'èk; · j'; colpa,: 1 ;huis, p;.tle 

~----.- '.jongh :c2x_),·'q.holt·l è·!ba,:J:l~ers (2x}, p:v.d .• aar, à, 

• hop, w,keetman ·(2:x: ,· h,bJ.Jste-rveld. '· · -: 
RES: 1;. bruinsma, LEIER: dhr .G. v.d. Velde. 
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LENS 8: ------

. ~---
SAMENKC MST: 1.5 .. - u,klubgebouw Lens •.. 

b,v.d .lans, a.tïnnenbroek, p,klein breteler;. 
b.lustenhouwer, g.duyvestein, h.èggers, h,v. 
hulst, f,v.baggum, g.de hoogd, a,bilderbeek, 
c,grimbergen. RES: k,schouw, j.castenmiller. 
LEIDER: dhr_,/,.Dlok: Si\MENKC'MST: ·15.-- uur · 
i1:1gang Lensterrein, ........ '... .. ... , 

p.miltenburg, p.manders, b·,c1e vries·, ,·a.westhof, 
a;v,essen, ·c,-schalbroek, b.·v.d;sprong, th,janssen, 
g,vervàart, 0 1::.,peters, d,de vries;"'··· . 
RES :· p. bremmer. LEIDER: dhr. C. de Heer-, SAMEN
KOlfl T: 1 .5.-- 71u_r klubgebouw Len~. . 

~~!'!~_2: a,f-eitz, h,1!1.àrtens, p,f·.de haan; h.dankers, . 
r.bogisch, h;rientjes, e.v.d,,broèk, c.v.dé-elen, 
g,ravestein, 'h~v.domburg, c,•blok, · -··. ·. ·· 

,: RES: r. jacobson, j. schutte., LEIDER: dhr .• H ,Leen-
aert s, •. . . . . . . .. -. . ' . . ·. 

LENS 11 :, p; de haa·n, . _r.hoefriagel, fr. raa,ff, c. se hr over, 
---_---:- · ·m. bloks; p,_hop, g,:v ,d. vèlde, t ,hoek, p. verhe e

s en, tr.r_esodihardjo, j.,disseld_o:rp. ·. 
RES: c. b;I..om •. LEIDER:. dhr. R. Wacbniar,i .• 

' .ZIE KLUDMIDDAG . 

!:~!'!§._!g: l,egbert-s; h.v.berlo; th.v,rijn:, c,stapel, j,v,d. 
hèiden" p...v,doeverèn, fr,disseldorp, w.englebert., 
t. junf s'énräger, th. booms, k:, v-.d. vóort. · · · 
RES: r,wout~rs. LEIDER: clhr,J,v.d,,Kna?>p, 

• · • : • • . 0 Z-IE KLUDMID DAG · 

~:§!'!§.:..!2: r.,bos, b,ià;ve:st_ein, h.v.dain," l",cazander, f ;de 
kleyn, ·p.v,d.steen, r.de wolf, j.v.d,ende, 
h. rimme lzw?-'ari, g .1 ut t erman , g. v. arcfonne. 
RES: w.;duyvestein, LEIDER: dhr,W.Stapel, 

· SAMENKni.<JT: ·f.5 ,-·-- u. Loevesteiriláan hoek Hen·-
ge"i olaan. · · ' 

LEl\i'S 14: fr.teun.is_sen, l.v,d,meer-, p.deme.yer,. c,abspoel, 
------- h. janmaat,- .j .ke e.tman, r.Lme eri;ihqek:, :J,JJ~l.Y_El)ts_tein'y_ . 

th,v,d,aardweg, f ,guit, h,pechler, . . 
RES: p. wilmer. LEIDER:· -cthr·.G;Kempèrman, · ·---- .. --- - ·----

~~!:)§._!,z: b_.ct/ :haa:s, g,riieuwbu~t, C:.groeri';.·b.hb~fp~gè1:, 
a. casterimiller, r. k. f. st•ráatnian ,' 'e. v .deelèp, 
r,a_sselrria_n, b,d_e bruin,; c.v,hulst,. J.a::{~elman. 

• • • • - ., •• • J • ' .••• ' 
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'REs·:'. j:mul'der., LEÏER:· dhr.C.Kr~s.- .s1:r.IBNK(
0

!1BT .... ·-·--

14.~~ u.H~11gelolaari hoek Loevesteihlaan. . · 
. ' . . 

~~!;!~_!§ :. e .. V:ersèJ:io.or; j.de vries, r.v ,nunspeet--, ·p.steffen, ,., 
g.er:1g;Lebe;rt, c,hoenderkamp-, j_.lu.cas, r,feen-: . '.[ 

·· st;bs1,' 1.·Y,er·spaandonk·, r'. strà.atman, j.meyers. 
· R)i:p,: "lf,hendriks, m,delsas.so. LEID)!:R: dhr.J, 
Witting .:.S/,liENKCMpT: f:3,:15 uur, Hengelolaan 
hoek Lèy\,fêg (EUrocin~iná): . l ; . . : . . 

'· .. ' . '·/ . . . .. . 

î'RC"GRiU/JM,",. l'Ui'ILLEN VCCR ZATERD/,G 1 · Ai'RIL· 196'! 

1;4.$ u:Lon$ P 1~:El.ttVçJ.·1,o L.' '. ' '·v.1;c,.1,t.6/4 :· .J. 

1.45 u,Laa,kkw-arti~t ,,· 2-Lens .i.' 2. Jansoniµsstr4s1,t.-;.· 

~ ; !§ ~:f~~!d~~l:~a~a ! ~1311
~ ;, 

3 . · -,~~~~ä:1ft:57.3. · ,~,-
1: 45 u.Lens P 5-Rava P 4_ V.3,G.~,L.6/4 .. 
1 ... ==-u· Quiék Steps ·P. 4'-Lèfis ·,.: -.6· -Nijkir\üaari · , .. 
----- . . -~-... .·. ·: --•~.r. r: .· ... ;-~ -,~... . .. ... 
1 ;45 u.TI .T ;C. ,, 2-=-Léns. g ,7,,., , · _Hout"".eg : , · .'. ;'\ 

~~J~ u.Lens ;, 8-;-L~akkwart,ier; < .·'-'.,3iG,2,L.6/4·; . ; , 
.. - .,, • ·: ·:~ ' ~ '' ;':'4 ~-. ' - -~·::. 

DE C f STEL L I N·G EN: 

LENS;·.,: r.v.d.steen, p.v.wijk,-:è':liusteijhOUW_gr,-g: •. colpa, 
-------- g.t:r:çnnm.elen.,. f,veer·en,a,baven; a,d'e winter,' iii.v,d_;_~ 

lidrst, j,dè hils'ter, j,_.v.ri.jn. RES.: j.v:-rosruïri: .. 

\LEIDER: dhr iG. v .• d. Stem , ' -·· 
. . . . . ' ' . . 

IENS ;i 2: h • .Jö°è'i-ï'ëiis.,. ig.willemse,' c.v.d',aà.~dw~g, e, speicher, m 

-------- v,baggUjll, .r .• micka,, p.dewolff, e.)1oefnagel,:w,de · .. , 

·· .. ,.hilster; j,slabber.s, ~.·v~noort. RES: l.winkelman. 
· ; LEID ER: dhr. Th .Suykerpuyk •. S/,J\1ENKCMST :. 1. -- uur 

Heng elolaan. hoek. Loevest-einlaan. · 

~~!i~-~~2: i'. v~~schoo~·, ~. ber~eÎaar: e .ma.cco·, f. wouters, r .à:~ · 
vries, a,borst, r_.v.d-!l!=llY;. j_,oosterve~r.·, g.lelie7_: 
veld, th,murkes, a,v,mari,s, .... ·_ .-,,· . • · _· 

,,i·,•RE'S:rw.v.d.liriden, j,keetman.LEIDF;li:• dhr,N,-Koot'.. · ·· 
... , SJ,MENK<·MST: . 1 , :,_ uur Heiigelolaan h6e ½;. :[.,~yw: eg ( EHr9-

'• .. · --cinenu); ' .. ,.·, __ ;_ .. ·'.:.,· 
. ·-. ·. < . i, . ,·: .. - _ .. ' .... : !_ .!.~_·!_ ,·• .. -:·· 

LENS î' 4: j;bo:\.n, h.straver,.,a.-'s-Gravendijk, c~bakker; p,.; ;, 
-------- bqqms,.j.post; b,ruiterman, .. f;devr:i,~s, j,wüs'tefel!d 

p. lei"brün, r,de vroege. RES: m.v.wassem,g.schnei~ 
. der. 'IEIDEH: dhr,L.Drandenburg. . . . 
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!&~ê_?_,2: f,v.os, r.v.d.nieer, j;janmaat,· e,'de'wi_t, h • 
. veer kamp, f. willeyns, a. v ,d ,aar, g ;bloks, 

_ · j; valkenburg, · r; verbarerid se; f. shóeyèfis •. 

. . 

RES: ·r,bom; j,koo• en. LEIDER: dhr,J,Welling. 

LENS P 6;,a,kleywegt, p,feit~, è,Qooms,·,a:h~ideri~k; e
-------- reesink, th,tijssen, ·c,ernst, j.sc0àareman, 

h.coomans, r.beck, g,.gomes. RES: a.janssen, 
r ,koster, LEIDER: dhr ,A .Nieuwenhuizen. Si,M~ -
KCI1'ST: 12·;36; .uur· Hengêloläan höek·Loevesteinlaan • 

. . - ... '"" . . - ... . - . . . . .. - -·· . 

~!'!~_?_2: a,lodder, r,v,lèt, f.hendriks,· a,burcksen, p. - _ 
alberse; j.koper, j.v.d.wijk, j.höllink, th,heems~ 
kerk, •j.dessing, g.v.osoh. RES: p.koper, 
r, v. d .lincle •.. LEIDER: dhr. Th. Drochard. 
S/,MENKCMST: 1.15. uur Hongelolaan hoE,k Leyw:eg· 
( Eur ocinema) • · · · 

LENS P 8: v;pouw, o.schènkels, r.yperlaan,,a.v.kleef_, 
--------, f,overheek, f •. j.onker, b,v·.veen,g.v.gessel, j. 

red(;lman, a,de hoogd, p.perreyn. · 
'i1ES: r.de hoögd, j,v.d.burgt; m.v.rijn. 

LEIDER: dhr .1,. Limbeek •· 

NI'TF.N!I'JE-,. JUNIC'RE!'/- EN_ PUPILLEN! 

AFSCHRIJVINGHJ : vóór. vri jd_agav'on_d 7 ,_30_ uur ,aan dhr. 
H,vàn dClr Kleij, Frambozenstraat 4.5, 
tel.3'3:88;""2· (telefonisch allecin vr.ij- · 
dagavond tussen ·6,30 en T.30 uur-). · · · 

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

NIET-f'I'ICrMEN: wegens niet.-opkomen in het · afgelopen week-· 
einde worden R.Jacobscn, ·J.Schutte, C.Dlom, 

R,Wouters en M.Delsasso tweemaal als reserve opgesteld, 
_We'geris herhaàld ·niét-opkomen wordt ·W. v .'tl ,Lans dit seizoen " 

niet me·er ·opgesteld. · . . ...... .. 

MA TERI!,ALUITGIFTE: dhr ,'G. v .d ~StClen • 
. K .A M I' E N: - -Inraiddels zijn de circulaires betreffende 

de kampen gedurende de zoraervakantie ver
zonden. Deelgenomen zal worden aan kampweken in Uden 
(23-30 · juli, C-klassers), Amers:ÇÓqrt. ( 30 · jµli..:6 aug; -
'l'upillen) .en· bij .voldoende .aanmeldingen: Weert ( 16-23 
juli, D-klassers). Er zijn nog plqatse~ 'ovèr, dus aan
meldingen kunnen, indien zo spoedig mogelijk ingeleverd, 
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nog worden, geaccepteerd. Nadere inlichtingen zijn steeds 
te verkrijgen bij de Juniorenkommissie .• 

AFKEURING-:_ iCns 5 -~n 8. ·Niar ev~ntuele afkeuring kan 
. worden .geïnformeerd tussen -half twee en twee 

uur, t~l.66.13,14 (kluhgebow). Indien het junioren- . ·. 
kompetitieprogramma in zijn geheel is afgekeurd, gaan 
ook de wedstrijden tE:gen Dlauw Zwart niet door. 

K L ,U ·-B 'M I D D ,\ G. 
------------------ .-
Lens 11 en .12 worden, indien onze :velden ~i jn afgek.eurd i 
- dus n~et het gehele juniorenprogramma .behoeft te zijn 
afgeke u,rd - in het kJubgebouw verwacht. J,;:mvang 2 uur. 

Vlaamse Kermisavond. 

Woensdagav_ond 22 maart 'j. 1. werd _orid er de eminent<;\ lei.: 
ding val'! dhr. Corns een gezéllige· avond gehouden met de jon
gens, die het gehele 'jaar ·t.rouw de training op woensdag- . 
avond hebben bijgewo_ond. Cnder het genot· van ·koffie e,n . · 
heerlijke' door }'Ievrouw Coms gebakken taarten, waarvoor nog
maals mede namens de jongens hartelijk dank!, vn~rd.en ver'schil
lende evenementen als bingo; blikwerpen, speérw§rpen,' · : :. 
tafelvcetbal etc. gehouden, waarvoor mooie prijzen· de belo-· 
ning vormden, Een avond om nog eens 7over te tlöerï ·; ;" ,';; !' ...... · 

TC'TC-AKTIE /- .Als uit eirid
0

elijke winnaar van de vorig jaar 
. . · . ·· . gehoud,en Toto-aktie. is Frank Teun.is sen ( Lens 14) 

uit cl e bus' gekdm~ri-.', !'ie hiervoor. ·be'schikbarè prijs, een· waa.r-: 
debon ".fan Fl.20,.,-'--., tè besteden bij sporthuis ·Sengers zal.· 
Frank bij d.e eerst'komende gelegenheid ter hélncl. worden ge-:' . · 
steld. ~'r.oficia~.· ••• e,:i .. een vocrb·eeld, dat navolging ver-
dient"! ! ' · · · .. : · · · ·.·· ' · · ·. ' . · '· · · ' 

~ .. '... ' . •' . . . 

Sî'CCR WIJK i'Uî'ILLENTCERN C Cl . 
Afgqlopen .vrj_jd_ag .riamen .twee pupillenkombinaties d~el ·aan 
het Spoorwijk,-toe:mooi: .,. De start van bei:de kombinatie s •, , : . 
wa~ zwak •. Kombiriatie,A0 mce,st in•cte,1;erst,e wc,dqtrijd de-eer. , 
aan ('.D.D. laten, terwijl kombirw.,tie: ·J:l. zich tle:V:r:J,d,ep 1)10\ill?t •,· 
stellen met eon doelpuntloos gelijkspel.tegen Spoorwijk. Hier· 
na echter kwamen onze pupillen pas op toeren. Alle verdere 
wedstrijd8n werden gewonnen. Kombinatie t won van Cromvliet 
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( 4-î) ;> Laa,~kwa3?t;ier ( 4-:-.0L . Spoorwi jk ( 1-0) r terwijl 
ko::cbinatie Dor Cromvl~c~··c2-0), C'.D.D.(1--0) en Laak:-:,· 
k,fortier ( 1-0) onder de duim hield. Het spreekt van-'· · 
zelf, dat Lens op dit toernooi de eerste prijs in de .. ~· 
wacht sleepte, gevolgd door Laakkwartier: ·en Spoorwijk. 

• J _,l ~;- ~ '"!;; 

VAN DCEL TCT 'JC'EL (junioren) . _:.. '' ;· :~ .. ., . 

LENS 7: speelde tegc.n een zwak RAV1\ eeri slappe wedstrijd, 
die na een 1 •· î r·us t ::;tand met 4-1 werd gewonnen • 
Met wat feller en sneller spel had deze uitslag aan-
zienlijk hoger kunnen zijn. . 
LENS 9: won met 1-0 van Quick· in een goede wedstrijd. 

Het enige doelpunt werd door·castenmiller voor 
rust gescoord. Na de rust we'rden er vele kansen om zeep 
gebracht. 
LENS 14: won op het zeer slechte (berg en-clal-) veld v9i;_i,~----'-
GDS met ruime ei jfers; .ijc. ,vijf mi nut en was het al 0-2 door . 
doelpur:t,en von Th.v.d.Aa,rd~eg en H' . .'echler. _ · 
Guit zorr;de voor 3-0. Hierna m,ei_akte GDS er 1-3 van, 
maar C.J\.bspoel liet de rust"met 4-1 ingaan. De tweede 
helft w&s een rommelige vertóning. GDS verkleinde de 
achte,,::,tanrl, r.1aar via v .d .Aardweg en Kectman werd. het 
6-2. 1'iaarna GDS,nog éénmaal tegenscoorde. 

VAN DCEL JCT_ Yl<'ÈL (pupillen) .. 

LENS 2 ·:. speelde voor èe der'de maal dit sei z~n. gelijk 
tegs,l} . Il.llS. In de . eerste helft van deze: 1 ev.end;ig e 

,..-edstri_jd _lnd Lens een ove'rwicht dat resulteeràe ih-e·ë-n·--·--·· 
3-1 ·voorsprpng. Na rust een sterker RAS, dat het_Lens-
doel konstant onder druk zette. Aanvankeleijk.kori'de 
achterhoedG van Lens de RAS-voorhoede in bedwang· houfen,. 
maar de geel-zwarten kwamen toch gelijk.·· Tweém$.al caram
boleerde het bruine monster via de benen van· Lens-· 
spelers fu eigen doel. 
LENS 5: speelde voor rust tegen Quic-k-·Ste-p--s-c;en-de,·wiruL-----

Desondanks biteef de stand ditbbe:l:bi-ank·;-t-h···d-e·tw-e-ede-- -
helft· ging het met wind mee wat makkelijker en 'Lens : 
greep de overwinning •. De beide doelpunten werden'·ge..:--
mnakt door G.Dlok en v.d.Anr . 

. ·,· . .., 
. ' ·T.. .. ' -

, ... 
. 1, ., 
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m DE LENSREVUE ffi 
ffl ~t~~blad van d_e ... ffl 

lenig en snel ffl 
11Jmrnmmmmnlll1lmllllllllll1lnrnmmmrrm 
!ll' ' ' 

RED/,KTIE 

g,halleen 
arria-tidelstr .1 03 
tel : 36 11 60 

SEK)RETARIAAT 

f. b·;mes]<_er 
plantenóord 126 .. ' 
tel·: 67 61 .5 3 . '" 

' mnïmmmmmmmmmrm~ 

ffl 40ste J;",;,RGANG ffi 

· .. 'J 

NIEIJW HEDAKTIELID 

Aad Verbarend se heeft zich bëreicf 

verklaard in de redaktie zitting· ' 

te nemen. Hi.erdoor is· de enig .o'" : 

vergebleven redakteur Guido· Ha:i~ · 

-:J.een niet meer alleen. De laatste 

heeft bijzoncLer veel vertrouwen. 
. ' . ' \ .- . ,.. . 
1.n een: goede- .samenwerking, want 
,~ad. 'i:,leegt _; net als hij -- zijn · 

zonda.gmiddagen onder de lat;. docr 

te·br'engen. 
·,: .. 

""=~~~~=~~==',-===-~~~-=-+=' 
· DE K,~-K,\ ZET DE RED;\KTIEr VCC RJ,J;e, 

. De -redaktion.ele: hai;-eri.- rezen: vorige 

week.bij het lezen van de Lens .. ·.J 

revue.ten berge. Daar was alle,aan

,leiding toe· en bovendien wàs het·:'' 

geen gezicht., Wat was het: geval ? ' 

Cnder de kop .. "Ka-Ka-Klaver jasfes-, · 

tijn" ::,tond te lez~n: ______ -~ ----~-'------
"Door een nalatighèid van d"ë redak--

!ll no: 32 
ffi .5 april 1967· •- ' 

tie kunnen wi .i U · nu eor::,t medede -_ 

len, dattwee weken geleden de ;l§:él.'\;_ 

ste ronde. van de Lens 1 1·aasdrive 

is gesoeeld'1 , Hlr,,llllr.Jr!llllilllllll!llllnmllllill!lmlnmminlii 

De redaktie weet niet::, van een na;latigheid en begrijpt ·a·an · 

ook niet,. waaraari ze··dëlfä: onvriendelijke bejegening té. danken 

heeft. . . · · . · ·· 

De redaktie verzoekt de kontaktkommissie dan ook zich. nader . 

te verklaren en het ·voorbarig uite_n_van· beschµl.digingen te.';; 

staken. · -->>·: · · · 
, ! .L. 

C F F I< C ., I E ·E L 

IN D,\LLCT1,GE ; ·' .. ~ 

No,79/2 Th-.M,Wilshaus 
80/2 J .M.Reuver 
81 /2 'A.-DrOuwe:r , ' 
82/2· _Th'.:v:ct:Kley· · 
83/2 •H.M'.Guit - · 
84/2 ,·R,_v,d .H_orst -· 
B.5/2"F.H.Kras•_· . 

3-. 6-.53 Drapeniersgaa·rd~ 19 
. 2.5;3-;-.54 Hoogveen 26.5 , . . 

2;,.12-.54 Hoogveen 2D6 , ,. 

1 ·4-7-.5.5 Joan Dla siusstr,_, 70 ,. ; , 

, 23-9-.5.5 Drapehiersgaarde 10.5 ·:- : 

_: 1.5-1.:..56 Loösd1,1inseweg 7î 3 · . . -

~-,5- 1-.58 E~carripla.11:11· 12 .. ·,~ ,1-,1i•'; 
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No.86/2 P.H.van f'sch· · · · 20-1~58 Middenstede 160 -

U I T S L A G E N 
SENIC'REN -

lens 2 - olympia 3 .·· 1-0 , 
·lens 4 "- quick 7 1-3 

PUPILLEN 

lens 1 -:- rava 1 
lakwa 2- lens 2 
postduiven 1~1ens 
lens 4 - rava 3 
lens 5· ;.. rava 4 
qüick st.4-lens 6 
btc 2 - lens 7 
lens 8 --lakwa 

'. 
2;..o 
1.:.1 

3 1-0 
0-3 
0-0 .· 
0-1 

.:2-0 
. ·4-2 

VAN DE KC'NTAKTKCJ\'ll'HSSIE 

.... 

JUNIOREN. 

leris.1 - vcs 1 
blauw zwart 4- lens 5 
dhbrk 3 - lens 7 
blauw zwart 6- lens 8 

. lens 9 - dhbrk 5 . . 
lens 11- quick st·. 9_ . 
lens 12- flamingo's 4 

·- lakwa 1 0-len s 1 3 
lens 14 - gds 12 
wil sonmeters - lens 15 . 
Wilhelmus _14 - lens 16 

4.:.4 
3-2 
2-2 
0-1 
0-4 
3-1 
2-1 
0-3 
3-1 

· 1-0 
4-1 

De. agenda.van de K.K. ziet er.als volgt uit:· 

.. ,Vrijd~g-à;s. is er ge.-i66n klubavond; wij qopen dan ook 
eens·.wat•nieuwe gezichten te zien . 

. C'p vrijdag· 14 april volgt er·éen klaver.jasavond, die 
hopelijk net zo drûk bezocht zal worden als de paas-

. drive. De heer Mesker tekent weer ·voer de organisatie.·.· 
. . . . . . . . -·,,:. . . . .. . .·•. :· . -· .. ,:' 

Een week later organiseren we dan bij wijze van expe;.. .. ·_· . 
. riment een dansavond, d.w:z. geen dolle beatavond,. : . ' 
maar een gezellig samenzijn, tijcjens hetwelk ook zo ·· 
nu en dan een dansje kan worden gemaakt. We "V'erwach-::r · · 
ten met JëPaJne het hele eerste met hun dames op de kof.'. 
fie. C'f onze vcortrekkers dan al veilig -staan; weten -~ 
we niet, maar gced voor het moreel -is zo'n avond -al-. 
tijd! ; 
Mogen wij tenslotte .alle "pinkstertrippers". verzoeken . 
het geld voor Idar C'berstein _· (;f 50,- p.p.} __ zó· spóedig , · 
mogelijk over te maken aan orizë penningmê_çster~ Iêdert;:8n 
moet nu .eè,n dciarvoor b~stemd girobiljet"van ons hebb.~n. 
ontvangen; Al:;i U zo vlug mogëlijk betaaltt zijn·wij van• 
de finm ciële rompslomp af. Dij voorbaat et ank.· ·. ,· · _. 

. " ·~ .:- . -:; .. '; . . . : . . ' ; -. ,· 
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VAN DCEL TCT DC'EL (Senioren} 

Lens 5: De wedstrijd begon een half uur -te laat wegens de 
-----::- · veldge steldheid. · 
Lens was bijna de hele,wedstrijd oppermachtig. Het kostte 
alleen 10 minuten voor de Lens-machine op gang kwam. Na 5 
minuten nam Vrederiburch de leiding. Toen die 10 minuten ;voor
bij waren, maakte de H_ilster de gelijkmaker, 2 minuten- later 
stond Lens voor via J .d_e Doe r. Voor de .thee. maakte J .• Witting 
er nog 3-1 van. Na rust ging Lens door via e·en schitterende 
pass van G.Jehee scnorde J.Witting. Via een goed opgezette 
aanval maa_kte A.v.d.Meyden er 5-1 van, dit was volgeris ~'2 : · 
spelers, de eindstand, maar de scheidsrechter maakte BF· .1:,.,1 . 
van. ·. · · · · 

Lens 7: Voor de 4e maal in. s~ccessiè h~éft J.,ens g gewonnen, 
------ . mi tegen het ·onderaanstaande Duiridorp 5. . . 
C'p een zwaar én m·èctElerïg-veld·met af en toe uegen·~en pret
tige wedstrijd,. waarin de .-scheidsrechter· sfeer bracht door 
tegen het einde een aantal sensationele. bes:lissingen te ne
men. In de 1 e helft vocht Lens zich een weg tegen de wind· 
en over de uitgestoken DuindorJ?-benen. naar- het doel aan· de' 
overká.rlt, wáar9i j. v.Di,sse:i_ , { 2x) ,en· Kl~in Dreteler. voor ëëd,: 
3-0 ruststand zorgden. I:Ja. ru::it. eei:i gi:; zapige. glijpartij op · 
het middenvèld. In het laatste kwartier wijzigde. d'e stand 
zich nog tot 7-2 in on_s voordeel, tussen enkel$ buien regen 
en humor ·doe:, LensdoelplifJtt::;ri van Groën.,en~ijk'.' .(~~), v .Deuse-
kom en van -.Dissel. •· : · · · '"' ·' · 
Vi,N DCE L TCT DCEL ( j~i or en t ., . . . : . ,., 
LENS 1: deelde de "l'linst met VCS na e_en .aiw.isselende wedstrijd 

· Door de veie regen was .het veld: wa.t aan de. .natt·e ·ka.rit 
maar dat was niet _áan het aq11tal cioelp,mt en ( 8} .te merken. 
Theo Drochard toonde zich met drie. doelpunt.en zeer produktief 
LENS 11: speelde zijn laatste kompetitiewedstrijd tegen Quick 

Steps $n ·stelde door een 3-1· z-ege· de tweede -plaat-&-· 
op de rahgli_jst veilig. Na -een matige .eerste helft· stond 
Lens met 1"-0 voor door een doelpunt· van Trimo. D_e tweede helf 
leverde nog twee deelpunten op (Jos Disseldorp} •· Quick Steps 
redde in de laatste minuut via een· strafs.chop de eer.: · 
LENS 12:•wi_st aa eep. sle.chte' wedstrijd, waarin veel te traag 

. · en. te zelfzuchtig_ w_erd, g-e speeld een nauweLijks ver-
diende 2-1 zege op FJamingo I s te beI,.alen. '"; 
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;~RCGRhMMA SENIC'fl.EN VC'(R ZfNDAG 1 9 ,\?RIL 

14;30 u;Donk 2-Lens 2 Julianasluizen· te Gouda.· -- .. -. 
~'rins Dcrnar.c,11àan, V6Örburg· 12;-- u.Voorburg 2-Lem, ;3. 

14;-- u.de C'oievaars 3-Ltms 
12.:-- u:Lcns 5-Vios 6 
14:.:.:- u:r .D.13.5- Le;ns 6 

4 Zuide;rpark/ 2e gèd, · 
Veld 1 ,Geb .1,Lok,5/3 
Albardastraat · .. 

9 Veld 2,Gcb.~,L,ok.5/3 
C'ckenburgh 

12; -- . u .Lens. 7-Laakkwartier 
13,.1..5 u.D..H .p .R .K .5-Lens 8 

,b E~ r P.$ TELLING.EN: 

LENS .. 2: a.veroarèndse, w.vcrbär.endse, ·w.hansen,.' j.v.d;: 
--.--- ·knaap,'g.kemperman, r~blok; l,ri.emen; j.bott'er, .. 

· m ;v. zilfhout ;-:- h. roodüyn, j. engle bert. n: .' 

RES: j.v.dijk. Verzamelen: 1 uur.Lensterrein. 

g,hall.cen, · j,meier,:.h;kèmper, .p.schoutén,. j:; ·· · ~.i. 

verhaar, ·p.burghouwt, ·h.:br'andenbürg, g.looye
stein, · 1. heri_dfichs, . j'. ir.,kle.cf , .. r. brandenburg. , 

·,· :· -.-RES:,n.drabbè,.,:... ,·,:·:·,., · 

-LENS 4: ------; 

LENS 6: ------

tYi';°suykerl;myk; · a·.ir.d~J:ièek, } ~pee(er;; .~.meere ,· · 
a.v.egmo11d,. j'.r:j.einen, a.y::li111beet, ·a.gróenen

.dijk, f ~wu1>pen, n.koot; j.;p.groerie11dJjk. 
· RES: .. f. straathof, · · · · · 

.::, .. :~;1.. ,~. . ():-, ;•··, ·.:---·~---.:-' ·:· -:,. 

n; v .• dömburg, .. r:.cle gro.bt, · .c.'. vel dink,. w, eykelhof, 
a.nieuwenhuizen.; ?,.v.d.m.eyden., j,witting, h;de 

. sterke;· J,de hilster, ·,.j.;de beer.,· r.e;ykelhof. 
RES: w.eggers. . . . .. · ·. ~" 

m; suykérbuyk, _:~~~i~{i~èhhuiz en·,·: m; h'èCFschop, ·· .. r:-· .. ·.-· 
v;dijk;. j.veldink, p.scl:tulten, a,nowée, e.a .•... 
v.d. ackcr, g. jehee, m, v·; eysb~rgen, j. brochard, 
RES: d. v .:\,ieshout; .. '·. . ' 

• ' . -r t· 

r: gelauff, h. v .wel zen, ·w. ve.i:llbehr, chr. j ehee, 
t. keet,· a.v. lé euwen; j. g. v. dissel, j. hoep per.;. 
mans, f.goseling, r.peters, a.klein breteler. 
RES: n.-de boor •. :.·.· 

1~J::!~..:§:, j. jager, · j. v. wésting, ll. helmich, a. pÖels, ,,a: h,'?-P·< •. 
. ~- · penbrouwer.s, h. loenderts, c. kras, a. buys, f, b=!,e_r

.. hof_, a~,v: •. schie. RES: w. v .d .laan, h. lüling. . .. •,,,_. , 
- ' . . . ._\ 

F .Veel behr ·en M.Davis wqr,d,en .wegen::; niet-opkol!len van af-
j ,., . 
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gelopen zondag voor 3 wedstrijden .ge:;,cl}ç,rst, . .. ". ,. . , ·-· -~ -

AFSCHRIJVINGEN : Tot- uiterlijk vrijdagavond 8 uur bij de .. 
· · Jiee.r.,G,Coomans, Weimarsträat 21B, -tel, 

39 ,27 .20. 

VCCRLCPIG PRCGRJ,MMA SENICHEN VCCR Z(NDJ,G ·16 ![,'RIL. 
. ·. 
'· . · Lens 1 -':·voorlo·pig vrij 

12 ;-- u; Schevèningen, 2-Lens 2. 12-; -,7 u,Gon!). 3-Lens ·5 . · . 
12;-- ,u,,\.D.C ,5,~Lens• 3· · · · 12,:.- u.Lens 6-Duindó~p.SV 4· 
14,-- u,Celeritas 6-Lens· 4 12.--. u.C,D.D.6-Lens 7 .: .·· · 

V 

i:. ; 12.-.:. u,Lens 8-Màasstra:at 5 
. . ; . . .. 

A R I A C 
' ;, . 

C'ns Junilbrlid Fred -J_eh;ee is sfrtds vorige 'i-{eek ·opgenomen 
in het ziekènhuis.: -Wij wensen hem_ een .. spoedig herstel, . ) . 

- Het gezin van· de áan_voerder van o_n13 .. derde heeft· zich· .. 
uitgebreid met een dochter. ~ij heet -Mariette, .Wij.· 
fel~çiteren, van, deze· ,Plaa_ts de fam,. · !(el)'lpe;',van harte; 

i'RCGRAMM[l JUNië'RËN V(~R~ ZCNDA~ 9. A?áIL 19'{7, •..... '.'.. 

1fc;-- u,Lens 1'..:Rijswijk 1 Cvr:) V.2/i.1,1:6/4" .· 
12. -- u,Wit Dlauw RK2--: Lens 2 . terte~n Westvlie.tweg · 
12.-- u.Lens 3-Valkeri'iers :,1- · - V ,3,G,,2,L.6/4: •;. · 

- ' ' /. ' ,, . 

D E C ;> S T E L L I 'N G E ·N: -
. . r 

,, 

~~~-1: r.-bruggerri3.ns, m,v,veen, h,rothkrans, p.de 'jongh, ..... , 
h;verheugd, r,fortman, f,v.bohe~mep, th.hoefna:gel, .'.:": 
/i,kortekaas, th.brochard, ,n.jans~ei;i, . ' 
RES: p,v/d aar. LEIDER:· dhr,?,Huis, ·. 

Lens 1: ~iil voor ~;t,áfk~uring bij Lens· 3op 
------ afkeuringslijst,. 

a •• • • , , " • • •; ! . •. • _ • • • • . • , • : • 1 

~~~~-g::. c. vaas,sen, j. v:e],l:i,n~, a, duym~- -h. suykerb1::tk, ;~.heer
schop, é,verva,ar~, J,webber.s, -w,vogel; J,de .Jongh, 
g,v/d togt, .c,v.velzen. RES:- ·_h,-.egbèrts •. : ,·. :, • 
LEIDER:· dhr.G,v,d,Velde, Sl,MENKCMST: 11.40 uur 
'ingtmg speeltuin Drievliet, Westvlietweg·. ·.: · ·. 

~~~~-2: a.vervaart; j,verbarendse; c,knippenberg, J,holt >~: 
j,v/d_ zal1;1, b,epsj(s1mp; f.herremans.,, ~-_èram~ 11 .:, 
n:v.nie;t., c.rooduyi:i, w.geurens, RES: f,de winter, . . 
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. LEIUEi.R: dhr. F. Her:remans. 
• •• • < - • 

ï'RCGRAMM.A JUNICREN VC'C'R ZATERDAG 8 k?RIL- 1967 
. l • "ZIE AFKEUilINGi1 • • . 

·Lens· f - . vrij: ziê ·o-verige_ elf:t;;~llen, ook zondag • 
. 1.5,-- u;ADC' 13-Lens 6 · • . · ZuiderparR: 
··1.5~45 u,;Lèns ·7_ GC'N/1 2 V.1;,G.1,L.6/.4 
_15.;45 u,Lçns 8.:. R.V.C.7 (vr.) V,2,G.1 ;:r;;5/3 
·15;.45 u.R.V,C.8- Lens 9 S'.)è1"tparR·"Irene" 
15;45 u,Duno·4~Lens 11 (vr.)· Mgr.Nólënslaàn 
14;30 u;G.D,,\.7- Lens 12 (vr.) terr.Emmastr.Lsd. 
15;45 u.,\.D.C'.25-Lens 13 Zll;i._cler_park 
1..5;.45 u:Kranenburg .4-Lens 14 · .. Dliinlaan ·--· 
1 5 ; 4 5 u. Lens. 15-, R. V. C • 1 4 ( vr. ) · · V; 3, G ; 2 , 1,; .5 / 3 

J4.30 u.Lens·16-'Wassenaar 9 · V.1,G.1;L.6/4 

D E (' ? s TE L L I.N GE .N: 

LENS 6: 

' . 

i-;v.bcrlo,' k.scnouw, j.cölpa, p,de ·:vries~ l.huis,. 
1 ;de jongh,. h. v. hülst I b .hcogeveen, 1. v ,et. velde, 
e.v. bronkhorst,. g. bruinsmà ,RES: h. bijsterveld. _ 

. LEID ER: dhr. J ,de Hil_ster. · JiiAMENKCMST: _ 14. 45 uur 
. . 

. ingang /,.D.C .~té.trein, · 

b·;v.d.lans,· a.tinnenbroek, p.Rleirï·bretèlèr, 
b.lustènhouwer;-f.v.baggum, __ }1 • -eggers, r.v.was.:. 
sem, f.v;baggum, _g;de hoogc1 1 a.bild.érbeek.; c. 
grimbergen. _RES: g.duyvestein. LEIDER: dhr.i,, 
Dlek. . - . ·, 

LÈri!S 8: p;miltenburg; •p.manders, b;de vri~s, ·a.westhof, 
----:--:-- ·a;v.essen, 'b,v,d.sprong, c:schalbroek, th; 

jahssen,. g .• ve.rvaart., r,peters; d,ge vries. 
RES: h.dankers· •. LEIDER': .dhr,D,de Heer. 

; ·~· .l. . 

- ,.. - . '. •, .. . ~ . 

a;fei:tz ,, h.martens, p.f ,de haan; j. castenmil
·l!è)r, r. bogisch, 1;, r_iéntjes ,· c ~v,.d. broek, c. v. 
deelen, p.bremme.r, h.v.dombürg; ë',bl·ok. · 
RES: .g.rav~steîri., •j.schutte. LELTJER: dhr.H.Leen-. 
derts.Sl\.MENKC'l\'.IST: 1.5.~ uur Hcngelolaan hoek Loe-. 
vest.einlaan. · .. , 

LENS 11 :p.de haàn; ·r.hoefnagè1;··rr,raaff, 'c;scnrover, 
~----:-, m.blok~,, p,hop',. g.v.çl,yelde, tl,höëk~ n,de jongh, 

tr.resodihardjo;· j.disse:J:dorp. RES: w.englebert .• 
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LEIDER: dhr.R.Wachman. SAMENKCMST: 1.5.-- uur 

Henge1o1aari. hoek Leyweg (Eurocinema:) : · . • 

~~~~_1g: l.egberts; h.v.ber:)_o, th.v.rijn, c.stapel, j.v.d, 

· heiden, p.v.doeverért, fr,diss-eHlorp-;0 p,verheesen, 

.t,jung:schliiger, .th.booms, .k.v.d.voort.: · · ··. 

RES:· r.wouters .. LEIDER: dhr.J.v.d.-Knaap ....... .. 

SAMENKCM3? : 13. 4.5 . uur ing_ang Lenst.errein. 

~~~-l.2: t;öos, ·p.heynen, h.v.dam, l,cazandèr, f.de kleyn, 

p.v.d.steen, .r.de wolf; .j·.v.d,.ende, .h.rimmelzwàan, 

b.ravestein, g.v.ardenne. -RES: g.englebert ........ . 

. LEIDER: dhr,W.Stapel, .SAMENKCI1'}T': 1.5;.30 uur hoofd-

ingang· A' .D; C. -terrein. · · ' 

. · ~~~..:l±: fr. teunis sen,· l .v .. d.meer, ,c .groen, c: i ab spoel, ,. : 

·· '·: · h. janmaat, j,kèetman1 :r.Iileershoek, .j.,helvens"t-èih, 

th.v.d,aardweg, _f;:guit, h.pechler:,·: · · 
RES: b,de bruin, .e.ver;-sohoor,I,,EJD_ER: dhr.G.Kem

perman. SAMENKCMST: 1.5. -- uur I-Jenge].o'.laan hoek Ley-

weg· ( Eurqoinema) . i • r -· - . : · · · 
. ,. - ., -- -' .. '. 

LENS 15: a: c;stenn\:j)ler, g.nieuwbi+urt; e ~bor ,ib. hoefnagel, 

-----~- p,den\GY,èr,_w.dûyvestein, r.as_selman,j,o.v.deelen,. 

· '· ·. -p.wilröer,. j,p.ss~lrn/à'.n, r.k.~ .0strslatman. • 

· HES: r; v. nunspeet. LEIDER: ·dhr .F. Kras. 

IE NS. 16: 'b,çl~ .basls; j,de ·.:.Jries, p;ste:f'fe_n, m;p. janssei'J1:: 

· ------- - c;hóeriderl<amp, · j;p111lder, r.f,e(!ns~ra; 'c.v.hulst, 

1 :verspaaridonk,. r. st.ré!a:tman,'. RES: . j,:meyers, j. 

... .. 'lti.cas. LEID.ER~- dhr .J .vritting. · 
,· ,. . .. . ': . , . .. . . . : . •• 

AFKEURING: De elftallen, die zaterdag vriend§chappeli.jkeT wed 

strijden' spelen, kunnen naar event.uelé ïJ.fketir'ing 

uitsluitend telefonisch tussen één ·üur .en ha.lf twee infor

mer-en onder no.66.1.3,14:(klubgebouw) .• : _:- : 

PRCGFl:M11Mi~. ?Uï'ILIEN V0Crl. Z,1TERDii.G 
. . - . . . ' 

1 ; 4 .5 l.i.. Lens ? 1 ~die Haghé î'' 1 
1 ;4.5 u~Lèns I' 2-R.ijswijk ? 1. · 
2;30 u.Lens P 3-Locsduinen P 1 
2. 30 u,Kranenburg P J -Lèns I' 4 
2. 30 u,Toievaars P ·2-Léns· :e .5 
1; 45 ü;tens. î' 6..: 'R>V .• C. I' 6 · 
2 .)q. ,U;;L':ns_ i', 7.~ _Nàa,~~wi_ j~ ? 4 

•· 

ê 'APRIL 196'.7: 

:v. 1°,G.:. 1., L. '6/ 4 . 
V.2,G •. 2,L.6/4 
V.2,G.2,L,6/4. . . , 
Kijkdûinsestr ;hk, Duinlb.an, 
Zuid erpark ,· 2e gedeelte. 
V.;3,G;2,L • .5/3 
V.3,G.2 ,1 • .5·/3 
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1.-- u,Coievaars - Lens P 8 Zuiderpark, 2e gedeelte • 

. - . .,.,_ 

1~~§_?_1: r,v,d;sté,~n, p.v.wijk; ·ç.lustenhouwe:i:-, g. 
. . , .· .-.colpa, g·,trömm,elen, f.yeeren, a.bavén,.a;de"' ····· 

wint er,- Il),". .d .horst, q. v .noort ;· · j. v. i;'ijn. · 
RES: w ,de hil ster; LEIDER: c!hr ,G .D. v.d. Steen, 

~ . ' . . . 

LENS i1 2: h,jochems; g.willèmse, c,v.d.aärdweg, e.spei
_----,~.--- ._cher, m,-v:.baggun1, .f.wouters, ·p.de wo],ff, . 

i"j .de hil<!t~r, · e ,hoefnagel, r .micl<;a, ,. j. slab.: · 
bers, .RES: g.bloks. LEIDER:.dhr.Th.Suykerbuyk. 

~~§_['_}: p:-verschoor, p.berkelaar, e,rnacco, a;borst, 
r.cle vries, j.v.rossum, j.keetman; a. ts-graven
dijk, g.lel_iev:eld, ·th,.ll\urk;es,. a.v.maris,: ·,-
RE.S: r.v.d.lely, rn.v. was~em. ·LEIDER:. dhr.· 
N; Kr c t; _ _ . . · 

!:~!i§_['_j.: j.boin, h,,straver, j,.janrnaat, ·c •. bak;ker, p.· 
•>booms, j,post, .b .• ruiterman, l.wi,nkelman, f. 

de vries, p.le brun, r,de vroegé-, ·RES_: j. 

1· 

LENS? 8: ---------

_ wüstefeld, r.v.let. LEIDER: c\br.L_,Drand~nb_urg •. _ 
S,11\'iENKC'MST: 1. 45 uur ingang Lcnsterrein.- - , __ .... -_ 

f .. v,o_s, :r.v_.Î!l:.m.eer, r.bom, .e.b.oom1:?,::h.veer
kp111p-; a._h:j.ldérink, a.;v.d ,aar, ;r.,v~1;barenc!se, 
j,valkènburg, h;coolllçlns; f,snoeyers. . . 
RES·: g·,gomes, '-e,reesihk,LE·IDER: rlhr.J·,Wo-lling~.-. 
SAMEN Kf'MST: 2. -;...·: uur H-cngelolaan hoek Leyweg. 

a.;kieywegt,' th,tijss~n, ·c,ernst, e.dei wit, 
w. v ,d ,linden, p. alberse··1, j. v ,d. wijk, f. willeyns, 
r,beck,·j,schaareman, r,)<oster... _: · 

: RES: j',dessing, LEIDER: dhr.A.Niuuwenhuizen, 

a,loclcler, p.feitz, g;sêhneidèr, a.burcksen,. 
a.janssen, f;jonker, p.koper, j.koomen, th, 
heems!~rlç,.j.hollink, g.v.osch. -·- :_ -
RES: f,hèl'!driks, .. j.koper.LEID ER: dhr,Th.Drochard, 

wordt samengesteld uit: 
v.pouw; w.carabain·, w.gomes, r.dë hóogd, · m.hey'
nén, · j ,muld (n:·, m. v .rijn, e. yperlaán, r .not tet, . 
p .'pérreyn, j. redernan .RES: a. de hoogd, f, over- ', 
beek, j.v.d.burgt, g.y.gessel. LEIDER: dhr',A. 
L:j.mbeek .S,"i,MENKn-'B T _: 12. 30 uur· Hengeloláan--•hóek · 

.. L.,.. _,., ··--~ --- . 
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LÓevesteinlaan, 

ATTENTIE, JUNirREN EN ?U?ILLEN 
; -~-·~.:~ ... ~: 

AFSCHRI.JVINGEN: vóór vrijdagavond 7,30 uur aan dhr.H.van der 
. . Klei j, Frambozen straat. 45, tel, 33 ;:86. 42 

(telefonisch alleen vrijdagavond tussén 6.30 en 7,3o·uur), 

NIET-CPKCMWN: wegens niet-opkomen.in het afgelope11 week-
.. einde worden G.v.Gessel en J;v,d.Durgt twee-

maal als reserve opgesteld•• , . ·. · ·' .· · ·· ·· 
1/lcr,cns herhaald. niet-opkomen ·worden M;Dul_sa9~6/ G,Lutt.erman 
en R.Jacobson dit seizoen nie.t meer opgesteld,:_; .;." :. 

Mf,TERii,;iL UITGIFTE: dhr ,G .v ,d. Velde, 

PU?ILLENTRJ,INING : 
==-============= 

. . Vanaf woensdag 12 ap~:i'.1 iá de training voor 
het. èe;rste pupillenelftal weer verplicht. . 
W:ï;j: verwa,chten. a,lle spelers van dit elftal dan ook :weer ~om 
2 uur op het veld. · . . . · \ 
De training'va.ilgt aan 91!1 2 .• 15 uur, Dij slechte we·er:3'.o!listail
digheden kan. zoals gebr~ikelijk worden geinforineerd ·~ïj .. ' 
füevr.Dlok tussen één.uur én half twee tel.66;07,14; ·:'· ·.· 
Dij veldafkeuring 'is. in de zaal)11D.rterràde alleen voo'r''de 
volgende speler:s _zaaltraining: · :·.,, .. , 

-Om 2. 15 uur Groep· I I voor welke groep deze training ver::., 
plicht is: ·· · · · '. . ··. . . . ... , •.: 

,r.v,d.steen, .p.v.wijk, c.lustenhouwer,. g.colpa, .·. 
g,trommelen, f,veeren, a.baven, a.de winter,,,, 
m. v ,d. horst; q. v ,noort., .j. v ,rijn, h. jocf!ems, . ..-

. e,hoefnagel, g,willemse,·r.micka. . :, ,,.,· _. 
SJJ'1ENKCM3T: alti.id om 14,- uur ingang &ens_ter:_ein 

~J2_3.--, .uur: Groep II: ,.c.v,d.aardw:eg, e. spei.ch8r, m:v.bá:g;-
. gum, f.wóuté:ts, j,de hilster,' r.g'6'èd

huys, w.de hilster, j.slabbers,:.P; 
·vérschoor,' j,boin, .e,tnacco ,·. j,v;ros-

i _ .... 

. sum, a. 's-graven.dijk, th,murkes, g,blo,ks,.· ... ,·, · 
h;straver, j.valkenburg, p,berkel.aar, · · ' ':. 
SliMENKC ïVJST: .3. -- uur bij · zaal J,fo.rterradè; '. · r · 

" - j .·' i' ~ _:t 
··•· , .. ·-- . .',.; .-. -L 
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Vervolg Vf,N DC'EL TC'T DC'EL ( junioren) 

LENS 16: keek tegen het sterke Wilhelmus al spoedig 
tegen een 2-0 achterstand aan. Het werd :voor 

rust zelfs nqg 4-0. Na rust ging het bij Lens wat beter 
en dit resulteerde in een doelpunt van·S_t_raatman:,-· ' ...... . \ 

..... · .•..•. · .. ,,. .·._ .. ~-- .. ·- -· 
NAGEKC'MEN VERSLAG, LENS ·1 ( jun) . . , 

rncter barre weerspmstandigheclen en :op een_Jng_t:_de minuut 
slechter wordend veld heeft Lens A 1 . een ... uit st.ekend e w.ed~ 

strijd ·gespeeld.tegen V,C.S. De eörste .5 minut·en moest· on;.;· 

ze ac11terhöede evén wennen aan het gladde velçl . en raak-

ten we ook met 1-0 achter, maar toen d_rukten' we .V .C.S. 

ter~g, gesteund door de harde wtnd, ondanks-vele.schgt()n 

op de goàl, dnurde het nog vrij lang, voor de t:;elijkmaker 

kwam. Th.Drochard was er als de.kippen bij_e_G)J. .uit ... e.e.n·_ ....... · 

keihard genomen vrije schop van de keeper terugspringende. 

bal in het doel t r trappen. Een uitval van V .C ;s. bracht · 

Lens weer op achterstand.,maar toen werden wij oppermachtig 

en de 2_ goals van wederom Theo waren sien .té kleine belo-

_'hing .Na rüst tegen d_e wind in,r;ing de strijd lange tijd 

,gelijk op,waarbij beide dpelen beurtelings' in gevaar kwa~ · 

·men.Toen door een gelukje 'V.C.S. aan de gelijkmaker kwain, 

was Lens niet ontmoedigd er;i kreeg wederom een stevig ·o~:' j 

verwicht .Met goede aanvallen en ·uit stekend opstellen. van 

de hele ploeg ·werd çle_ tbgtnstander ónder •druk gezet ,maar·· 

sleèhts 1 aanvá.l werd doeltreffend afgerond door Nol Jans

sen.Een sneJ.l.é-.uitval' van V .C .s .lcvq:-de hen n_og de gelijk

maker op.Lens had een overwinning,gezien het overwicht 

op alle front en~ zeker verdiend f:'.1?. d!() haçlden_w(} oo.k"_ge:::- ... :, . :. 

kregen i··a1 s onzë-kêeper zich niet persoonlijk had w'l,.1..J.en , .. , 
overtuig()n,. dat de cornervlag o.o:k ·nat.was, maar. ·dat is na-

kaàrten; · . : < 
VAN DIBL TCT DC'EL (pupi;I.len.h · .. 
LENS 1 : speelde ç,en ma tig13 wedstrijd tegen R.:, Vft l maar 

boekt.e desondanks· een 2~9 ov<::~iJ:1.9.in&!.~ . .D.,gtcl9_ dQG+punten 
werdeh in de· tweede helft ge~cco:rd.Het. wordt .tijd,. da:t ... 
er weel' eens flink wordt getraind; ·. · · · · ... · · · .. ---- ....... 

LENS 2 :·kon-ondanks ·een liè'ht ·veldov;crwicht van L~akkwar
tier een ·_'gelijk -spel uit het vuur. slepen.Erik Hoefnagel 
maakte het ,L6ns-doelpunt ·na 0een 'móoie solo-aktie. 
LENS 3 :, verloor .voor de ··c1erde ·ma1ai clit· séizóen van de i'ost

dui ven. Er werd hard gewerkt' èn c1e· t.'..o nederlaag was dan 
ook be slist; eervol. · · 



., ~:,=
-- _.,, ·• •• ·:r 

~~ :IN MEMCRI!,M GUUS RUDENtÜJ:S·::··::c·"0i1~;-ti¾ 
ffl DE LENSREVUE , ·1 · Juren iang béhoorde 'Guu~l'Roöêï'en~;L js 
m klubblad van tot onze topspeler~~ S§evfg .. Y.àiTIT9.Q~Ï~/ 

de rkvv . . . en beschikkend over, eëri ge;fond:. spe1-:· · 
lenig en snel , . . inzicht en in staat eén scórings-. : .. 

. ·• . kans met een venijnig'schdt a:t·te· 
mmmmmmmmm , , ronden, mocht hij terëcht ï~ ~p9r_f:fe

ve zin de schrik'van de tegénstànder 
RED,\.KTIE !ll genoemd ';'orden': . : . · . '_: ; . :; / :::;~ 

IR g. hall een m Een wed stri jct van öns ,e-erstê, zoncter 
ffi ama.ndel.s~r.103 ·;m .·Guus konden we.ons in.ge jaren van .. 
ffi tel-:. 36 11 • 60 . . . ·. ópgang, niet yoo;r'stellè1!. Zo behoÖrd_e. 
ffi . . · hij tot de elf, die in ·1944 Lens i.n de 
ffl~ll!JJTllllffil\Jffiffl. 4è,!Uas K.N.V.D.·bra:chten: Hij was èen 
m · · · · · · Lèm ser van formaat; : gezellig in dé :~Jn·-
fil SEKRETARL\;'.T rh gang niet ·cte vrienden, eéri sportieve i 

1 
f,b,mesker ffl strijder in het gevecht om. de-bal,"' 7, 

plant 6no6r ct 126 ffi /,:)..s l0-jarige was hij füijn ·vio],ij~4:t; 
tel: 7 1 .53 ffi vlotte leerling. Zijn broer Rti W'éès•'he: 

••J ,:,,,.·n;, ·i · · 'm'" de weg naar het Lunsterre~n. t :.,.,.,: rhIIll'Pf.lITIIIlITIIT1.rnmmmm i • 1 

6 Pl ·:snnu, '3 jaar-later, ïs·hij uit iijn 
ll1 ·· 40st e JA:,RGÀ'NG · gezin en zijn werk weggenorrten,·c-Qp.,G9,::d 
llf· . no: 33 Vri'.jda:g werd hij ziek;:op hers:t;e:}.@QGh 
!!I ... :12 apri;l. 1967 . · niet meer worden gerekend. ,' ,• , ,J 

Llllll11lllI11Jlmmrunffi '. C'nget,:1ijfe!d. blij!t :G,uµs:::bij veïJ,~;;i~~n 
prettige herinnering. ·: . ; · ,.::;: t1 

.. . · H:i.j ruste in vrede. · · · · · · ',i., 
' .... 

Z;L·j\1 vrouw en 1c:inderen betuigen wij van ganser; hartJ'•:ifif èëf·' 

de·elnem:i.ng. · • '.,. :- <;·::;, ·:i;:~"J,~~: ~'.~;~,i. 
C F F I C I E. E L 
IN Df,LLCTAGE: 
No,87/1 G.A.Th.Kcrkhof 

88/1 F ;J .i, .M.de Vroege 
89/1 H.Niggebrugge 
90/1 F.D.M,Helvensteyn 
91/1 F.W.G,Goseling 
92/1 H,I.de Groot 
93/1 Chr,L.ll.?eeters 
94/1 J .F .I,1. van Hoek 
9.5/1 Th.F .van Rijn 

• 

19-· -B~.56 
20-· -8 ... .53 
8- 21...5.5 
1- .5-.51 
6- 8-43 

30- 1-41 
24- .5-41 
26- 9-.5.5 
18- 3-.51 

' ":,' y -- f i.,""··.;;.![ 

. ... : l (J ·· il'f . .-L-J.~.:.,~::.~•t 

Midde~ste.de, dfilî''.:''.} · ·, 
Drapeni.ersgaar.de.,· 4:?.• -,X 
de Gaarde .. 16.5.':',' ;·,J,. :,,.,, , 
Lunterenstra~t 33 
Lcyweg 298 . 
Hertenrade 1 6.5 
M.Stokelaan 748 
Mic1denstede 296 
Dcoklaan 283 
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NIEUWE DCNAT.EURS-: -- ··· - · · _,._ -
No,24.5 MeJ;.G,de :Vries, -Jan.Zwanenburghof 10II,Ansterdam 

:-.246 -Phr,Th,J,A,Droers, de la Reyweg 146, den Haag, 

SLUITINGSTIJD KANTINE 

Misschien ten overvloede wijst het_ Dcstuur.er op, dat 

op de volgende tijden de bar wordt gesloten: .-~ .. 
1)113.andagavond om 24;,-- uur 
dinsdagavond om 23;---uur 
vrijdagavond om 24.-:'.- uur 
zaterdagmiddag om 17,30 uur 
zondagmiddàg om. 17,-30 uur.· 

. ·:~-.; 

ne huidige kantinebeheerders, de fam,Geitenbe~k, hebben. 

van. het De stuur .de machtiging zich: stipt aan deze tijden 

te houden en degenen,. die. nog n_iet van plan zijn naar 

-huis te gaan, te v\'rzoeken zich-.naa;r elders te verplaat

sen_ en de kantino te sl-lliten, · 

UITSLAGEN. --
SENIC'REN JUNIC'REN 

lens 1. c;lvE:(vr. s.) 
donk 2 - lens 2 

. voo_rburg 2 · · lens 3 
00ievaars 3 léns 4 
lens .5 ·- vios 6 
odb -.5 lens 6· 
lens 7 lakwa 9 
dhbrk .5 - lens.8 

PUi'ILLEN ·•:,-. ,., 

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 - flaaldw;ijk 4 ·_ 
ooievaars 4 - lens 8 

·' 

2..:3 lens 1 - rij swi jk 1 ( v·. s.) 0-2 ' 
2-1 wit l;ilauw 2 - lens 2 3-2 · 
4-1 lens_' 3 - valkel'\iers 1 2-2 
2-1 ad6 1J'~ lens 6 3-2 

'2-3 lens ~7 ..: gona 2 3-2 : 
2-0 lens 8..., rvc 7 (v. s, ) . . 0-1 . 
1-6 rvc B - lens 9 · 7-0 
o~o du.no 4 - lens 11 (v.s.) .5-2 

.5-0 
1-1 
0-2 
3-0 
1-0 
·1-1 -

. 0-3" 
0~2--

gda 7 - lens_ 12 (v.s.) 1-1 
ado 2.5 - lens ··13 · 2-2 · 
kranenburg 4 - lens·14 0-0 
lens 1.5 - rvc 14 (v.s,) 0-3 
lens 16 - wassëniüir 9 ·· · · ·-- u;.;2· 

. - . . ··-·- .. . •---··-- ···- . ·-•-•··· -- ~ 
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DJ.L A1l!S JUNIC'REN EN . PUi'ILLEN ,_,_-

Gesn .Q61;t;G~Ï ._viiri .· ·:i\1t.: :~oêlr~em ." :Wêá.st'f:iiem .-.r-- · 
___ c --- --- ---- ---- .. ------- ·--•-.------~--- . ..., .. _ -··· 

A-klasse: 48 22 5 21 . '· 49 . 1 üf':..To6 1 02 . 4i' ..... 7·-7--1b-,,:c205 ... _ ... 'o.'9 ....... ' . .,.,.,: D-klasse: . 85 33 
C-klasse: 103 50 

11 7 '···- . . ' 0 . . .. 
17 36 117 270 -259 1,1.4 .. ~~-' __ :_,,,; -~ 
33 ··• 98 243 .578-'-5'/0 · . · 1\05 '.) ; ,'_. .... Tota~t ·Jun :236 105 

Totaal ï'up: 9 3 · 37 13 43 87 1'29-135 0,93•; ''. 
~) ' 

KLJ\ VERJ,\S;, VCND 
i 

De kaartentliousiasteQ. weten·het natuurlijk'-allang, maii;-,,toçh· 
mogen we u · er misschien nog· even aan herinneren.,, dç1.t. e:r- 1vr:j.j,
dagavond a.s. weer om prijzèn•wordt geklàverjast; We reken('/n·· 
op een "volle bàk" .ieri. op een gezellige stemming. Het il).-: . ·:J 
schrijf geld . b.id:t:-as1gt ·al~: altijd één gulden;per persoon!,_ .... : : 
D;\NSi~ VC'ND .... ";/'' . ·' · · · •· ; • . 

• :· • ., {: '.' .'( ,r _: ~-,;-~ 

N e en·;--dat-hadtl-en·-we··· eigenli-j-k--n-iet-b even- d-i t artikel t ;je~~o~ :. 
ten zetten: dansavond, want nu denkt u natu1:ITJ.ijk, dat het· op 
vri jdar-: 21 april weer zo 1n grandiëiçïs" Lèn$'fëë"st wordt; Wordt ..... 
het dat· dan niet? We weten het eig-enli-jk' zelf niet •. De,.bedoe
ling ·is) ·dat~èr'op die,klubavond z9veel.mogelijk Ler_1se:p~ kom€in 
die allemaal hun echtgenotes;·. verloofdes,-. enz,.-. mee);)rengen;-,-, 
Er za:). muziek zijn,. zodat er. kan -worden. gedanst.· ~ijl.:r' daar-. 
naast moót· er ook gelegenheid· voor. een· ge zelj.,ig b{lbbel tje , 
zijn, Wie weet wordt juist zo'n avond., d9,ordat er niets _is ge
organiseerd.,. tot .een bijzonder geslaagde·feestavónd; Wordt,~.; 
het een "afknappèr".,, dan doen wti het· nooit weer, · 
Weet u,,wie we op dez~dans/klub~v~nd· .zpker:: verwacht~n? Alle 
Idar Cberstein-gangers !. Het wordt zo langzamerpançl tijd, dat 
het gezelschap met elkaar vertrouwd raa)<:t,-: · 

WIE KA-KA-Kf,ATST, M:CE T DE BAL VERWi,CHTEN •••• ,:; '_:' .. __ :": :_·. :! , .... 
ClJ rlezci.pl~àts ·.had. ~en. h9 èf éc:'hërp stükje. rri9citen·, staä,n: àai-1-.bcit 
adres' van de redaktiè; We ê:lpQf) het·- npç:htans maa:r:- n:i,êt, Wat heb 
je aan al die "bonje",? De_ sch$!:'pzirmige L<pnsrevuelezer heeft 
natuurlijk allang· begr'èj:>eh, dat het gelijk voll'edig aan de kan 
van dsi K.K. is. Da.irom zullen wij ons in.een )1oogha:rtig·en
voor zichzelf spreken~:stilzwij$en J.Wic ka~k,.t-k1?,ij.~st .-~-;.·,;; 

r ( '.-· . \ 
.. K. v,< . . ~~-• .·. 
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....... ,.,. ••"' .. 

PRCGHAMIViA SENn·HEN VU H ZCN:JAG, 16 üi'tllL 1967 __ :_·~--~~ .:~. :. , __ ;. __ 

_ EN VCTR DCNDERDAG 1 ,1 3 :tPRIL 1.96'7 ·. :., .. , ... _ ·_ . ,: ... __ : - . 
~•- .. _:.-:-:-·,::.:.,· ... .:. .. •.:..---~----··- ·- - --~-~--. . ~ ·. 

!"2~!'i~~~)?~QE~g~. - ; -... : • : : - - - ••-. . . -- -_- - : . . -: ·-· 
'j;-- uur (19·uµr) A.J_,3:;-2.:..:(:,_ons',;2., ter:rei_n. A.'D.S,,Loosp.uinen• ._ 
8. 30 uur ( 20 ,.3:9 __ \liJL,.L-a..S-. l.-1.--eris--~r----· 11···-- .. · 1.-,·B\S·;· :;-- · ·· " · . _ . -·-' - ·• .. •~. '. . .. ' 

ZCNJAG ~-·:_ ~ ·•:i~. ,;_. . .-_:-t-·< •;:;:· · · · 
------ •; -. . ~ .. -':/J f -.· 

Lens 1 ·. ·:... vrij ........ _ ..... , ....... -,, .. 
12 ;- u; Scheveningen 2-Lcns 2 Duinhorst, Wassenasi.r. _, .... ·· .. ___ .: .... 
12 ;- u,A .D ,C' ,5- Lens 3 Zuiè.erpark _ ._ . , . · : ., , _. 
14;- u;G:eleritas 6- Lcns'·4:::: Leyweg (eirïd!}} ;··_- .... 
12;.,.,u;Gona 3 -•-Léns,J;, 0 -· ••· ··l\folis.Stokëla'.ari· . · 
12;.,._ u;Lens 6 . ..: Duindorp .4_ ;:, . _Velcf1 ,Geb.1,Lok,'6/4', -._ 
12 :- u,c.:.n,.D. ~ -- Eens 7 _;. · -'-:', · illbardastraat . · 
1 2. - u. Lens e·-8- ~Maasstraat 5 ·•· Vêicl. · 2, Geb·. 1; Lok'. 5 / 3 
----------------------------.,.,,, .... =• ··-··· 
D E C' ï' S T E L L I N G E N: ,, . :· ,_ -. • ·, ". 

VCCR.-DCNDERD/,G ~1) AI'Rl:L.,,' ;·. ·· --;~~-.-, i·· · -· 

1§~~-!:: r~.cté;.;_,àart-, h,dj;e:tz_, /_,ro_ódbo'1,·h;kntt:-sk'ain, 11,ha-·• 
~- , . ket, .. l:',Wac11inan, a,roo:Iu.yn;:.w,ydnde;rbos, . .f,de zwi3--ri:., _ 

_ - .. ,,;.:, ... -d.brandenburg,-g",verh.i.ar: ·' · ··:;.:~ .•, , .. _ .. - •;.,. 
• RES : 1 , riemen { 2x )', j • bngie bé'rt ( ?x) ; f,temperllJsln ( 2x) -··· 

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

LËNS ·2 :: (voo;, di:mde~dág)' _. . . .. . - , 
------, µ.;verbarendse; r.blok, w.hansen·,-.j,v',d,knaàp, 

· · _g,kèmperman(2x), b,henqrichs, p.sèhouten, ·j.~ng-·· • 
lebèrt(2x), j.botter;. j,v,dijk, h,bt'atidenbur'g, · 
RES: l,riemen(2x), j;meier., j,verhaar. . - , 
LE:i;DER: ,Dhr.L,te 'l"jey, -· ., - - . 1..: _. 

. . . ,- ' ( ·, \j •. 

ZCNDAG 1'-6 _ Ai'RIL . i:' 
. . . -- . : . ., 

!:,'§~~-g : a. verbarèndse.,_ w. v.erbàrends.e, ·· w.hp.n-sen;·ë-;j~'jv;ct·;:·--: :: ;·--,-: 
knaap, g ;,]s;(,:!1)-pe-rman; : .. r..;blok,-1-,-ri-emen ;-·h ;ro·m:Juytr; · .. · -~-

. j,bottèr; j,v,dijk:,-h,brs1-n,lèn:burg,:,, .. ___ ,· · · · 

.RES: j.,v,kleef •. LEIJER: Dhr .• L.te l\'Lc.y'. ,-~--. . . .. . 

1~!::!~.:.2: g;halleën,, j,mêier, h_-ke•per, p.sc];l.~iiten, j.ver-,: 
· ,;. ' haar; p,burghouwt~ g;looyestein; d;groenendijk 

· _.-_· (2x), l,hendrichs 1 h.jacobs, r~]Jrandenburg. -. · 
.. EES: f.straathof ,2x-), j;witting• (2x). · --
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LENS 4: 

-· \ .·.;· -
th. suyke~i:J-{i_y'k ti. 5t;_àaih;:r·:::{i;f,:·;~--l:i~~{;"/;.;--:~-:~;Ji,~-~-: _ 
a,v,egmónd, n,ko~t._(~xJ., .J:":1-tt:i,ng {.2x.)., ,a,Vt,).im-::,; 
beek,. f,wubben, J,groe~endiJk, n,drabb,,,. . , ··- . . : 
RE~ : _d. grot;nendi jk : ( 2x) • · c; • • '. 

.... - . .. . -
n,v.-domburg,. a,nieuwenhuizen, a.v;d,mèyden, ·· j;riemerï; 
r,de groot, a,v,d ,beek, :r.eykelhof; h,de. sterke., j .•.. 
de boer, j,d;': hilster:, .. w.eykelhof, __ ·. , _ ,: : .. : 
'RES: c ,veldink. . . . . - ···· -- --· 
LENS 5 ('Cp .vérzoek van enkele spe'iers 

.·, Na afloop, met eventuele· dames, C,h1.nees 
. etentje). . . 

LENS 6 :· g.'f.~ramii, ~ ,'nieuweh_l.1Ui_z·en, ·m. he._erscl;lop,. m. v. eysbe·r:..·' 
------ ·gën; f,-v,è:lijk,p.·schulten,· a,nowee, l.v,beusekom, 

e_.a.'11'. tl •• a_ck_er_,: g·. jéhe·e, • \j_.bro:ch'arèl. R)!:S_: J.,v~üdink. 

f:~1:!~_7: r_; ge_lauff, h,,v .w_elz_en,-. '". vee)..behr, t, keei;, : _j; g, · 
_,y.dissel,_ a,v.leeuwe_n, p,,kle,in_ bpeteler,;j,p,v."dis-_· 
· sel, ;fl,d.è boe_r, _j._bçiuppèP)lans,- r_.p_et;ers, ., ... , 

FW:S: .. y,.y,!l,laan,·. d.,v:.l~eshout._ . . .', 
L~NS 8: m;suykerbuyk,--j,V-,westing, ,h',helmich, h.3.éentlerts, 
-------. a .hoppenbrouwers.; a,poels, ,S, bier hof,. _f, goselil)g. , 

(2x), j,jag_er,·c,krns,;a.v.sch:j.\;l, - ·- .. ··------·. ··· 
RES: a,.l}uys, e,löw~n;,tein~.: ,_· • . , 

J;FSCHRIJVINGEN: tot uit er lijk' vrijdagavond 8 uur bi•j ; ., . ' 
Dhr. G ,Cooman s, tel. 39. 27. 20. 

Voorlopig programma·senioren voor zortdàg,":26 äpr1·1 1 67 ... ,,---
.·•.. . . __ ,. ______ .. 

14. 30 u,Rijswi jk 1-Lens 1 Lcms _ .5. - vriJ - .. 
Lens 2 ··: :.vri;i : 12.-- u,Lens 6 - G.D..l, ,6 

14.-- u,Lcns 3-Gr.Willem Vac 2 12.- u;?iD.iL/;-Lens 7 .· 
Le;ns 4."'.Yrtj .• 1~.- u,Lèns 8-Schevenil).geq:9:,: 

V 

. ! .,, .~ :· ,., ·- . ··.:. ·, . ,.: './ ·.· . ·'. ;· 

!, R 
·:.L , ~. 

' 
I A ' •. • f • 

. - . : . . . . . - ' . . [ .. 
Cp Lt april wi;;rd Nicole Drussel geboren.,. Wij l({ÇHl~eJJ. qns"' .. · 
ECC-lid Hans Drus sel en zijn vrouw van harte;, ge:\.u½: _ll)et. · • . 
de geboorte van hun eerste dochter~ MoE:Jder ei;i_k:j.nq.·ll).ake11; 
het goed en ve;rt9eyen tijdelijk· op d_e Nieuwe LluinwGg,_,24, . 
in S_cheveningen,. 

.i _; 
~ ... , 

{ i" " 

;y ~r:·,:--, 
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:i;'RCGRfJl'W'J. JUNICREN V.CC'R ZCND/~Gst6 kZ'flIL 196?,. -::. 

13·15·•.Ü·Len~ ·1.:.D H·L: 1· .:.·. V2 G·"'L:6/4)· ZJE .;.,:. · ••. ·-••., .,.c::_,. ·, .. 
12 ;-- u;Lens 2-.:.,/.!,VA 2 · < V. 3 ,G. 2, L. 6/ 4 ·· · TÎL,INING 
13,15 u,Juventas 1a-Lens 3· TERREIN'·LËNS V.3•,G,2,1;5/3 

, 

D Ê . -· f' · :2 S T E. L '. L. I N G E N : . . • ,.· . . .... · ' . ::. · _:· -·· '::~ 
..•.. i 

LENS 1 : w, kouwcnhov~n ( 2x·) ; r.L v; vêen, h·,'rothkrans, ' p. 
------ de jcngh, h,vcrheugd, r.fortrnn, · f,;v:b'óhe\')men, 

t;h. hoefnagel, a. k_ortekaas, ctb. br9chard:,.:.n; jans-
. sen; RES:. j~ colpa ( 2x) ;LEID;ER: dbr .G. v/d Steen, 

.!:-~Nê_g; c,vaasse_n, j;wellin~, a._du~lTI. h,suyke_rb,uyk, __ t .. -
- · •.::·.·~heersc.hop, c·.vervaart.,·J;webbers·; w,vogt":i, ·J.:.:.:,.,: 

.. : . · ~· ·d.e. jongh; g.v.cl-.tos;t, ·c/v;veël.zcl'l.· ·· ·, .. ·. · • · 
•. ' .L. "'RES: p.v.d,aar' (ex)•,LElBER: dhr,C;v.cl.Vèide. 

LENS 3·: a.vervaart, j:verbarendsé, c:knippel'lberg·,·•r:,: __ :._ ___ : 
---::--:--;--:-:- _.dé:winter,. j.v.d;zalrri, h-•. ègbertè,: f.herfemans, 

h. cràma, -~ f ~ v.nfBl; · c ,rood,uyri\ W. geurel'ls ~-' ' 
RES: - j ,holt,· b;•epskaihp". • LEIDE::.: · dhr•,F ,Herre-

-'".· mai:is •. S/~NJffMST: ,,;l'E!;i,F.~IfJ: L~NS. 'i. • -··-- ··--
T. R !. I N I N·G: 'Door• de: piots~ling· ingcl,às.te 'ylètlstrij

den van:L0ns· 1'é!.J.._. 2: {Sen,•) tegen_· 
A,.D ,S. donderdagavond 1 :3· àpril'' a.s.• gaat·· de· training 
v;,oor de:/;-klasse-groep.niet,-door... _ __-.· ... '·:.'- ... __ 

. .., .. ----

I'RCGRámr-JUNICREN. V(TR· ZATERDJ;.GL15 Jü'RIL. .. 196"J,·. ____ : __ ._c' __ _ 

15:45 u,Lens 5~G.j,S~5 . 
14,30 u;Lcns· 6~R.V.C,5· 

. . . , "Löns·? ... vrij zie· 0yèr:ige 
1 5; 45 u; Lens 8-Tokwa • 6 · • 
15.45 u,V.C.S,8-Lens 9 
1.5;4.5 u.Lcms 11-R,'lVi, fJ (vr.) 
14;30 u,Lcns 12-a.D.s.3 (vr.) 
16;,1.5 u,B.M.T,5 -•Lens 13 
14:30 u;A.D.r.26~ Lens 14 
14:30 u;V.V~~.14 - LeEs 15 
1 t,,'30 u,Lens 16--Wilhelmus 14 

Il E OPSTELLINGEN: 

: V,1;G;1,1;5/3 
V,1,G,1,L.6/4 

elftalleE; ... . . . 
V.2,G.1,L.6/'4 
Dcdemsvaartweg 
V.3,G,2,L;5/3 ... ,, ··· 
V,3,G.2,L,5/.3 
Hcht-;elolaan 
Zuiclêrpark 
Zuidèrpárk 
V.2,G.~,L.6/4 

!:,~~~-2: w,kouwenhovcn (2x), h,overbeek, J,coipa (2x), 

l 
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p, y1.d,; aan l2x) F p ~:de:. jong}} (·2)(}, d. h:o'.!.t , a, hop, 
r.v.d.mull, e,bakkers, h,bij:'iterveldï w,keetman, 
RES: h,v,hulst, LEIDER: dhr,G.v,d,Velde, - · 

LENS i6; r;·t._berl~; :ki;~;hbuw, p.de vries, h·:-egge:r~i l;·hu±:Jl 
------ l,dé •·jongh,-_:b:,.hoogE:v.een, i',\'.:,baggum, .l,_v,d.velde, 

.. e,_v.--bron:\(hOI's:~, .g,bruinsma. RES: b,lustenhouwer, 

. a.ti'nrieribroek. LEIDE,-i:· dhr,J.de Hîlster; . . .... 
i 

LENS r · · 'lt b · ' h d - . · th f -_____ ;.; •_ p.mi e11_ .ur:g, .. _p.,J!!aJ?.CLer:s.,:-: • _e ... v.r:i,..,es, .. ,a • .wes o ,,.p ... v. 
essen, .. r.. pe.te.r.s .. ; ',r ;_:\r.,w.a.s.sem., th. janS::o.en., ... g.Yerv.l,.<l-rt, 
b~v.d . .sprong,,d.de vries~ RES: p.klein,b1tet.ele:r.,-_ •·" 
_h.y_.qombur9.- _LEifER: dhr;C,_dE: Heer,.·• ... ·.·,.i::::; ;'. : ,: 

~~~~.::2 :· a'..f~itz_, · h;·a~nker:s, p,f ,de háän;: ),casteri;nî)l,lei;, •r:• 
bogisch, l:_l.rientJes, c.sc::halbFoek,. c,v,deelen', _p •. brem• 
mer, -g.ravestein, c,blök," RES:'-é.V.tl,bróèk;l -j,schu'ttc 
LEKDER: dhr.H.Lèenderts. fü,MENK(MST': 1-5.-30 uur•:_ · :· 
kltibgehouw -Lens .1 ··' · .- _ 1

: · :'; :,T .. ; ' ·. , . 

L~~~-!!= p;de 'ha5n'/'r;ho~frnj.gel, ,fr.raa.rr,' c.scli.rciv~r, :ÏÜ."tilok 
- ___ p. hop., . .:..g. :t.d~vell..d e, .a.h_oek., ... h;de jotigh_~--tr. re.s.9d_:i,_-

- --~- hardjo, j,disseldorp. RES: l,egborts, (-2~-). LEIDErt: 
dhr , R. Wachman. 1 . -·~ · . · l: · ·· · ·-· - '-~:"---'-- --- --- · ···· ·---·-

, ·. ' . ; Voor è-ve'ntlièl'é •á·fkeurihg ,zie Leris -5 :bp àfl{~J.Jr_:i;n_g_s}ij 
., • • J • l •· . '• , . ' 

LENS •.f2:· l.egbe'rtè (.2x);'.·h.\,,.'berlci, th;v.rijn,w.-engle,bert, 
------- fr:,d.e kl_eY.n,: P,,v.-·doevereri:, _fr.dis_seJ:dórp, p.verher;,se 

t. jung schläger,: t. booms, ,k • .v •. d. voort. RES: j. v .d • end G 

Voor event1.1ele af¼,euring· zie 'Lens 5 op afkeurings:J.ij 
.:, ,. . : ' . . . . ... •. . . . . ' ,. . " . . '. : . : . ·.• ,_;, .... ·, ~-:·. 

LJ:>NS 13: r;b.os, p.heynen;· h.v.dam, c,stapel, .,J,y.d;he:i:d·en-,-
----~:--- ·P.,v,d,.stèen/ :r:,de. wolf,· f.g1.1it', 'h,iimrÎl!')lzwaan, l,ca

.: za_nde.rc, g,_v,d.ard·e,nne. !iES: b.rave s_te;i.n_. 
LEIJE:l: dhr;W,Stapel, SfJ•'lENK,MST: 16.~-;uur klub-

-· -: -_, ... , _gebouw- Lens... 1-. - ·, - . :3 
·:' . . ·_ ... . i ,.. .- . ~ .. . . ;-, .. ~,-.------~ 

LE-NS 14:· 'fr.tèunissen, ·l';v,d .meer, 'é-,-groen•, :c,abspoel, h, jàn
---~~-- ·maat, ·j,-ke.etman, r,nre-ershoekt j-,hel-venstein, th,v,d • 

. - · aardweg, r,yt'out,ers/ h,pechler. RES: :c;,v.deelen. 
·LEIDER: èhr',G .Kemperman~·-SAMENKCJYJST: 14 .15 uur Hoofd 
. ' D C 1 . ingnng .r1 • • • . : , •· • • · • . • -·1' ·t; __ :· 

~~~-rz: a.Cásten:miller, g.nieuwbuurt-, e,bor, b,_hoefnaïiëi~- p, 
démeyer, 'W'.duyv:est<ün,. r.asselman-, e.v.erschoor, 
p,w-ilmer'., · j,asse-lman, r,k,f,,straa-tma:n. · 

- HES: j ,de vries.:.('2:x::) ,· m.p. janssen. -LEIDE,1: dhr.C .K,·,' 

1 
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, SAMENKCMST: · 14, -- uur_ Loeyeste;inlaan ·höek, 
· Hcngelol~an'.. . . ,_ • , ... ·, 

LENS 16 : b;de· haas; b,dè•bruin, r:v;nunspeet, · j,Iheyèrs, 
------- g;englebert, ·r,-feenstra, :J,mulcter, · J;lucas, 

' c. v .hulst, w .hendriks; r. stráatman. 
-- RES: c. ~oei:iderkamp, l; verspaandonk._ LEID EB.: 

dhr,J,W1tt1ng,.•·. _- : - . _: : . - · ·- _. · 

PB.CGR;'.J\/i!,;;, "'UPILLEN VCCR ZATERJM~ 15 f~i:'RI1 1967 ,· 
1 

1 ;4-5 u, V .C :s-~ P 1-Lcns 7' 1 Dedemsvaartweg 
1,4.5 u;Lcns P 2-G.D,S. P 2. V.1,G,1~L.6/4.', 
1;4,5 u,G.D.S. P 3-Lens P .3 Noorc\weg,Wate.ringen 
1 ;4.5 u.V.V,;". P 3-Lens P 4 _ Zuiclerp11,rk · '. ·. · ........ . 

··1;4.5,u.Lcns I' _5..:.L.-..akkwartier p·4 V.2,g,1,L,.5/3 ._. 
1,4.5 u.C',D,B.' ï' ,4-:- 'Lëns ,::· 6 )lba:rdé\stràat: 1 · 1 ;t;,5 u,Lens P"/ - Kranenburg P"2 V.3;_G;2,L.6/4 , , .. 
1, -- u.H .D .s. - Lens P 8 Hóut·rust; · 
·=~== '. ': .. j •• 

• •• 1 -· ., •• 
• .! •.•. .•.i 

. . 
LENS P _1: r;v.d,steen, p;v:wij~;, c;_l.ustenhoµw.er; ·g~~olpa, 

· ,..-«--,,-_-,--- g,trol!llnelen, f .vêerèn, ·a.bavên, a,de winter, 
m.v:.d"'horst, q.v.noort,.·,j,v._rijn. · : ___ ..... .. 
JlE;S :. r .micka •. LEEJETI: c.1hr .G Mv .è ,St"'-n. 
s;'.iIBNKO-'S T: .1 ~1.5. uur Klubgebouw Lens. 

LENS' i' 2: h.jOchems; g.willemse, c,v;d.aardweg, e,spei-
-------- c,her,. m.v,baggum, f,wauters, p.dè .wolff, .w.: _, __ _ 

de hilste,r, ,r.·gaedhuys,, e,hoef'n_agel• .j •. slab
bcr.s •. RES : _ f .•. de .vries. LEIDER: .,\hr. Th. Suyker-
·buyk-... · : . 

LENS P 3: p.verschoor, p.b·erkélaar, e.mac.co,. •a. 's-graven
---~----. dijk,. !;,de vries, a.borst, r.v.d.lely, j,de .hi-1-

... · ; ~ste·r,-··th .. murkes·, g'9l_el"i"ev'el'd,_a.v.ma!"is.· . · .. :.~ ......... . 
_ RES: c ,b_akker, h. veer kamp. LEIDE:î: 'dhr. N. Koet. 

:. SAMEN:K<'_MST: 1·. -- uur 'ingang Lcn~terr:ein•, 
.· ' . '. . .. 

~ N!i - I' - :'t : j.boin, h,stravGr:,. j.janmaat, .j,koetman, p'. 
booms, t_b.v.rosswn, .1;,,ruit_erman, l.winkelman, 
j,po·st ;: p,l'e brun," _r,de v'roe·ge. · · 
RES: e·,b.çi_oms, j,hol].ihk, LEIDEïl: dhr,lî.Dranden'
bµrg.S;,MENKCMST·: 'L 1.5 uur Hengelolaan hoek Loe-. 
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. ,·, . ., . ;.:\..., 

vesteinlaan. 

~~~~-~-2: f, v, os, r iv ,d ,meer, r. bom, r.verbà"rend'sè, w, v ,d, 
linden, a,hilderirik, a.v.d •. aar., g,blo)<s,. ,j:.;val-, ··. 
kenburg; · h.coomans,. T .sriczyers,· RES': r;be·ck; · j, . , 
schaar~mep .. LE;IDER: dhr. J: ,Welling.·. ; ': ~- .. - . ·, 

~~!:!~--~_§': ~.-ki~ywegt,r e,de wit, c.ernst:; f.'wi1l~jns, ,_e-,ree
_sink, th,tijsse11., j,v,d•,-wijk,: j;wüstefeld, m.v. 
wassem,· g·.gomes,.- . .g.v,osch. l;îES: p,albe'rse,. th. 
hèemskerk. LEIDEn.: dhf·,,\,Jifieuw.ephuizen, s;.MENK01BT,::. 
1 .- µur .Hengelolaan ·hoèk Leyweg (Euroçi_nè.ma). ...... - • 

, . . , · ... F,:-~-·--. ·r· .::: .•.•.•. ,:.c:~: ... _;-•-~ .•. .-

~~~~-~-1: a,lodder, p,feitz, g, schnèid,ir,: J~dè§J3ing·,:,a,jatis~:
sen, j,koper, f.v~let, j,koomen, r.koster, f.h~n-<;;,·.

. • driks ,- p. koper·; RES: a. burcksen, f. jonker. LE)IDER: ~ 
dhr,Th.Dróchard,- · .. ·. .•,, . ·-r : -<·!::,r, 

LEJIB? 8:wordt·.sa~engèstelc:Ï uit:, ·" ' .. ;";;,,):\· 
-------- a.v,kleef, f,overbeek, c.schenkels, b.v.veen,'_:'r,0· .. :. 

yperlaan, w.éarabain, w.g.ome~, p,perreyn,., y,p_o_uw:;: .. ';,;': 
j;redelll3.n,"m,heyneni ·· · · · ·. · ,·. , . ••· ,_ •;'-' , ·-. :_~: 
RES: 1) e,yperlaan, 2)· r.n.ottet, 3) j;v,d-:J;i:ur-gt;'-":'_•: 

- .-. ·._ · . 4) g, v'. géssél; LEIDER: dhr .A .Limbeek.'_ · .. '.''"> 
SAMENKCMS T : 1 2 • 1 .5 uur Heng elolaan hoek Le yi,reg ( Eur;of 

. ci11ema). · .... : , ; .;;, 

J,TTENTIE,. Jl'JNICREN EN ?U~'ILLEN ! _, ,. ··c' 
,lFSCHRIJVJINGÈN·: vóér vii jdEtgavontj . 7. 30 uur aan dhr. H. v ,d. \ :1:-:· 

Kley, Frambozen.straat. 4.5, . tel. 33. 8.8. 42· ·· · •--~-- ·_ i.). 
(telefonisch àllcen vrijdagavond tu_:;,sen 6;'30·;>•, 
en 7. 30 uur ) • · • ... -- . 

NIET-C:'KCMEN:. w~gënsJierhn.a~d niet-:-:OP,k&men "{~~d.t:è::n1~~- ·.:'.-;:;· 
· • ·d:i:.t· se-i-zoen ·niet meer opgesteld. , , : , . . . : .·. 

Wegens niet-opkomen in het' afgelopen-.w.e(;;J{EJi-ndc 
.. wor,dt D .. Epskar,ip ·2oc als. re:s9_rve ~pge·s,teld. i·: •;> 

Mi, TED.I:u\L UITGIFTE : cthr. H. v·arr der Kl èi j-. . . . . . .' ': ' . . . ·. . ·' 'f: 
: '. .-- " : . . . . . ' : . . ·_, : .,- ' ~ ' . . ' . . ' ' . : ' . . ,, ,• 

TCEHNCC I-/,GEND,\-TCEhNCCI-,\GENDA'-TCERNCCI-i,GEND !,-TCERN cc I-:,GEN: 

Nu de.tij~ ;,.-oor. d,ë' toernooien, largiai]lèrhan~ ,nad~{6:(j, _k;pÎnt; ' · , . 
zullen w1J ie.dere :weel<: e(;m overzichi;_ geVen van in d.e, tw~e koe,: 
mende weken te· srfoien toernooien~ ECri gehele ·.1;,oernooi-:age,ncla 
zal worden geplaatst in de een dezer dagên uitkomende editie 
van '·Jong Lens". Hieronder volgt een opfave van de toernooj on 
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t/m vrijdag 6 mei: 

za 22 april: ";_->a Hiercktoernqoi" (Lens 11) 
"... ·"?o],iotoér'riooi" •'° :(Lens 5 Y-

za 29 ap~iJ,.: \,-vep.t, ue è:j.. f:inafè~ van ei ezè ~o~rhooien; ! 
ma 1 mei Koninginned-ág: · Zwaluwen: V.F .C. (Vught') Lens 1. 

VUC'-pupillentoei:-nooi (~'--4) .. , .. . . , .. , . . , . . . . .. . ,. . 
do:4·niei (Hcnëlva~rtsdag)·Sp:oorwijk {Jun,1: en 2) 

Westerkwartier· (Jun·.5 en 11)• - . 

vr:5 mei ::; •. ri.s.~to~rri0oi
0

(•s-à.vbnds) Lens 6. __ . 

VAN DC'EL TCT DCEL· ( î'upilienJ · · , •'; . __ . ____ .... 

~~~~-1-be\18.alde tegen i:i:i.e Har,he, 1· de zeve_n1e· overwinning 
in successie. Met goede aanvallen. m st Lens 

al direkt een veldoverwicht te behalen. Rini." v,d;Horst 
(3x), Jos v,Rijn en Ten r1e Winter waren de·doelpunteh-________ _ 
makers,·· · · · · · .. 

LENS 2 kon h~t in een rommelige wwd;tri;jd tegen' i° '1 
----:- -val]_ Uijswi jk_ niet verder' breng.en dan een. gè
lijkspel J_-1 • Jacg_ues' de Hilster scoord~ ~et enige doel
punt. 

De te sterke tegenstander van i' :;;'. ·Loosduinen ;_-> 1 
he'eft nog veel moeite gehad om de overwinning te _behalen. 
Ee:cst na rust moest de achterhoede' tweemaal~- capitule·re11·, 

C'ok Lens - t, r.106 st tegen de - te sterke teg~nstand ~rs'-lft-1'.':~lc_ 
nençurg L 1 nà een goede wedstrijd het onderspit delven. 
Einc:1 stand 0-4. · 

De tegenstander .van ï' 5 ){on het -niet bolwerken t,egen 
een zeèr· hard spelend Coievaars _ P 2. De nederlaag 
bleef beperkt: tot. i -0 '. 

Een goed aanvallend· Lens i' 6 stichtte. ge:regeld ver
warring in de achterhoede van R.V.C.6, Voor rust kon. 
/,11'erse de score ooenen', · Na rust kon· R·.v.c .: uit -een -'· ----- - · 
corner de vérdiem:l."è gelijkrnak~r sc,or_ep-;·· · ---· _ 
Enkele blunders van de achtërfióé~.ë- v-an~? .. 7-kó-sttc "ct:f.t 
elftal 3 tegèndoelpunten. Ïlarigezien.dè'voorhoede en,.; 
kele mooie kansen om: zeep bracht, gihg Nnaldwijk 4 met 
de overwinr,ting s!,:rijken. · · · · 
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Cnze "kleuters" van ? 8 waren oppermachtig tegen Coievaar:s': ·· 

De 2-0 overwinning was volgens de leidE!r vol,komen ver~iend, · 

VAN DCEL TCT DCEL · (senioren) 

LENS 2: heeft gedurende de eerste helft tegen D,NK de.beste 

------ ,- kanseq op de overwinning gehad, In de eerste minuten 

werden echter twee doelrijpe kansen -om zeep gebracht; Dij een 

onduidelijke toe stand voor het Lens"".doel kwam de bal voor. . : , 

de voet.en. van een Donk-a~valler en · deze deponeerde• d.è .bau: : : 

beheerst tussen de palen. Hierna nam Lens· het initiat.,ief, .• 

En na een vloeiende kombinatie scoorde Hans RoodUY!f Ele- gelijk

maker. In de tweede helft stelde 'Donk ál het (on-)mogelijke-

in het werk om de leiding te nemen. Dat lukte tien minuten · 

voor het einde,' toen de GouV{enaars ( in •buitenspelpositie?) 

scoorden. Lens gaf de moed nie_t op en bleef tot het einde . J 

strijden voor e_en heter resultaat, Jammer, dat de .scheid,s-· 

rechter soms onv_oldoen,d e optrad tegen de harde char.ge s van 

enkele _Don·.k-: .. spejl.ers. 

LENS 3: moest ria een r6mmelige wedstrijd·met 4-1 de eer :aan .. 

------ Voor:burg laten.· S:Joedig nam de tegenpartij een· .2"-0 '.. · 

voorspron·g,'inaar ·nog·voor de thee halvèerde_ ?eter Schout.en ., 

de stand uit eep direkt genomenindirekte. vrije trap b_:i.rin'eri_, 

het strafschopgebied. ' (Dit lijkt met elkaar\ in tegenspraak;::·. 

dat is óok·wel zo;·mçl.ar,het,doelp_unt werd toch toegekend):;·: 

Wat je noemt een opmerkelijk, geval van spelregel verkrachtii:ig, . 

In dè tweede helft liep het spel ·cre_scheidsrechter,:y.it .4c.,.,<\.· 
hand. Er werd dOor,alle· partijen (scheidsrechter ,i.ifèl\ii$l ... :~ 

flink gekeuveld; hetgeen;'duidelijk ten· koste ging' yan h~.t ,,, ,; 

toch al niet · hoge spelpeil. Ti:jè:ens de debatt·eri wist Voo:i;-burg 

toch nog tweemaal het doel te vind en. Het laatste doelpUI1t ·, : 

ontstond uit een penalty, diE, de· kenràijlf getergde scheïds,- ;. 

rechter om tot op heden onopgehelderde redenen gaf. . · ·' · ; 

Het meest spektakulaire moment vond plaats aan de ranq. yan ·. ; 

de sloot, toen keeper Guido Halloen bij zijn enthousiaste ' 

poging de.bal uit de slOot te•vissen daar zelf in terecht"_, '· 

kwam, toen Peter Schouten, die de '.'helpende" hand bood,, :'.,,:, 

Guido niet meer kon_ p.ouden; TCJéh stq1:1d ?eter bl:lkend als eeri _: 

stevige jongen• • , , • • . . ~- .' _.;.;. 

1 ~-' 
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LENS .5: verloor met 3-2; van VIC'S. VICS nam· me.t één doel---,, ·-:-• punt voor èn twee na de rus't een 3-0ic"voersprorig, ,_, Via R.Eykelhof werd het 3-2; verdè'r liet VIC'S het niet komen. · 
i1 .S. Aanstaande zondag (16 april) speelt· het.vijfde uit tegen GC'N:t. Dit is de laatste wedstrijd van de kompeti~ tie,: Hot is de bedoeling, dat de _spéle-rs na afloopgezamelijk bij "c'.e Chinees" gaan eten. Z-f.j worden verzoc.ht ceri,tafeldame moe te nemen (Uitsl-uitend·voór aan tafel), .. 
V,1N DCEL TCT DOEL (junioren) 
LEN,S 3: In oen r:elijke wedstrijd'tegen Valkeni._ers·werd er fors maar behoorlijk gespoeld. l,lhoewel Lens in cl.e eer- · ste helft een windvoordeel .had, kwam dit niet tot uitdruk~ king, In· clo voorhoede .rammelde het behóorlijk, .tevwijl ·, de middenlinie niet flexibel genoeg was . .Do.nkzi j "góetl kee~ porswGrk van ,1. Vervaart bleGf het tot. cle ru.st 0-.0.. . .. Na dp rust kwam Valkeniers opzetten. Door-.'.11!is'ró7ko,ning · • ... : .. ::.: van do wind kwamen or 2 Valkoniers-doelpurifen.: 'DóOr zeer goed doorlopen van W .Geurens kwam Lcms, aan .. twêe doelpunten· 2-2.. .,. ·.~· .• ", .. · · · :.: · LENS . 7: Na een overdonderend begin. vari. CT,óna: w'.,i e;t de ach:te:r','hqede van Lens het hoofd koel te hèiüdèi:î,, .J~.à eer]' kwartJer wà.s hët toch L,ms, die hot eerste doelpunt v,ia Dil'd',erbeok · sçoorde. Nc-p- geen .5 min. daarna wist Grimberge·n utt ;.ee,i:i .. verwarde situatie er 2-0 van te ·maJran. Na. r:us.t Jcwam GOna' iets opzetten. flit resulteerde in eon doelpunt. . · .· Na dit cl. oelpunt ging GC'Ni1 cl oor, Zo· gingen zover,.~oor, . dat Lens aan dè ncoclrom moèst trekken. ))it resulteèrde in eon strafschop, die door ,;,,cl.Luns prachtig werd' gêstópt.' : Dij con corner schoot v.d.Ho gd via een Gona~been in. 3-1.· In con slotoffensief kwam GCN,, terug O'J 3-2.·. . , .. · ,. . LENS 16: nd con goede start tegen Wassenaar :~eeg: de'·· · ~•-~ :_ :; . snelle v,d.Hulst een goede kans,. maar hij _scl'!ott tegen.,·': •i'· de keeper op. In cl e eerste helft kreeg LenS3 ,yq.'J,do€)!1\J e: .' kansen, maar deze werden niet doeltreffend·afgt::róhd',:In. '· :. de tweede helft was hot Wassenaar die zijn· 'kanseri t~oe-'- ' · · maal doeltreffend wist af te ronden, 

Zo eindigde deze wedstrijd in voordeel van Wassenaar. De achter-hoede was over het algemeen wat traag en de voorhoede kombineerde te weinig. 



mmmmrnrnmmmmmmmmrnmmmmm 

ffl DE LE.N,\'R,EVUE . fflffl T E L E L E N S 

m
ffi klu]?bly,d van ; Nóg een paar minuten te speleµ ,ëh me1; 

d · k ··· 2·-3 achter staan, dat is "eèn zenuw-· 
ffi e : yv snel· l!L '1 slopende tbestànd. Vooraf' als" je de __ 
ffi lenig en fil stand op de rangliJst bekijkt. i)iu is 

1 1 niet zo denderend·, Dè rode lantaarn 
mmmmmmmmmmmmmmmmmm. . 

. ha·ngt ons dreigend aan een zijden dr;,ud 

ffi REDi,KTIE m Je boven: het hoofd, En dar. k1·ijg j-:; 
ffi . m ineens •e_en penalty toegetrczen, omdat 
ffi g.halleen ffi een yél;n_ de achterspelers v1;1n de tegen-• 

! a. v~fbarend_~e--- ·ffi ~:;-;~:i~~~ t~·nr~p~:rr1t~:_g_:~i~)d:::~:-,}~ 

mm'I1lITlllllllllJJ .. ' . rrnmmmmffl Dat was zo ongè\riïe'r de sti.ttiát:ie'.'.in ae 
wedstrijd van ons·eerste tegen Rijs-

1!1 ... ·· . ' -· wijk. Na enig: "nee·"·' sèhuèlclè'rr van: c:;èh 
ffi S.E~RETi,P.Il,AT · ffl aantal spelers yms __ ~an Ruud _Wac\'Jr.lan het 

!ll f. b. mesker m genoegen hêlt vor-mi;('.te vol tr'eRken. :11i j 
Il!· plantenoord 126 Il!- "i · nàît1' zijn- aanloop;"•i'/1.J zuchtten diep 
m tel: 67 61 .53 Hl ~\:;-; .. ; •• 'GC/iL,"Drit, - drie. Grote 
ttl ffi vréugde in het Lens-ksimp. : . . ,. 

lmm .. :nrnm4. m;O, -s.;itr=~· oJ':ir, .. ,m:,;,,;mm!. G=,,-,N· G,tlnrnffl!ll.:. . . . . Het l:ieg:î.n :~r.i de wè_cfstrijd zag er sorr:--
·ber, uit; Ri~swïjk nàm· al spoedig de 
leiding,· Dick,Dpand~n"\)urg. 31O:ç-gde ech-

ffi 17 april ·1967 ffl ter voor de gelijkmaker. Hierna ont-
m m spon zich een vrijwel··. go.lijk;opga,a:naeo 
mmmmrnmrnmmrnmmmmmmmmmm wedstrijd, waarin af e-n toe hard-c· n(r-,er 

. .. werden gekraakt:- Rijswijk, dat geen. 
uitzicht meer had op een kampioenschap· z0u· zich .niet· zonder 
meer naar de slachtbank laten leiden. Zij namen zelf· kort v:,O1 
de rust een voorsprong, toen këeper én achterhoede élkai;!r _nie1 
helemaal begrepen. · ,.;_. L:, · 

No. de thee hetzelfde .-spelbi~Îd. De Lensaanvallen miste~ ;~htej 

voorlopig de noq.ige. afwerking. Fred de Zwart werd te_ wè'.iJ1ig 
in het spel be.t~ok.oien eri misschien. hield . l~ij zichzelf ook. ,wel 
een be et je afzi jdÎg. Toch kwam Lens gel ij~, toen Dick I}rari
denburg een enorme kogel o.fvuurde. De 1?Cl"Jrik sloeg. ons,.,tqe,, 
schouwers echter:_ op het hart, nadat Rijswijk weqr een _voor-· 
sprong.had gén6men. Hierbij ging onze .keeper niet go_heel .. vrij
uit, M.iar. ,zoals J:iierbovén reeds besch:tf,v'8p: biet werd _-t;qch nog 
gelijk'. , , . . ;· 

.••• <• _,_ 
.·.~ ..,, ' -·, 1' 
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Hierdoor ziJn we weer een puntje op GSC uitgelopen. De-· 
ze klub ontmoeten we volgende week. Wippoldèr verraste:··.· 
door.,Vredenburch· te veislaan. En de rest laat de stand 
ziel).:,.· 

Duindorp 
Wippolc!er • 
LENS . 
Delfia 
GSC 

17 - 12 
16 - 11 
17 - 11 
17 - 10 
17 9. 

Tl'EHN('c. 1-lluENJJlt-Tl ·EHNl c 1-AU1'NDA-'1'C EHNU 1-AGENDJ,-'i'l ·.i!:tt-
. ' 

za 22 ·ápril: "PA. HIERCK-TC'ERNCtI'·' · .. ; : · 
. "ï'tLIC'-TtERNC'C I". 

za 29 april; eventueel: finales Polio- en Hierck-toer-
nooi. ma 1 mei · : (Koninginnedag) ·· ·.•· · 

Zwaluwen V-,F .C • .(Vught,)• Lens 1 . 
V .U.C ."-pupillentoernöoi. 

do 4 mei. : (Hemelvaartsdag) . 
· ,', S;Joorwi jk ( jun. 1 . en· 2 ) . 
;. Westerkwartier ( jun • .5 en .11) 

vrij .5 mei ~- A.D.S.-:toernooi (•s-avonds) Lens 6. 
DJ.NS /KLUDAV, ND ; 
De gepasseerde kl ubavond mocht zich, vooral vanwege de . 
klaverjaswedstrijd•, in een groté b.elangstelling ver-
heugen. .. .. . . . 
Voor vrijdag a, s.· staat nu dus een 11 klubavond in ·nieuwe. 
stijl." op het programma. rns voornaamste stroven is, 
dat het•een Îezelliµ;e avond wordt.: Uwc;et het zo lang
zamerhand we : er worden wat "hippe;" plaatjes gedraaid ·. 
(breng ze mee als u er goede hebié!); er _wordt wat ge- · .. 
kletst en geqrorikèn, en •.••• çle goede stemming moet-
dan vanz1;,lf komen •. Cp het véld hoorden we zondag al van 
verscheidene Lens.èrs, die anders ·nooit op de klubavond· ; 
komen, dat .ze vrijdag wel aanwezig_ zull_en zijn. Hope:J.ijk 
wordt het een gezellige "happening", maar u weet het:· . 
de K.K. doet er verder niets aan, voor de goede stemming•· ; 
moet u zdlf zorgen. Wij van onze kant verkeren echt al 
·een beetje in de roes van "We gaan naar Idar tbarstein". 
U ook? 



-405-

MEDE D. ELI N G 
Er zijn nog een· aantal Lensers, die hun· ins·chrijfgeld voor 
Ido.r C'berstein nog niet hebben betaald. Willen ze dat, Sint 
Salarius dienende, zo vlug mogelijk doen ? Cp 1 mei willen: .::,' 
we de financiële kant ván de trip t'och wel' rond hebben, ,;, ,. · 

K.K. 
: ·.· i·.·: ·. 

D,',N JVii"lR HET RECHT IN EIGEN HJ.ND 

( van orn!ie korre spond ent ) .... ."·'\ : 

Was ook Uw eerste- reaktie een brede grijns, toen U hoorde 
van het optreden van onze marine-mannen. e11_ 1]18.ripJ_ers_ in l}e_~--
Centraal Station in Amsterdam? 1,ls we er wat verder •over na
denken, klopt het natuurlijk niet helemaal; maàr.töëïi"iÏ:l .. ·--
zo'n impulsief optreden wel eens verfrissend. Hot risiko"zit 
er alleen in,. dat·.de z~ak een. volgende keer. uit de hand gaat 
lopen. .. · · · · · ' - , ·· 
Ergens worstel.en wij ook wel .eens met dit proble'erri.,-:Het _is. 
wel eens verfrissep,9 te,_lezen. in_de verslagen van ap;nvoerders 
vo.n onze elftallen, .. dat e,e11 s_che_:i:.dsrechter "sf~er_ 'brc.~ht door 
het nemen van een a_ab.tp.1 sens_a;tionele be sli ssingè11 ('Versli;i.g 
Senioren 7, Làns-rev,ue no, 321,. O_ok een verslaggever ·van .de" 
Volkskrant legde in· zljtj:v:1,r::;;~ag_ civer de ,:redstrij.l Cost-D}l;its
land tegen Nederland een~/;\;antal. ontboezemingen neer 'over çles 
scheidsrechter~., optr?d)iJi.'5-; _ .. .. - . . ,· .· 
De avond na. de wedst':rj.jd wàs _er .. een bijeenkomst va:n 34 ;scq'eids
rechters in het amateurvoetbal. En laat nu precies liet onder
werp van de diskussie zijn: ·11 D0 · scheidsrer:.hter en-de publi- -,~· 
citeit", Er wer.d veel gepraat en af en toe"ook wat geze·gd, ..... ~'. 
Wat wel duidelijk werd is, dat veel scheidsrechters - en do.n : 
speciaal die in de kateg9_rie ;;?· d;agen werknemer, 1 dag thuis .. , 
en 1 dag-·leider - zic,.h._opmerkingen als bo_venvermeld nogal · ·: 
aantrekken. En - ,qat;_ i.s voor. ons minstens zö belangrijk - dezî, 
opmerkingen riog óntho_udt _ook. . . 
We zoudei:i _er,. dacht. ik; yerstangig aan doen, niet alleen bin-i' 
nen de liJnen, maar ook daar .. p_u.~ten, op onze woorden t_e passen. 
Het moge_ <lan riet etg pleiten ï':O_o.r de instell.ing van ;sommige:· !: 
scheidsrechters, indien zij gêeri kritiek krui.nen verdragen, .. 
het is ·e.en waarheid als een koè,;: dat ieder volk de leiders 
krijgt; .die het verdient. jfij kuhnen dan ook rustig aannemen, 
dat de ·gemiddelde schèids_recht.er net zo goed (slecht) leidt 
als het _e-lftq1· speelt;-:,;-.- · · · , :; ; _; ;:: ,; ... . :\: , ... J 
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NASCHR.IFT Wç ,kunnen het met nonze korrespondént" -eens•~: ___ . 

. . zfjiïo,ls hij zegt, 'dat we·er ·verstandig áo.n ; 
zouden doen op -onze·wqórden_.tei passen,. De redenen, •dïe 
hij a~v;qert ·gevÈfr1 ons echter~t)én beEltje_te_ denken,· 
Wnnt .. we moeten natuurl:ii)"k niet· op onze ·woorden passen, 
omdat de scheidsrechter het zich zou kunnen aantrekken 
en het mogelijk nog onthoudt. ffut _ behoort tot het . 
normale sportieve fatsoen tij_q_?._l}S __ de~>.Ycdst'i'·i]d-gFéri:----··-:······. 
opmerkingen te maken. Cok al neemt de;sqriërm:ifëchtë;t'"- -· --- -----
vreemde beslissingen ( en dat kan natuurlijk-·geb'euren), · - · - ·· 

. . ' . Rhdaktîe. '"'• ·. 
·::; ·; _,; ' ... , ,.( 

C F F ·I -C .I E E L . ..;;._-=--=----=-=----"'-_..;;'---"--"" .L 

IN;DALLC'T:lêrn·:.. .,. , ·,, ·, . 1 

No,87/2 G.A.Th.Kcrkhof •. 19- 8-56 Middenstede 288 .. 
_ 88/2 F .J .A .M.de Vt-0egè : 20- 8-53 -· nr_ape.,niersgaarde. 42' 

.:.· 89/2 H ;Niggebrugge ·._ .-··. :, 8- 2~55 de_ Gaarde 1-65, •. . 
· 90/2 Ft.D ~M.Helve'nsteyn. ! .J- 5-51 Lunter_e_JZ!StJ'ajl.t 33 

··91/2 F.W.G.Gosel'i:ng· ; 1 0" B-43 LeY'r[f:)_g: 298 .. 
. . 92/2 H;I.de Groot·. ··- - 30- .1-41. Hèrtenrade ... t-65_, , 

·' ···.9"5/2· Chr.L;M,"'eeters •;_ .- 24,.,·.'5-·41,, M:S;tokelao.n 748 . 
:, ·94/2 J .F .M. van H'oek · J. 26..,· 9-'55· Midden stede 296 

95/2 Th.F.van Rijn 18- 3-51 .Deeklaan 2H3 -· 
96/1 J .F .Doerhof ; , 1 ~: 5~4-7, P .Lapgedijkf!tra~t 184. · 

_ 9,7/1 C.J.Vèrho.~_f;:,-,:~,. '8-,:7-.43 Damasstraqt 255 ,. ·; ,. -: 
, :<:· . • 

-"'U---";I=----'T'--~S-=L~--'f~, ,,.,..,.G~-""-E_c.o.N .· · 
SENI!:-REN .: . - -~. , ·-• ,,,, : ':. JlJN.ICREN '. : 

·.,. --.·::.. 

rijswijk 1:. 1e~s 1·::' · 3-3· l~lis,'{.::· dh];•:1- --,r - , d;:;<·;_ , 
scheveningen 2 - 1:ens 2, 2 .. -0 ~ens_c·,2, _-_ :i:-a yµ 2 _ -,-: _·. _ .. 2_.::q , :, ,.: : 
ado 5 - lens 3 4-1 Juventas la 1-:; len,s ,3 -, _ - 2,-:;:0, ,,, 

·gona 3 - lens 5 1-4 ,_ lens .5. . - _gq_s 5 . . ··; 4-0 . • -
lens 6 - duindorp 4 • _ 2-0 ,,lens 6 - rvc 5 : i.,; J ó.:..1,", ·:, 
odb 6 - lens 7 7-1-·le-ns 8·- lakwa 6 }._,1 :-. 4-1-, J:;. 
lens 8 - maasstraat 5 1-:(3" .. vcs 8 .- lens 9 ... , ... 0,;:,5, . . ,: . 

' .leris.11 - rava û' : __ < ·, 2..:r; ·:,., 
- · ,,{·lens 1 2 - ads 3 · ; · 5-1, '. ., : 

bmt--.5 - lens 13 ··,. :, 0.:.1,' ··: 
ado 26 - lens 14 2-1 , . , . 
vvp 14 - léns l5 6-0 

. .i. -·.· 

lens 16 - wilhelmus 14 ? 
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i'Ui'ILLEN .. 

vcs 1 -· lens· 1 
lens 2 gcts· 2 
gds 3 - lens 3 
vvp 3 - lens 4 

· 0.:.4 
· , 2-.1,·· 

'. i~;;_s . 5 - laàkkwartiër ,· 4'· • · 1,-2 .. · <;, 
odp. :4 ,--; letrs 6 .. .,.,.; 0-2·· · --~-

2-1 
0-1 

lens 7 - kranènburg 2 0-0 
hbs p 5'- lens 8 . • · 2-0 . . . . . ; . . . 

D,\L,\NS JUNICREN +· l'Ui'ILIEN': · . . · .. :. ., . 
. ''Gesp.Gcw.Gcl.V;rl.: ·rnt. ·rioèlffoin.' Wed'str.g:ém. 

. ·.; 
- - -~ - . 

. - ~ ... - . . -, .,:. ; __ '·. . 
A-klassè: 51 __ 23 5 23 51, 115-111'•. 1.;...:,- · 
D-klasse: 89· ·· ,6 11 i;42 _83 .. 210-207 · 0;93 · 
C-klasse: 107.-.i52- 1?· 38 121 278'-2b8 ·· 1,13'•7 ~' ... i:·,« ; 1 
Tot;Jun;: ,2.47 _ J11 33 ·103 255 · 603:-586, , 1,03. · 
Tot.Pup.:_,1.PO, '..41 14, .. ;45,:·96_ 1'.'J-0-140 0,96·: 

.... ..:.. . . ,;-,. -· ;" :j .,.: " - .. 

IBCGRAMMA SENICREN vee R · ZCNDAG, 2 3 !,PRIL· 1-9'67 · · ----~.'.ih:L):,3.;,2 

14. 30 u;G:_s .c~1 ·_ Lens ·1 · · ,; ·, . E;ra.smusweg. Samenkomst: 
Lon:cha .. - ~ vr:i.) · . _ . · 1' ·uur Lcns:.tèrrëin:---: , . .,._. i,· 

14.,-- u.L(!ns ,3 ~ Çr!Willem II/Vac ,2. Ve1.d 1 · Geb, 1_,Lok,5/3-------
Lêns:A:.-, yrij. · ·· · ·: . " :· _.1 · · :._:, ~",,.·<· 

12 ;--
12, --
12. --

D E 

Léns-5 - vrij.·:. --. · f"i•c· .• , /~·\> .. .:;;+ 
u;Lens 6 - G.D.A.6 Veld:?,Geb.1~Lok.6/4 
u.i' .D .K .6- Lens 7 Duinlaan bij Juli'anakamp 
u,Lens. 8 - Sç:h~veningen 9 Veld 1,Geb .1-,Lpk;.,?/3_0 .c· ..•. 

C i' S T É L L I N G E N :; "· . , ~, . 

LENS 1 : C; V.d .• beek' w .hansen; i.roodboi, h·. smit ~k~m,'. ti:,lmkét' 
a.rooq.uyn, r,wachman, :w.venderbos, f.de zwart,·-•·· 
d.branderiburg, g.v:erhaar;. ·: · . . · ·. 

--------

LENS 6: 

RES: h;dietz; • ·h. brandenburg;· a,_verl;iarend s-e; 
Grensrechter: J.v.d.Knaap,· · " 
th.suykerb~yic; }:me_ier, h.ke!lJper, p.schol!t~n, j.ver-. 
haar, p.burghouwt, J.witt:i:ng, g,-lööyèstéin,.~·_a;gr,o-e-= 
nendijk,, j,,v, •. klrief, r.brandenburg.. · 
RES: f.straathof, a.v.limbeek; h.jacobs. . . 

. ·. . ••. ; . • : 1 

g. j. crama /·c-',,ni-euwenhuize~, j. veldink, m. v. eysbergen, 
f,v.dijk; ·p.schulten, a.nowee, l.v,beusekom, e.a .• v,.d, 
acker, g. jehee, j. broçhard. · 

-RES : m. hee:i;- schop, : c • veYdin_k. 
i~ . , -

... 
. .L 
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!&!':!§.J: .r; gelauf;f '· h. V. wc).zen' a. V ,leeuwen' t .fo.e'.Jt,. 

·. j ;g. v,,dis.sel,, j.,houpperlilans, p .y ,•lie.shout ,: 
· ;, .. , ... · .. ,l:';kJ..ei11; bret_elei-.,; '•j. p. v.;dis sel, ri. <l:ê:·boer-," 

· ' - r/pete;r:S'.; t - • :i'.. · · ·:-- · - , : ; 

.Rli;_S:, c;hr. jehee, : w.-y .d. läan. , . , ,; ;- , .. . . . . . ,. . . "' 

.. ~~~-§: j. jager; j .,, • westing, h. hé~~is:11, .J;i_.~_nderts-,-··· 
a; hoppenbrouwërs, a. pi5€'1..s·; a; buys; .f·.bi'erhofc;: .. • · 
f .geseling, c.kras, a·:--v:_;;-schie •. :: - . · ,"J· :c:., .. 
RES · j de' hilster • l ',_; • ":':::'..' ... ,... •,.' 

·.:}.::·:..:_,_-i:: ... -· --·· • ..... : ... ,.,. ___ .. ·•::-:- . , :· ... : . __ :_ ·; 
Geschor.st voor 3 wedstrijden wi:lgens .nie1;;-opkomG11: • •/- ~ 

·L.He~dr:icti~, -M.quykerbU:yk; E!I,b.}'.{_qrgit.ei~. ., :.~~~ 
-•• • • •:,_c,••-•_:• :.,•--•--:::;"~••-•:--.,~• ·, '- ._ . ' ·' : • •,.-•, 0••••,· 

¾FSCHRI;:Df-INGEN: tGJt . .,..Ü.i ttrr'li'jk "vri jdagavónd 8 Ulll: .bij . ·'· : 
';· · ,dh.r,G·,Coomv.ns; tel:"'39,27,20,Weimar-

' . straat 210 •..... c._:.: •.•.•.. ,, ·co•".0"7"•"CC'~••· ....... •••·•• . 

Voorlopig prog°f;~~-.~~~ioren ,;•ob~ z6fiëfäg,··3(fá~~ii .. 196~7-
· l4;.;,-. ·J.!..;l;.gns 1 .:.-w:tppolder 1 i j-~Î,ens .5 ~·:vr-ij · 
12·; ::;.;;· u.Vredèri]?urtli· 2'-Lcns . 2 ,1·12 :-:-f:·u,C:;.w .• i':, 2.a.Lcns 6 
- \, • · 1 -L0ns,;3 . vrij . ,··· 12.:..- µ;J:LD-,V ,5'-'Lèns 7 

Lens .4 - vrij 12.-- u;I,iëlis ·B ""·D.H.D.3 
. '·. . ~-;-~ .. '> :~- --·- ~ 

VA R.·I·A",: ... :_:. ·•.-,: 
' • ~ . ~ ; ' • • . ;" • • .- t. ' .. 

~ C-p' 9·"a~pril :w:ercl .Grigori Sergei geboren. ·w:ï,_j __ :w~ri~en .. 
Eugène·_ S11rol'ea._en --'li•jn vrouw-··van ·oorêë geluk m·et de 
geboorte van hun eerste. telg •.. ~•-''·--!: .. : ... :-~· : ...... ~ - ' .... :. ·· ·.· 

- Na afloop va.n.d_er:we.dstr.i;jd::Gonä .3- - :L'èns :5 :Ls' er ·een 
paa.r .YQètbafsçhóenen (maat._ 44) gevón_derîi.''Tër:ug te be
komen •oij' 11.. v~d .Mcyden,·.:Wolmaranstrv.:àt' 209 •. ' <: 

• f ,-: ' - .:,.· 

i .-I ··:;;·;,·'/I --\~ •. '. ·. ·.··:"'.: -·~ ·· ·•· 

i'RCGRJ\]'[!M,'\. JUNICREN VC(R, ZC
0

NDAG 23 Ai'RIL 19b7 .. 

, . .. , 

- . . , - '!. - ..... ·-- ,-- . 
· . ·:. Lens -1. - • vrij :_ .:. , ·, : . . · · ,.· 1;: · 
u;·.'Düfridörp ·SV 1 - _I,.pnà' 2. fdbarda~traát ( einde 

. -•~ .• · ... ' .. ;,,, ........ ·. '.- .:.;•,J\.ppel.s,tr.àlau) ":::.. : 
12.-- u.·1en~•·.5 :._.:D.·l-Ï.L.3'' ' . i . V,.3,.G.2)1~.6/4-_,, ·. , .. - . -

;·l,1 '·' 

- ' . .... .. t'.'. • .' ,.,., ·-· ' 

'!) E :, "é p· S T.S,.'E ·L:l,; t. N. G :E. N :. , , . , ··.; 
...... -~-.- ~ ·,f ::- .;• 

. ~t~~~g ': -t. vaas sen, j ;welft_ng/·a. äuym" .h, sui)terbüik,, t .• -
,heerschap, c.vervaart,· j,'\'J'ebbers,, w.yogel, j,de 

.. · jong, g.v/d togt, c.v.velzen, 



. , ··- - .· r : 
,_, <'. ' :. • ,J. ,. • --; .-·..:,·r. • · .. 

-4.09-':•,,:'. . .. '-;· •. ~,; . ,. .: ·;T • ·•.•; \ ... , ' . 1 _' 

.. ' ·RE'S: -th ;'hoefhagel·. LEIDER: -\1~ .. p .. .v .d. V:eld è'.:<SJ.MEN - .· 
· -·· KOMST': ··1 l•. 45 'üur îngang· Dliiridorp SV,-terre1rï:··· 

'-t~!l!~_,27 fl, ~~~vaart, J. yerbafe~1;s~
1
,' 'p'. knI~i:ie~;erg,' j. holt, 

. .. . . _· .. ' j :Y/d. zilJ.m,. h. egb,erys'. ,~·'· l;l~r~maris, --,h, crama, f. V • 
. ,-.. niel,-.. c.rooduyn, w.g~ure]'.l.s, , _ ._ .... 

RES: f·:de wîriter, ·b. epskilinp.; J:,E\IDER: ,dhr .F .Herremans. 
· .... ;._ -)~, . . ; : ~ '. . . . . . . 

?RCGRJ\MMA JUNICREN VU,R 2',i\.TERD,".G .22 Aî!R:EL 1967' . 
• J . 

. ;r;fen~·j.5 . : zié ?CLIC"TC:ERNCCI'. '·'. ''''·.::'. 
. ;, . , .Lens ,6' : :vrîj., zi:e 9yerîge e),{t~];~èn," 

·15 ;45 u,G .D .A .5 -' Lens 7( vr.) ·· .. · · Ecima straat 
15;45 u:Lens 8 - G.D.A-.6 (vr.) '.'.'• V.2lG.1,L.5/3 0 ;_. 

15,45, u,Lens 9 _.,. :Westerkw13.rtî.er 5(vr.;, V,o';G·.~;L,.lî/3--' 
. · · ·Lens· 11' ":'' zie· HIERCK-TCERNCCI -:· , 1{•-.J_. 

1 5; 45 u·. We stE,rkwartîer 7, - L~ns j 2 ( yt•·; }'-Dllinîi.fàn . 
14;3o·u.Vred'ê1tbUrch·,t3 .. ,., Lens 13(vr,)'_v';V:redenburchweg 
15;45 1,t.Lens.•'14,"_',:.,•w:t.K.3 : • .... V.1 ;G}1,L.6/4 
1 4; 30 li ~ Lèris j .5 ;... V ;C. S .1,2 ·( vr. ) , V. 2• 1 G; 2, t Hii/ 4 
1,4,30 u,Lens. 1E; -- Celeritas:14)•; •.. V,1·,•Gr:-1,L,J};(:3: · · ;;::' 

, .. ' . ,·• --~-- .-;· -- .. )/ .; ., ..... •.---~ .• ... , .. _ · __ ._ ' - _ .. ,.-----
D E. ,;C :p..is\T .E .L L t·N• G El ·N:,'' .. '. .. · 1 ,,·. i:. \;/J. 

LENS(.:,: Dé:voigeride· spelers wo-~de,n:~~~iiê·h~· :'.' '' •·-· 
:.~-:-:-c- .P-:y,d.1\'ar·, E.Dakkers.', ~.D:i,jstêrv.~ld,_:;J,,D9:lp?,j':'. .. ~ 

,];Holt, D.,HoogeveE,n, A.H9p, L.Huis; ,.ct,e Jongh, 
W ,•Keetman,. W,Kouwenhoven, -R,v .• d .Mull ;.-1:h Cverbeek. 
J.,EIDER: ·dhr. G. v';d; Velde. Sf,MENKC~~;: 1 J,, 15 uur . 
hoofdîngar.Jg, A.D. ('.-terretn,,, .. , ... • ·, 

~lfl_'l_~'--7.: b:;,,d .lans, a,tînnenbr9~k;·:J?,k~e_in bre:t.elèt,_1 :1:i'.;_);us
tBnhouwer, g,duyveste;i.r\, h,.egge,rs,, r.v •. wassem, f.:v.d 
,berg, g,de hoogd, a,bîld.er.beek, _c.grîmb.e:rgen. · · 
RES :. e.v. bronkhor-st. LEIDER :-.'tl.hr ,A, Dlok:" SAMENKCMST: 
1.5. - uur îngó\ng ;r,ens-'t;érreîn •. "'.-; · ·. · .' ·.,, . . 

' ·' .. · , . -'·'· .. . : ' , . 
LENS 8: p,mîitenburg', ,,p.manders, a.westhof~. a.v.ei;;_sen, bide 
------ vries, g.Ve'ryaar.t; r.;peters,èb,-v.d ;"sprong, <p_;brem

mer, th. jans•sëri-;::a--.<le,_vrîe,s,::-r,,, 
0
-,, , ·. · . · ·· ,,.,,. 

·-.RES;-' p.f-ede haan, LEID,ER:uähr.C •. dq_--.iHeer.; _,_.:_:!·!.;. ,; ·, 

LENS·~ ( a.feitz, h;dank~rs, h:~.d~~burg>·-;=·~;~t-E;lrimîller,. r. 
------. bogiE>ch,. j •. schutte,,. c •. schalbroek,. p,v,deelen, ê.v,d.,' 

- ;;- . 
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.... ;_ .. f. i. , .' "'" .... 
• • • c'J 

broek., g,ravèstein•, h,martèns. RES; h,rieri-
tjes, · c~bl_ok, LEIDER: dhr.H~"Leender:ç;s. 

LENS 11 : ;De volgende sp~lers· ~9rdên vehv~cht;: ,: . =-~-:;.;--~-.. ·. _,_ ... ,·,, .. - . ) . ; ;·_ . .,; ,;·, . .. . ':. 
g;i!Jl'oks, ·r ,dissel-dorp, p,.dé haan,,'. j.v·.à,·heiden, 
r,hoefnagè.1, .t,hoek,_p.hop, ·'h;de" jon~IT, fr. 
raaff, tr_',re'sodiharc;l,Jo, · g;;·v ,d ,ye·ld-e,o-{,2x)., .... p .•. ____ _ 
ver he e sen. LEI DER: dhr, R. Wäêlîman,-· ·:·--'·'--·· .. L: _,_, .. ~ ,::. : . 
Sf.1.MENKC'MST: .8.45 uur ingäng Lens-terrein. ·r••;,; ... ·-

!c-§!!'~_lg:l.egbertl ,17-~v;börlo, th-,:~;rtjn 1 c; 9t~pel'; c. · 
schrover', ·:p. v .doeveren, w-. englébë:rt_, · th, bóoms, 
t. j~Jilgschll:iger·, k. v. d : vp9;rt, _j. dis seldórp. • . 
RES: g; y'.:; d. velde ( 2x). LEIDER: l:lhr. J: v; d ,Kn~ap, - · 
SAMENK(MST _: 15. -- uur Leyweg ho.el.< H_engelolaan.. . 
. , .· . ' _- (E_utocine• a) ... · .. :,.;

1
· ... , __ .. , • 

• < i 

·, ' 
LENS 13:r,bos; h~-v;.dam, p.v.d.steen, j.v.d,·ende,·. f,,de' 
------- kleyn, p,heY.nen; r,de wolf; •b .-ravestéi•n,- ·:h.: · ·· '· · . , 

rimmèl.zwaàn, J,.~azander;' ~:1;ardenne •. - . · ·· 
RES: p.demeyer: .. t,EIDER: dhr;W,Stape-1,•: .,:.,.i . 
SM-iE!j'J(C'MST: 1 J_. 4-5 ·uur J:lengel olaan -hoek Locvè:-: 

····-- ··-···· steinlaan. .,. .... -,· • 
1~~§_1~:fr.teunissén·, f.guit·; ·c,_groën, c.absppe:J., h •. 

· janmaat,. j .• ke~tm!i,ri., · r.me§lrshóek, j.he;I.vi3n:5tein, --~ 
·;,, tn.v .d;aa,dweg, .. r.-straatriian;;,•:Jl:pechler·. _ • . ,_· . 

'• RES,: g,nieuwbuurt. LEIDER: ·'dhr.:G .Kemperrrmn. 
LENS 15 :a;cas,tenmiller, m.p;j~ss'.eri; ·e~·oo~, 'p,.ste,ffen, 
..,.--:-~--~-,-,j.de vries, w,duyvestein, · e".v.deelen; r:wouters, 
· · · ii"'asselrnoni. w:heridri¾:s,· r,k,·f.·straatma11, _ . 

RES: ( j;asselman; LEIDER: dhr·;c ;Kras. . . ' 
.. . - ( b. bç,~friagel. . · . -

' . • , .. "i ~: . r • ,-. . ~ . . 

1~!':!~_,1~ :b; de haas, b .dé 'bruin~ x, v ~nunsp~et; __ j ;m<;,yers, · 
·· · ·. · g;engelbertJ l,verspaandónk., j.mulder, ;i.lucas, 
·· ·· · p,wilmer,. -e_.verschQor, ·c:hoenderkamp. · · 

RES: r.feénstra, c .v~nul'St. LEIDER: çlhr .' .. -....... . 
J .Witting • ., . . 

PA HIERCK-toern·ooi en i°CLIC'~_toernooi. 

Zaterdagocht-end wordt de eerste r0ri.de gesP,eeld v'a~ : . 
het Hierck-toernooi voor C-klassers. Deze 'eerste ron-
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de moeten we kunnen overleven, zodat we volgende week 
aap de finales kunnen deelne,rn~n .! Verkoop je huid zo . 
duur mogelijk·! .· ·.·. . . . ," · ·. · · . · .~ . · 

Het prhgr~rrmih :· .9.~ "30 uui ,Laakb.~rt:Ler -. L~~s · ' 
· · : · ·~ ·· · ·10 .-30 uur Leh~' • · . . - :Cthnj.e Dlruw 

1'1. l0 uur Lêhs ·..... · '.: ~: -Cóievaars 

Mogelijk .zàl er nog _een vijfde elftal' "l'l'Ófdén ingedeeld in 

d~~e P<:JUl.~·· p/ ':[êd~t,rijd:éh duren .?x _tp .JJl:i.put,e.nJ 
0
.b.ij ge-::.:,·,.[ 

liJk e irrd~gen l:!_e s~ist h:et <loelgemisJ.çl:elqe·, .Gespeeld wordt~· 
op het Laakkwart:i:er-te•rrein ,· . . . ·.i • · •. • : : .· • , •r ;_ · 1 

• . ! • ••1 i ;' 0 • • ~A,":• •' · , • · • • , • •·•~•, r ,,-.,.,.i "Tt" , • 

Na het Hierck.-~_oernooi wordt záte:fdagmiade,g-,':Vopr; D-kla s
sers het PCILIC-TCERN:CCI ,gespèeld., ·rn 19~2.;i 196f en 1964 
was deze beker voer ons, 1965 en 1966 deden we het minder. 
Dit ja1:tr _ecnte·r z:i:jn ·w'ij weer .a:an de- beUJ~t.! Ge.sp_eE;ld worç]J;_:: 
op het :terrein van 1aa~kwar-ti•er, .d,e -wedstrijden duren· ·2:x ·•-
15 minuten. ··' · ··· · .. !. : . · · 

Het prograrinna: 14; __ u. 'La~kk~arti8r - Lens :_::,:; 
15;30 u, Lens .. . . - Cranje Dlauw: . 
16.3ó u; Lens •.; .. - Co:tew:ar.s. ::-. .. ..: ... ..::.:J · 

Dij gelij~-- eindigen be ~1,ist het ,do,~lgemid,d~lli~;. \edere 

poulewi~aàr · 01!,t vé;m:gll d!l J<: :~ ,V.~ D. ::.m:rdt\il:le ; ,tfrjü jl 
elke speler een diploma· ~rJ.Jg~; .... · ·· · . -·:., · 

.,., ..... . 

i'RCGRM®~A . .i.'Ül'ILLl!:N VCCR. ZATERDAG 

1,45·u'; 'ierts·ï:' 1.2v;v.f.-.p.1 ... 
1;45 u; Coievaars :?1-Lens ï'-2 
1.-- u.·RAVJ,?'2..:'Lens•P·B 
1,45 u. Lens P 4~ Laakkwartier P 

1 2; 15 u; C. W; i'. · r 2l Lens l' '.5 :. 
1,45 u. Léns:ï:' ,6!':,,,,V.V .P. :2·· 4 . 
1,45 u. Naaldwijk.P: 4-Lens ? q . 
1,45 u. Vredenburch· i' .5:.Lens- ?. 8,· . , . ' ... · , 

~, !· ~- . ,--! •. · 

22 Ai'RIL 19 67 • 

. : . V: 1. l G. 1 'L ~6 / 4- . - .. . .':.. -· -
'Zuiderpark, ,2e gedeelte 
Zuiderpark,:,2e gedeelte 

3- ll',2,G,1,L.5/3 
. Muurbloemwe~ :; 
. V,3lG,2,L"6/4 

· Galgeweg, ·,Naaldwijk 
:van·Vtedertburchweg, 

. .Rijswijk. 

DE CPS:TÉ_L.t-'.(N'GE'N.; 

!_,!!;]'!~_?_!:. r. v.d. steen; ·p·;v :wijk, 
· . · ... · g. trommelen·, f! Ve§lren; 

• : v.d. wint er, -q·. v. noort, 

c, lusten)'iouwer ,' .. g.colpa, 
a,baven, a.,de. :w.i\.nter, m. 
j.v.rijn.:,·.1··. ,·,· 

... ·· _,.) ·_,,, ' . .-:-
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LENS P 2: --------
_RES: p,de wol:f,'f, ~ElDER: .dhr,G .• v,d;.Stei;m.- . 

h~joch~ms; g;willemse, c.v:a:aàréiweg, e.spei
cher, m.v,baggum, f,woutèrs, j.slabbers, 
r .micka ~ w ,dé· hilster, e. hoefnagel,: r. goed
huys. RES: e.rilacco, LEIDER: dhr,,'.j:'h,Suyk.erbuyk. 
SAJ\'.IENKC'MST: ... 1, 15 uuI? Hengelolaan. hoek Loe
vesteinlaan. '· 

., 
p. verschool!?, p. berkelaar, · j. janmaat, · a; 1 s- " 
gràvendijk, r,de vries, h. straver, r.v.d. 
lely, g,lelieveld, ·j.de hilster, th,murkes, 
a_.v.maris. RES: p.le brun, j.v.rossum. 
LEIDER: dhr,N.Koot,SAMENKC'MST: 12,30 uur 
Hengelolaan hoek Loevesteinlaan. · 

LENS~ 4: j .. boin~ á.borst, f~de vries, j.~~etman, p. ·~ 
·--------. böoms, c,bakker, b,ruite_rman, l.winkelman, 

j,post; r,de vroège, f;snoeyers. ·. 
RES: g.v.osch, c.ernst. LEIDER: dQr.R.Dran-
c\ènburg •. · ··. · · · · .. · · · •· · · ... ·· : .·s_:.::_ .. : .... ··•. --····· 

.LENS_? _5: f •-~•os,. r, v ,d ;meer, r.b.om, · :r'. vcrbQ.rendse; w. 
v.d.linden, ·a.hilderink; · j:valkenburg, g. 
blóks, · h .-cooman 13, u. v.d. Q.;;i.r, h. v€e,rkamp. -~ . 

. RES: f. willeyns, . j, v ,d, wijk, LEID~lt: qhp;,_J; 
Weiling. Sf,MEN°KO,'iST :· 11·. 30 uuQ, l:lcnge;).ola..an 
hoek Lcyweg (Eurocinema) 

L~!':!~_;?_~: a: kle;,egt, e~-b;o;~ / g:-~tim"~iJ.;~:~-J:d;~;i~g; · .. 
e.reesink, m.v.wassem, p.a:).ber!?<;l,: j.scl).p.nre
man, j,wüstefeld, r;·beck,- g.gomes, - - , · • 

.RES: .th.tijssen, e,de w:it. LE;I.PER: Dhr.A. 
Nieu,wenbuiz Qn. . .. . . -•· .. 

!:,~~~_;?_1: a,lodder, r.v;let, j.koomen, :f.jonker, th.heems
kerk, . j. kop or, a. bûrcksei:'l, . j, hollink, .. r. ko:;;
ter, .f.hericlriks, p.koper.RES: a.jnns::\~n, p. 

· fëitz.LEIDER; dhr;à.Wac~n.S:,MENKCMST:., 
-. ; 1 :-- uur ingang Lens-terrein. 

~~~-!:-~: v.pouw', f.ovérbeek, a.v.klèef, r.ypèrläan·;··c.··:· ·· 
schenkels, r.de hoogd; .in..-v:~rijn, a.de .hoó·gd, .. : .......... . 

. p.perreyn,, j.redeman, m-.hèym1n. . .. , .. 
-RES:. w. gorpes, j .mulder,. l;>, y. veen, LEn.:B-.: c\hr. 
Th, Drocharg ;SAMENKC'MST: · 1 • -,-,-, \1\J.17. !-{emge:j.çüaan 
hoek Loevesteinlaari. · 

C,· 
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TRAINING WCENSDJ\GI'-'IIDDAG. Het gebeurt herhaaldelijk, dat 
Mevrouw Dlok · op woensdagmiddag, zelfs 1:iuiten de .vastgestelde. 
tijd, met.allërlei vz:ngen vnn jongens of oi;gers .wordt ~astig · 
gevallen. Je kunt enkel en alleen tussen een uur· en· half twe, 
informeren of het veld is. goedgekeurd. Cp alle verdere vragen 
kan Mevrouw Dlok geen antwoord geven. Voor inlichtingen kun.· 
je terecht bij de Juco, 's-zaterdags op het veld of vrijdag
avond• tussen half zeven en half acht bij het afschrijvingsa- · 
adres, t él. 33, 88. L',2. Dus: Mevrouw Dlok alle en be"llen om ~e 
informeren naar afkeuring,. vérder niet!• · 

AFKEURING. De elftallen, die'vrienclischappelijk. spe-
len, kunnen telefonisch tussen,kwart·véór 

6én en ééh uur informeren bij het Klubgebouw No.66,13,14 naar 
evëntuele afkeuring. . . · · .. · · 

ATTENTIE, JUNICREN EN ï'Uï'ILLEN! 

AFSCHRIJVINGEN: vóór vrijdagavond 7,30 uur aan dhr .•. H.van der 
.. Kleij, Frambozenstraat 4.5, tel, 33,88.42. 1

' (telefonisch alleen vrijdagavond tussen 6,30 ·en 7,30 uur) •.. 
, NIET-CPKCMEN: wegens niet-opkomen in het afgel.opep weekeinde• 

' 

. . .. wordt J.v.d.Wijk tweernaalals .. re.s·,opgesteld, 
MF.TERiilALUITGIFTE: dhr.G~.y.d,Steen.. . · .,; .. ~ . · . 

•.~ • V 

T H i-. I N I N G. Hoewel de kompetit_ie bijna geheel) yoor som 
mige elftallen reeds helemaal, is afgelopen,· gaan de trai- • 
ningen voorlopig gowóon door i •. v ,m. de vele toernooien,: wp.ar-; 
aan we nog deelnemen. Aangezien ons eerste veld dit. weekend·· 
voor het laatst· beschikbaar is, omdat het daarna de 'jaarlijks, 
"opknap-beurt'! ••krijgt, zullen we 's-zaterdags nog slechts . 
twee velden kunnen bespelen, wanrdoor dus niet alle elftallen 
iedere zaterdag aan bod kunnen komen. Geprobeerd zal worde11 .' 
ook tijdens ·de trainingsavonden wedstrijden te gaa11 ·spelen, · 
voor de J\ 1 en D, 1 .groep in de vorm van een neder.lD.agsèrie: ·, 
Cok is het mogelijk, dat er kombinatie s worden 'opgesteld, ·1zod, 
je niet nlti jd precies in je ,elftal· staat opga steld; · zoals . _ 
het in de kompetiti-e heeft gèspèeld;. . · ·· .. , · · 
Het is dus zaak, dat je iedere week de geliele Lensrevu.e goed 
naleest, of er dingen in ·stai:m·, die voor jou van belang kun- . 
nen zijfl,,,Cok voor toernooien is hèt mogelijk, dat i.v.m.:,de_'. 
leeftijdsindeling cle elftallen s9ms anders worden ópge·steld ;· · 
Loop du~ de opstellingen- goed na ! ! · · ·· .. : ., , • '}f. 
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VAN DCEL TCT DC'EL (senioren) 

!:~~~:..2 :, ,moe,-st te.gen A ;D,f,;5, met _een .invall:er:-.aantrcden,: 
omdat Loek Hendrichs zo 'sfîov.tief-was zonder· bericht vteg .. 
te blijven.In c1e' eerste helft 'Wogeh·clc partijen aardig · 

tèg~g qlkaar. 9_p·, Dei de doeleri kwamen _ehkel'c; mal·en in · · - . 
gevaar,, maar de··" schutt~rs":,.:faalden. _Leii.s .'nam via i.'eter <· .. 
Schoutt:ml:de leiding, ma-a1' voor dë:thce· ináak;te 1,.D.C', ge
lijk uit'.. een strafschop, die: werd toegé-kend, nadat Dick .. 
Groenè.ndijk .de bal .uit het·- doel had gesiag'en; In _de twee.:. 
de·· hélft. had ,t.It~ö .. het ihitidtief en d•at_ werd \iri dr:i:ë _:• 
d-::ielpunten uitgedrukt ( 4-1'). · · .. 'ë. · ·, ·· · ·- · ' 

. !:,~~~~fo: won .. in, 9en spor~ie_ve wedst·rijcl va_n. Duindorp. In p.e 
eerst tl helft een. fel a1:m,vallend Lens, dat ·door te linästi'g 

:spel:niet tot ûqelpunterï k.rnm: Na rust hetzelfde spel- -: 
heeld·, Na 20 minuten ,,•cfrkte M.van Eyshe_rgen-.een,:.vö·o:rzet 
v,'.l.n links in het doel.Tien min.later maakte een van de 
Duinclorpers hanC: s in het beru.èht.c,: gebièrL.iLqs,k.Nowee 
_z_2t_~0_de__12eni0,_ltv j_n een_ doelpunt. om •... _, 
V!,N D CEL. 'i'CT DCEL (junioren. J , .. : ·. ; ~- - · ·· -,- ·,. 
L'ËNS .1: In een teinpoloze wedstrijd tegeri.1:J.H.C, 1 moest 
Lens -genoegen nemen met een 3-2 nederlnaK, .. 'Ih cl e e'erste
helft nam D.H .. C. een 2-0 voorsprong. Ni;i. .,fo r·ust_.kr-eèg "· 
Lens 2 penalties tee;en, waarvan W.Kouwenh.over, er 1 stopte. 
Fabian van l'.ioheemen scoorde vLa ceri hard 's-cl"ïct-• 5 miï'l". voor . 
tijd r.makte Theo Hcefnage_l · er 2-3 van; · .. · . _ .--------
IBNS G: ·In een goede wêclstrijd tegen Laakkwartier haèl. Lens 

-•,fiët-ijëcte van·het spel. Het eèrste doelpunt hamfTheo 1\roor 
zijn rekèning.Het tweede werd gescoord door Ronnie··.Lens 
i':lèoorclc:,- nog 2x,Lakwa scoorde ook 1x.Zo eir:idigclc deze span
nende wedstrijd in een ·4-1 overwinning vob:6· Lel')s, · . 
LENS 11 : heéft met 2-1 · gowöhnen- van den· zeer:-. goed. partij ·. 
gëvëm-Rt,VA. -De parti jen hebben zeer goed. tegen elkaàr · 
opgewogen.In de eerste helft·werd-ér niét gedcelpunt.In 
de tweede helft opendë ·'1'on Hoek de score. boor· eeri mis ver-

. stand in de Lens achterhoede. kwam R,n,,·, gelijk.Nd goed 
doorzctteri van J.Dissèldorp was het.Ton Hoek, die wederom 
scoorde. zo eindigde deze' spannende wedstrijd 'in een 2:-1 
sta.nd în het voord.cel van Lens. · ·· · ' · . 
LENS 13: In een ener'irerencle wedstrijd, waariri·cle vrouwe- · · 
ïI}kä-schêid srechtcr. helaas een zwakke stèr vormde, heeft · 
-Lens· 13 verdiend met 1'.-0 gewonnen.Er werd _met een enorme -
inzet gespeeld.Zo zelfs, dat onze supportérs langs de lijn 
er van de kook van raakten. 

1 



ffi DE LENSREVUE ffl- ~cE!n:,~ E - ::_L· E ·,N:~ ~." 

Hl klübb"la& v:an. ·- ... ,m · · -

i
!ll dê ·rkvv : . :_,.· · . ~ ··:w_e"hUbbèn we('lr .... eems .. _op onze beeldbui,1 

lenig en :s'i\1el : . _·. 1:unneh_ áanschccy(en, _hoe·· bar:;het-ge~rl;J.al• 
.. ·". . is, me.t'·,. cns voetbal. Het. beg:t-nt- -nu .. e.c...ht 

mlilll)mmmmmmmmmmmmmmrriîîi ·-een. be:ëtje teve~l op •f)oetba:l te l·i.jkén 
Hl .:., - ' Inter, Milaan en CSK1, Sofia maakten ei• 
Hl RED:,KTIE wéè'r :e'qn 'g:&öt•e ,scl:i:ert·s:vertqqing van. 
ffl g.hal:ieen ,: .. ,.;: ... .. Zij trokken· zich n_iets'•i9,.~n ·var1 ct'e ~che: 

ffl b d. . 
'mffl ·._ ·. rechter.;. de. a_ rm.1 e man bl1··• .. e· s zich een a • ver aren se , . . ön·gel uk ·.. · · · - - , . c 

1
·. • • . • 

• 1 " • • • 

ffl~~fflffi,:: ·:])e' 'rèdaktie ·h~~{t· ;j eefÄer_· ~ij~ e;~er 
lll nis uitgesprqken OVfr· de; a:lóll!• (ook .bij 
ffi SEKRET,\RL".ilT ffi de ama t:em:p-),_t_. __ oen_ em_. ,ê.nà,~,:Spel.verrll:w._i.hg. 
m f. b ,mesker · HGt behoort; ,;tege1;1w.oorpf%' tQt _de- '€\e~pon• 
Hl plant enoord 12 6 m ste ~aak vi:n_: de we1;e1ct_s.iet,n .,spel~r ?F:-. 
!il tel::-· 6-? 61 53 __ m deru1~ _te __ nal~n-;:"·d~~-J\l,~l'lPfü __ .~e~rd_ is. 

r ffi ' ' ·.,., • .. :. !Il·'--, ~e: S~lJg:i.ng ~,;an-:hetc aai:,j;_rfL,: '. :::ss;1:i-r.rs 
mmmrnmmmmmrnmrri~, is h1ervan_be;3l1s'\;: een,,gevolg

0
,:··-~ 

ffl 40stê;; J;.i,RG::~G .ffl i 'Een: poo~jè tèr.~i{~~~èi]t en1:~iJ !k~9~ida-
lll · rio; .3.5. . m ten voorihej; .Cra)'J.Je·~shirt. in eei;i.1nter-
HI 24:' aprif -1·961,;- m _y,;te~ geV~8;~~di:;''.lioe''~(~. zouden r13ag_èren 

, • . .a ,. ·. • · ... :. flj . indien, ·ziJ; ~oor e;f!n -cég~:1stanqer.;.gepas-
: . . . ; .. ; .. ; seerd zouden .;wçird'@ , -waardoor, ,deze 

speler 'een·reë;l.e sco;r:irlgskè.ns. zou .krîjgèn'.: Het_"'dntwo-Qrq, .. ~i,,p,n d0 
meeste ,van·,hen wll..$ :: 11 Cpderûit h/;l,lcn". , . , ,'.>" : .",; ,. . :-:, .. ,.i:. 
Er was een uitzondè'ring: ··Pëter.Kemper~- ç\;i_ê YQrld :het.:n:j.,etj '.podig 
een svcler,· ond.er.ui.t, te halen, omdat jè op "'êën gegeven1 !J1Q!Ilent 
je meerdere.moet. kuimen·èrkei:men·,, ;,. : ·'·''· ·· . .-,.; :. ;·;,.1r .; .. ·. 

Mi_,~ die laat stë opmerking blijv~n-,w,i_.:i hrt: eens· .... Cók · ai[)Ämnen 
w:tJ en~ _voorsti_,lle11, cl_at een 'be;-t;_ai_q.~:~e .v:,o,e~ba,ller.:.tl:en:J(t;: -)',àaar 
gaat m1Jn premie". 'Maar voetbal bl1Jft sport,' -o'f'·]1'et;_;nµ,p.öon 
amateurs of doöi}'-pro:fs- w9r..d~ __ g~-~~_f:ld •.......... · . · ···. · .· · • ... 

, _Cverigens wordt,J:ï:ei-t':tjd: ( ·dát--i;i,_JtQ;[j~e·langrijke' wedstrijd·en; 
z~p;l,s b~_jv9orbeeld Europacup..;wedstri jderi, twee scheidsrechters 
wcird~n aàh;gepézen_,,Wapt _[e:r:_ g~?:e~ren _ achter d~-:!:~2:-Y§lt C}j?p. . · 
so.he~4.sF.ei::hter· ,teve?.i}-,ding_èn, ·.'die n7et do,or, çl_é<, 9~'-W.e;t?'kuhnen. 
Dat is .. 'OJ;l-.. de: be:eldbu+,s nog '.wë'.l te zien.·,;;•:,; t·-,:, -~· 1~•'t:'·.,r 

.•, .. ~ "/·:·,· ·.~ ;~[ -.~: ·',' -·-," -.':': ·. ~··ï .. ... },·~~·--,:.,_~.·-:.;,: ·,.:.~.'.:\',,...,:?_ 
::._:-~r.-1 ·••-i, -· - ~-

:.: ,::·:•·.1 ::--!'f ... :. ,, .;:,~ ,'\•,:t_. 
; • - • •,• • ... • l. •·• \ ·, \, 

' • ~. • ' j' \ ,,, .... • . . \ ',,''.); 
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TC'ERNCCI - AGENDA - TCERNC'CI ~ i.GEND,', - TCERNCCI - l\GENDft 

Za 29 .apr: i'A HIE HCK
0 

toernooi finale voor .lens 11 
- - tf_LIC._J;.oernooi•· fihäl'e voor: leris - .5-

. ~:·:· •. 1·.:.mei;~fKobingiimedag) ZWALUWEN VF.C Vught voor Lens 1 -<' -
VUC pupillen toernooi . · . 

" ·. '. ~ p 

do · 4 mei: _ ( He_melvaar,tsdag) , SPCCfiWIJK voór Lens 1 en 2 
. WES.TERKWARTIER--voor Lens5 en 6 ': 

_. vr ·. ·5 ,ne:i. ;:-(1·s-àvcind'fi) AD~ ,J;levrijdirigstóetho~i voor 
.. . : , - .· Le1fs 6 ~ >: _ _ _ . . -- . ·,_,_· · 

" :- ia: 13 mei:·, WILHEU@S t;oer9poi · 
. zó_ l4',mei-:~ ·WILHELNIU;3 .. toernooi 

. -.(: ' 

·.: . JCNG. LENS HC'UD'I' LENS· JCNG \ ',. " ' 

_ De oproep van de· redaktie '.'.in dë jongste il:fil:e:v~ring van 
·; _Jong ]k.ens·Houdt LBns _Jong;~die de v.Orige week;:.verscheen, 

•·_ heeft sukse:s .géhud. Er heeft zich al één kandfüp.aat 
·' vooi. de te ·vorme'n· jeugçl-redaktië gemeld. Als ~r een 
· __ -_- / 1 schaap"· over• de' da,rri· ·is, da\1 volgen er me_èr, z'eggen ze .. 

" wél :.eens. Nou; ·ctat::,~g·, Deiangstellertdë_juhioriëm worden ' 

-: vfr'-zóch\; zich mèt: dê. redàktie in verbinding te' "stèll_en, C 
.. ·.Volgimdè week maanda,g hoopt, de r~_d('1)<yie onder-het ge- -
;· not,_v?n een 'kop:"koffie'of z'fp,met de nieuve,jeugdre-
·_. claktiè besp_r9kingen t.e il_Voerll)n over de •plánnen :ën wen-

·: .sen 'väh. d'ê' lens j.eugd ,, -, - ;'\ - . . ' ·.: 

. ·: Z:Oa:ls. ibekenc( Ys/de, ·q,da,ktien[elkë riiàandägavond ~rgens 
, --in. liet klubgeboUW' te vinden.;,_al dan. n,iet: achter· de -
-__ ; groéné (tafeltennis-.) "tafel~- · . . . 

,:· · . ·,, - ' · · .... t · Redakt:ie, 
-:, . 

······• ·: -: , l. ·.· 

·· C' F · F- - I · C ··r: E E -1-. 

,;:rW·_~\LL~;;\GE :~ :': : -.- : ~:. : - · - · 

; No,96/2 _J_;F-~Dperhor''/,°' --,.1./\.::47 ~\_:ç;angedijkst,r,aat 184 

·.- _-, .. 97/2 C,.~ .ve·i::-ho,ef ·- .. · -.• s..:_,T-43- Dfinwsst'raat 2:55 · 
-_• ·: 9'8/.1 H_,C.M.,Nouwgland · 2y .. · 9_,57 Ste~hhouwer,sgaarde 51 

', : 99:/1 Th, ~~t• ,Dro~rs· ,, 25- 3:..46 · de la Reyw~g 146 
- · 100/1 C.A·.van Dijstervel<l 11 7 11-;,.']•Vossenrad~ 10 

-· • ~ . • - • ~ • . - . f . . •• :· ~ ..,' < ~ -~:- ·. '. ;, . --
. NIEUWE LEDEN.-. , . -- ,,. .,... . _ ".,. -. _ .. , _,. 

,_ .... _ .. ., •'•~ .·' . , .. ··• - - .. ... ,,.·:.i .-, -,~.;~_,;,.1,.-•'_ ... , ...... , __ , .• 

___ 'N0.,521>..,-F .W,,G .Go§'el{n~ . ,6.:'.''$..:4~ j,ey:wög.·_;298: r.·-.~~ · 
.. ···- · · ,,,. H,I.dè:Gróot., ''·3·d-.J; . ..:.4-1_,Herterirade ·if65 ._ 

. c...·: ' • . . . -· ;. ·:• . ... '. ·,1 - ' •.. 1.. . 

. . - .. -
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•--No;523 Ch:L;M,?eëters 24.., .5-41 M,St6kela~-748i:;. · .. - : •·· 
· ,, .524'.Tll:M';Wilshtttis . · 3- 6-:-53 brapeniersgaarde'.'19 ,· ·t .. · 

· ,...52.5 J.M.Reüver · · 2.5-<3-.54 Hoogveen 26.5 ·:- . . ·. 
,...526 A.Drouwer ~-12-54 Hoogveen·'2ö·6 · :, .... >, 
.,...527 Th.v.d,Kley·_ '14- 7-.55 Joan Dlasiusstraat.,70. , .. 

. ,,, .528 H;M.Guit. . . .. 23 .. _9:,_.5.5 Drapeniersgàartlê.,lb.5,.,_ ,·.,:;•;< 
·.,.. .529 R,v.dc,Horst '': :;, '1.5-. 1-}i6 LoosduinseWèg JJ.3· '- .r;. 1:: '.<:
. .530 F .H,Kras . .5- .1".58 Escampla:an ,12 .. , ·· .... , : .-
~ 531 P.H,van Csch '· 20- 1-58 Middenstede 160:-·' , .... 
:,_532 G.A.Th,KerkhÓf' ·19- 8-56 Middenstede 2;88: .. ·;;;' ~- ,", 

,,,.533 F;J.A.M,de Vroege ·20-8-53 Drapen:ifrsgaarde ·42 · .. · 
.,-534 H.Niggebrugge . 8- 2-5.5 ,de Ga:fl:rde 165 · ,. •: •, \',; 
,,53.5 F.D.M,Helvensteyn 1- .5-51 Lunter~msj:;raat 33 ,, · · 
,,.536 :J' .• F.M.van Hoek ·26.,, 9-5.5 Middensteçle 276.;-.,,_,,; 
,, 5 3 7 Th. F. van Rijn 1 8- 3-.51 Deek;la:'.élJl:. 2 8 3 · ' ' 

NIEUWE DCNtTEURS: - ' 
... ) ~ it 

No,247 Dhr,H,J:ván Ulsen; Valeriusstraat 31\ D'"en)-iii,ag.>'-- ___ .,_ 
24.8 J .A,J .v.d.Kley, J,Dlasiusstraat ·70, Den Haag, ·· ...... ,,, 

LENS NEEMl' ·f,FSTliND v;,N GSC ' ' .. ' -' ~ 
• • ' • • ~ )'.... ' .,.\ 1 i . : I ,{'. .:- ·,: F~ 

De Hengelolaanloe:i, suist.,nog_ na in<onze -oren. Cnze ·•juniören 
___ ... en pupillen lieten:• zich _n:i,e"j;. ,9nbetµif{d-- èn loeiden er lilt;r~ig 

op los. Cm het geluidsvolume'" nog meer. te vergroten,, had;den .. • 
. · zij zelfs eigengómàakte rn11!I1H/ilaar11, me égèbracht ( konserven--' 
. blikjes met-iets-êrin); "Lens .opereerde met een drastisch -

gewijzigde achte:r:hoede. Gees v"/d De.ek vierde na lange tijd 
, . zijn rentree en daar had'hij weinig moeite inee, Rona;Lct Rood-· 

bol moest wegens ee'n blessur.E"ê ver,itek laten' gaan. WinCHansen 
zagen wc ook weer··tèrug :i-I'\ d(: __ achterl:loede·: ·Kort na· l}~;-\i l;Jegin 

.· van de belangrijke-wedstrijd. tegen ,GSC moe:st Harry.,Hb.ket ... 
';' __ Jl!et een gescheurde dijbeenspier het· veld wo:i:_d.en afgedr;.qseh, 

Aanvankelijk vreesde men zelfs, dat hij zijn been l;la.d ''g~br.o
ken, maar de ijlings geaJ,armeerde GGD moest-·_ gelul<kif -~--- · : 

.. onverrichterzake terugkeren. qndanks alle wijzigingen hebbep 

. we geen moment a:a:ri een gun_stig··resÜltaat getwijfeld.' Lens ', 
.;~lëgde de tegenstànder het'spel op. Wel moesten we wat la.pg-: 
.· ·· op de opening'stre:ffer w'áèhten. 'bat gepeurde-vlak voor; d;j:!;',.: .. r _: 
. _ . rust .door Gerard· :Verhaar met een. magnifiek .. :vléugel s~)l,cit.~--- .·, ·. -. , 

· In de tweede hèlft wederom een Lens-overwicht.' Dë pr:i$Ji~ie:'l!3 
:;.:~ Jiitvallen van GSC leverden nauwelijks problemen op voor"de · 
· · Lenselijke verdèdigers. Cndanks het hobbelige veld kombi

ne.erderi onze· spelers vlot en toen Wil Vcnderbos er na· een 
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solo 2-0 vari- nîà~J<ie ~. wa·s·' GSé -_een 'gési:a~è~ .. pÏoè·g:· Fr~d .. , , 

· de ~wart .zorgdë later:zelfs op zijn·eigen koelbloedige · 
wijze voer 3-0. · ,1:i,.. - · -· .. - :: . · '! · 

. . • .•. . ~ • , ,. . • • .• . , • - ,. . . r 

Door deze prachtigB° ov:'êryiihnirïg. st_aat :_Lens me-t _ nog · · · .. _' .. :; 
twee wed stri'jden .t~, sp'el'Efri; 4 Jiuhtëi:Cór GSC ·en ~' 'j:nm.:. , _: .. : '. , , . 
ten op Delfia voor, .De ·Delftenàren· ,V§r;loreh met •,2.:.0. · , .. · . 
van de Hollandiaa!1; ·P.uindórp won· met 3.-1 van "Vreden.,. . -.. 
burch en Cli:veo en- Wipp9lder: ~eelde:1 J;iro~_qerlijk· · , .. 
de punten ( 0-0). Lep-à; he efy uit de ... re~terende tw.ee . . , 
wedstrijd'en nog één punt'nbdig- om·.hel\'màal vei•Iig ...• ·• 
te zijn. De stand: · ·· · · ••.i:· _ .. .,, .-.. • 

'· 

,n•uin<lorp :.-,:~.fo~,~-J.'1: · ·: c: ___ __ 
. ·LENS· .; , );, ,1 8.> .. :t3 .. - :,::; ··-·----c..:.·._ 

· wipp-öld er· ·. ·' 1· ·7'' - -· 12 · · .;. · ; ' · ··; , . , 
. ·,:..~_ . .,/ __ :.:. ·.\. ··;. 

· Delfia 18 .:. 1 0 . ,. , 

·T:::~:~:ri :9r~._-:.~N. ~- ~-f ,- '" ~. . f;~~--;,~·H·~.~:~·/?~---~-r~_-:~_,-·:_·_:_•:,~~--.:.-_~-i 
U I •-:t,.,. , , ~ ·:.-;-:-........... ~ .... ; t- -·~.•.,:.. , 

SENI0LEN\~~ · , .. , .-.~Jt::·.: '.'· ~·:·:: .. · 'JUNÎfREN ·: _/.'' •.,; ,-,,J, .:,., 
-~ ;--:•:_•: ·.1·", .(·.• ..... ·- • "ts0 .'• :'.-•. :•• ;: ·••·.i r._· ;."·~•! , .. f ,· 

. gsc 1 ,,, •. ,;_s-il:ens,,,1 ·:,· ·•·:;:,. -- -,_,, ·'•i:-:.0:a.3;, gda 5. -·' l·pns 7-,_ 2:-2 , ; 
lens 3 .,::·, gr w.i.ll~m :If/vác' 2 '2.:.ci -,lens '8 ·- gda -6 : 6.-o . _' . 
lep:-S 6 •-,:gda .6,: .::· •. : •·· .2-J,.lens 9-V'kwar:tier _, . ~ 
pdli-~6, _;lens?·,<: .. ').,.' :_- '6--2· .·, ,, . · ·,.·.·,, 5 1-5 ... ;-;·~:· 
lens (r-scnev:,ening'éh ·9 ·. ·. · :·· 0._1 w•·kwartier· ?~lens ·1.2 ... . ·'j.;_~ 
7> 7)-~!':~ ... • •r:_: ·.-:: ~ ··-,:::·/-\ ··i;._ .,., ,/:'.·, ~ -: -.. :~·-• --~.,._ .. -.- _· -.. ·: . .-; ·6·-7 
1 U1 I,L• .;N._ :.• :· -,:_;-~- •, -~1.:·, • ·,::vr'b~ch.f3~leris 13-, 
lens _l · .. <-,;-;-,vvp~,1 -··· · ,·;0..:1·.· . .-., .··, ,... · ·,: ;3"1 
ooievaà'.rs 1 ~ ·1ens,.2. ,': . 2;..0.•.:.· fëns 14.-wik' 3 8-0 

..... -. -

rava 2 ' .•,;, lens'3 :!" 1.:.5-1; lens.1.5-vcs·12 . · 3;,.5y ., '· 
len.s'4 - l:àkwa, 3 ... -'1-2 • 1ens 16-cèlëritas:,J···,·.,,,· .. 

· cwp 2 . · .. ·. -- lens· 5 : _: · 4-1;: . · ; · . . . . , .· · · 1 4 '. 4.~.6 - · \: ' 
le_ns: f:·:.·,._ :~ · vv'p·,.4 ':';;,···'1-'ü••· •· · · ' ·; . · • 
ria'aldwijk A "' lens 7 · ... , ,:. 1-1 . -."1c'0LIC'T_C.EJRN C'CJ;. :, . 
vriidenb@ch5-lèns' 8·· ·,-., •r( -1 ..:o · ·_-lens :_5-là'kwa >:. ·, 3-0 · 
Pf i-iÎi~Ck TC'ERN~C~i . - _·. ':_ ~ :: :,,'.' ·lens,.5:;pr~nje" -bl ·. 3-1 

' . , ·:. - - • • ,, -lens _5.,.ç,oieyaars· · 3-1 
· lens 11 - lakwa 1-'0 . lens :5-:i-A:i.J/häghe .. ,.3-0 :·//.

1 lens 11 - oranje :bl .. 1-0,. · · ... ,, .· ·· · 
lens 11 - . ooievaars 1--0 .-, • r A •• 

lens 11 - die haghe 0-0 

' ' 

,-
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NIElJ WS (VER IDAH.-CIJEH.::i'f.lüN . _,,. 

Veel nieuws hebben we natuurlijk nfëti~-Cf helit u -soms nóg" 
niet in de gater.1, dat Pinkstëre_ri 1967 dichtëi; én dichtë-rr:i:j."j 
komt? )Tóbral nu' ons- eerste_ ~lft4l ptàktis ch uit de zorgen· 
is, beginri$11 we steeds meer trëlc· té krijgen· :i,n e~ri pi. ar on-,. 
verge:telijke vakantiedage.n._ U ook ? : , · ' · ; · 
De d~finitievè deelnemersl:i.Jst z:i,.et. er nu_ als :volgt _u:i.t: i 

- . 
' .. . . . 

De--echtparen Haukes, Hoefnagel, F,v,Dijk,. JLv,D:i,jk,> · ... 
Peeters (plus dochterl:i.ef), Jehee, · Jage":i;', _ 

-. 1::,., -, , -,:·Meskèr, _ en Willem_s ;· G.:.Kemperman en .y~pl:oof'-de ~ 
H ,-Diet;z- en,vërloofde, H ~3leldink en:Iverloofde,. C LN:i,è,UW'eJ:J-, 
huizen en verloofde, G,.Verhaar en verloofde, de d-ru:nes 
van•,dè:r1.Vel-de en Voorduijn;, F,de Zwant; .M.]fri~_s, _,Q',,_V:•d .• · 

·Velde; .R.Wac'hniàn,, R~RoodboI·, :t,.Rooduyn/H. ·Roodl,iyn·,, J •. 
· Sèhuba sh, D. Drand-enburg ;·· R .Drand enb1:ll'g, .H •. Dr.and enbûrg; 
J,Verhaar, J,Witting,-'l';S_chouten~ Mo.chten we.iemand-hebben 

. . . ~ . 

vergeten, wil die· dan kóntakt_opnemen met de,.K.K,.? :."- .·. 
We vertrekken op zaterdag 13 mei v-ari twee vertrekplaatsent 
om 7.45 uur vanaf de Hertgelolaan, ol1) U:00 uur .vanaf .Caf.é · 
Hie rek, flpe ldoorns.e.l<!-<)..n •. Yanz!;)Lf_spreks:lnd_ !!!R.e.:t.en w:e , _Ql) ê _____ _ 

strikt aan de-z_e_::verltrek::\;;ijdaj;_ flO::ud·eJ:1', i,ë .. I'.'.2_:,: 1'.( _ ,t,_ 1:,J ,;_: . 

Heeft iedereen een paspoo:rt of bewijs ,van ,tJede:rlanderschap? 
Wat een ·vraag! E;Gn .. tip: )1.èt lijkt ,6ns 0weJ..,'.zö ,attent, àl"s,<. -
_we_ allemaal ervdór zorgid, voor oiis""'.\Pl,e'egÖl_l,dèrslf ,ee,n···_- · ... 

_ aptd:i,g, ·g~sql,ie.n~ ilï$,è _-_ te nemen. Për slçit -'van '"r,ék:~nîngrzïjn, ---

:·~,; we,'.'._drif /d~~erf~i_ j, 1~ ze me n'~~n t~e:',gäst~:~_n i~fé.:r:~it1p.,p0~ j~é;Cl.1 : .. 
· · • -·d~--- y_oz::i.g~~)~-~-~:r, ~·J-!'?_e_:.::g?st_y_rl,'-J. gE,_z_e.:21!!E,_!1:se_n·-,vo.o!:::.°_B_s. ;~_t_Jn., ! ',,,, ", 

· Doen.~ _ _ ~ ~, ~... __ .. ~ · . , . ~·~: _,-___ J ___ J,_.:· ... t_~.L~~: .-~j~~ __ .:_r_·-~~-: . .-·.~.,. ~·:.~·-- -_·_ -~- . __ 
., •FEESTAVCND.-•·~a. ,,- ,~,- .,_ ,- .. ,;n;..-- ., --c-•. 

·_. -~:•;:·:~~;,--~<-~· ~-,:~--i~:l.:-i/~brhb:~ è'.t: t~Jfil-;_:} JJ,~~·i:~ttfrid; ;~~Î1~·~'t·~~~-;~:~rf ;._a:;·~ii·f ~r~.~r:&~ 
-1:-'1.•{r'gflig is?' N:ituurli jk komt,rdi e "•Ei"r. lfilÈEdg_~Ulll,(~1709~ 1:é/~i:l.:i. 1i- k 

' . ·-- ' . 
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door .het hoofd zaterdag 20 mei.:- ... · ... • , .. ~, .. ,: ____ : ·'--::-- -
We kom~~_ er nog. op t~:r::tIB, . .. . .. . . · ' 

·-

.. :KIÄVÉRJ/~SJÎJlC'ND ·;.~-- ··•· . ·- . ·· ·, 

Al~ gevolg-van h&"f' suk~·es v~n, de-'-vorige w~dst:t\;l.d~·vond 
. _ ~opga_ni!:l er.~mJ_op· vri-Jcl~g_.J,.me.i.~en-,s,'pa.ci-a:1:e;,,,;i.Bs'se · 

kla'verjasävèrid onder leiding van de heer F ,Mesker. Wie 
-,het op de Is:_e;t?mif.1 te druk vindt en nièti ,van: NU:ürwe.rk 
houdt, is welkom jn het kl uhgebouw. Voor een oranje 
bittertje wor_-dt gezorgd •. :·rk:ic'?-::::.:-:::-::-'-~; ... : , _· ' _-)il:. 

. ''.!: 

;' · VRÎJrr:\GA.V(ND 'LENS- Komb. -. Y & -D
0

• ·: •••• •• • • ,: :- - • :'· 

Vrijdagav~rid ;Q!IJ 18. 30 fspee1t'. ,een -Leris-~ombinat'ie tegen 
. V &. D ._. LQy.w.<ig. _):n .: hot' Leris:..tèam staàn enke!ie ex:Jit.opia

spèlèrs opgestelä ,· dus_ he,~· kah 'een" 'gó'edé ·w:qdstri j'èf,•wor
.den. · rn· de •spits staat-•.·.eerî -beruchte mii:hiodr uit vroeger 

. , t:i, j~_çm; hj. S he~ft speciaal voor c!,eze wedstcr;-.i j_d ._een trai
: ;nin·gefnov·ene géh0-udéi1 'eq .dat zal j:le V & D - keeper moe
.. t.e11 Btizur·e'n.,· Uit·wlllirigeiichte;bron hebben·wij vernomen, 
•.:_dat Frctnt)rilrï'.'DiJ1c'.'b;ij V & p '.de spilp;J..q-ft:t S:'.irine.Qmt. • ' 
··: "Waarmee :ctif ;Lohs..,·ç,verwinnfng--ei_genlï jk al. lJi j _:v:oorbaat 
·' va'st:staat.--. · : •. : ·_ · · '· . < - , ·. · · •- . ·, : :, i L .' . ·. 
' · De ··opstellin,è!;:. _A. Vèrbaj'end·se· - E_.i,\. y/d. A_cke_r_ ::: _M.Heer-
:, · .· .. · · . • ·: ~ -scliop :.. · P .Sch1.i,'.).ten:r,~-.;J_. Ve;Ldink:,f-·;J .Groe-

nèndijk -·M.v.Eysb·ergeh ·,... G.Jebf=e·; .. -~;D_eyerspergen -
ï' .Durgho!lWt - G .Halleeri', Reserve: L_. v .D~usekom, . . 

___ P.s. · *•1:- .~fi<lbp ~$.zéllii: samehzij~.11:·-.ci~; kahti~e ~oer 
.. si;ippo:r;-ters ·(ctat ZJ.Jn er ongetwiJfeld vel!i')·, en 

sp~l!nrs.~ :, ' . : ' .. ,. ... ' .. :Y: : 
• ' •• . . , • --:· _; :..,"f ,j· '. 

PRC'GRAJVJW,. SENirREN VCG'R ZCND!i:G, 30 fli'RIL.19.67 _: 
.. · .. ,- . 1,,. .. ····,., .. 

14;-- u;l'.eri.s. 1.~Wippólél-ër;1: :,i:-.l'veld 2,Gii1'i~1 ,Lok;6/4 
12 ;.~·~ :u ;Vr;edènburch ·2:..Eens"'2 .. ''.. · :.: Vi'edE[rib1Jréhweg: , ·' · 
12:-- u;-c.W.P;2.:.1ens 6,t.".:c; .: ~Jfüurqloeinweg _'./.· 
12;-:.. u;H~D;V ,5:..1ens:T ., '>Zuiderpar;-k, ~e··gedêelte 

i:12.-- u,Léns 8.:.n·.H;IL3 j'' · · ·veld-'3;Geb,2;Lok.5/3 

DE OPSTELLINGEN: ·•··· .· -- .. , ' ... _. __ .,._._ 
LENS 1 ;. c:. v "-d.o-eek, · h •. dietz, w.hanseri,,, j. y .d .knaap, · h, · 
------ ,~ïts~am, _a..roÖdilyn, r,wachmari,. w;venderbos, f. 

.., 
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... ·• ~ ,· 

\ 
de··zwart, d.brandenburg;· g,verhaa:r~ ··•;: !,:.,, · 
RES: th,suykerbuyk,· j,v.dijk, -h.rooquyn, '. · 

0 

~ ., .... ... ,.,.. 

LENS 2: a; verba rep se, w. vèrba:t-end sè ,·' Jibotter·, · 5;--V-erhaar';: .: 
------ j ;mqye:i::-, r.-ölok, 1 ·.r~emen, ·. 3. englebert,"•h,rood.uyn, : . 

. j.v ,cjijk,· h. brandÇ;nburg, RES: r·. braridenburg, d .groe-
. . . . .. · · · .· ·; '. ·· ···· (nendijk. 

!;~~~_§; n.v •. dqlilburg,· c.nieqwénhuiz·en, .m.heerschop,·m,v.eys
bergen; j.veldink, f.v,çlijk, l.v.beusekom., ,p.schul-: 
teri, e; a_. v ;d. acker, ·chr ~.Je.h,e e, · j. ör_oclmrµ; . · - - · .: 
RES: g;jehee, ,c,veJ:din~-: · · '. '· >•.,; 

LENS 7: .r.ge_la.ufr,. ·h.v:·.weiz~n, a:v.leeuwen,' j;p.:groenendijk, 
------. j;g.v.dissel; j;houpp.ermans, r,,J:iete:rs, r:~rairestein, 

n.de bóer,. j,p.v.dissel, w,veelbehr~. ·. 
RES:·.a.kleih breteler, a;;v.scn;i.e.: ..... , .. , '···· -"· 

LENS 8: 1.·j-ager; :j,.:V.weiting·; h;,helini~h,· ~. leendé~ts' n. de 
------ , g:tuyte:r/:.:•?.tPi?9ls,; w.v.o .laan, f·,bierhof ,: j~de hilster, 

1, b;randenburg•,. c,. ki;as-; RE.S': -f;.g()seling, '11., buys, . 

AFSCHRIJVINGENr :t·ot; µi!::eflî:"jk "v'ri-jd·ä.gàvonél' 8 uuf'b:i,J dhr. · · __ 
· ··G,CóómànS-; Weimarstraat. 218, .t~l, 39,27,20. . . . 

Voorlopig programma senioren voor zondag-, -7 mei 1967_, 
..).-.,,' ' . - • • ~ ' .• 1 • ., • •• • .' 1 • • • 

Lens 1, t/m .7· - vrij · · · 
12,-- u. Lens 8 ,..:,y_,U.,C~·1? ... ; ''. 

' .. -
".'Jî.: ·.· r--~ ··i. •~·t ,·\ , ·-i 

V Il R I .A : ·. , ·•· ; ·_;; 1- . ·,. . ' 

- Cp 17 api'il k}eeg·-~t~·:•Ûa.$, .zoontjEl va,n_,onze .ex..:goalgetter 
Koos R?,s,.ereen zusje oij;'Zij heèt Doukjè. Cnzénartè.:. 
lijke gélukweilsen. · · 

, - '. ' 

- Wat je vé~,haalt is.lèkkér - moet Chris Jehe'è hebben ge-< 
dacht, want op. f,. mèi verlooft hij zich in Zoutelande met · 
Magda Louwerse. ·ne receptie is va1:1 19,30 - 20,30 uur in 
hotel Marja te Zoutelande, Dij deze alvást 'ónze gelukwensen 
aan hët-·Veflo·ofë!E) paar; ... - . . , · · · · ' · · -· · ·· · ' .. · .• · · 

:·• 

l'RCGRLI.MMA. JUNICHEN. VCCR· -ZCNDAG 30 Ai'RIL 19 6ry -, ' :. . . 
. 13;-30 u. iens 1 ..: R •. v.c.;(:· ··. ,V,3,G,2·,r:.6/4•: ,. 
13; 4.5 u; Quick ,steps 3 - Lèhs ·2 ·,: . ·. · Nïjkerklaan · · · 

. 12,-,- u, ·Steeds ·Voorwaái::J;s 1:-LE!ns- -3 .. Scbipl_ui_d·en_, i ·. 
• 0 • • A 

ZIE TCERNCCIEN ! 



, 

-422-
D E o· P S. T ·E L'. L I N G E N": .. ' ·. · · ·· 
"'----------'---~--,---'---,'',-·~ , . ' - .. 

!:~~~-l :, r. brugg'ertians ,·. m. V; veèn"_; f._. v .• bohèérr:en,. ~::;oth- . 
. ·. krans, l;l.ve_rhéugd,. r,fortlh.in;.j.webber.s, th •.. 

· · };loefnagel, • th ~bro_chard ,, a ,kortekaas ;. n. jans
sen, RES:.p.v.d;aar (2x). LEIDER: dhr,i"',l:luis.·. 

'·LENS 2:.c.vaassen; _j;wellipg, à.duym,·h.suy~érbuyk; t, 
·------- héerschoP., c_,verv.aart,, j,de jdngh,, w.v:ogel, · · 

-n~v.nie·1, _g.-v.d •. togt, ë.v.vél"ze'n._· : · 
RES: c.-rooduyn. LEIDER: dhr.G;v.c~.Velde. _SA-· 
MENKC!VBT: 13. 30 u. ingang- "Qµ;i.ck~-St'èps-terrein, · 

. -; ~ •• ~ • • f '. • ' • . • 

LENS 3: a;vervaart.,.:.h,verbarèndse'., c~knippenberg; j; 
---,---,-. · holt ·,s~·J.·'l.7;d .-it~lm-; '.ll. égbert s; · f. hél'.'rèl!lans, f. 

de wîfitèr, g;:de-hoogdi b,epskamp; w.geurens • 
. RES: b .Tustenhóuwer. LEillER :. dhr .F ,Herrelilàns~ 

· .. SAMENKCr'IJST: ·11.~~ u.' i!1g_ang Lens-terrein, 

·. Ï'RCGRî,}&!J\· iJUNICREN- VCC'R Zf,TERDAG· 29 ;;PRIL· 1967 .. · 

-ZIE TC:ERNGC'IEN i ! ' . 

. l4 ):_:\u~L~~ ::, : 'Po:Î:iö~t ~ern~oi é t errcin. R. V. c:. Schá~p:wc~ l-~ 
. ,, \' .. · ... '..,, ', .,· ., ... ,;· .. ··':·· ,•,:-RijswijkL .. 
1.5. 4.5, ;:_u..,Lens--,6-VICS · 4 .( v:r:) . V. 2, G. 1 ,-,;,:.s;J/3" '. . . . ... ,:· 

·. Lens 7: zie overige .elfta:l,le_n,. öok zóhdagr 
1.5. 4 .5 u. Tedo 3-Lens 8 · · · ( Vredenburchweg"hookc;·:: 

Schaap weg, Ri.jswi jk), .. , ... ':";· 
·9.30 u.Lens 1~~--=:Pi:-_~-~:i:-s.~ .. -~.?e.mooi_ (terrein_~•:V:~;l_'_ ·., ,. 

··-· .. ··. '.. -··· . -· _S.chaapweg; R:LJSWlJk . . 
14~3,0-u·.Lens 14,::.ViO$'.8•,--·· , , .·.v;2;G;·1,L;b/4 {v:r,•J 'U. 
1.5.;,i,.5· u,Len;·1.5:.cw 11<warti~r 10 V.3,G.2,L;.5/3 (y_r.) , ... 
14. 30 u ,Lens 1 6-Vel_o 12 • •.. '. . V .;3:,G·, 2:,:L,.6/ 4 ' , ·. . · ·.-• 

! ZIE TOÊRNCC'IEN ! . . T 

. ., _,. 

D E ·. r ;~, S T E L L. I .N G E N: ,.! ·::- , 

'!&J:!~-2: De ·volgende spelers worden: ver_wgç_J.i(: VOOcf7de~fi.-:;.:_.~,,, 
nàles vap I:iet. Polio-toçrnóöi: p_~y_;q~aàr.,:.·:e;bakker$·;·: 
.h:b:i_jstè:r:,yJê"l.d.;. j,ç:olpaC, "j;~olt,· .a •. hop, l,.b,uis, · . 

. p.de j.ongh., w_.keétman,' w.kouwenlioven, r._.;v,;d •. 
mull , : IJ.'• <:JVetbc èk • LE·ID ~R _: -dhr • G • v, d , V e.ld e_; :· . 
. SAMENKC)IB_T,: ,.,1.3 0 30 ü,Hengelolaan hoek L9evestein-

:·, - --~•.;~~.,.'-,:J.a.'an . :,~;··: ·~ ,;, · .. '· 



·-• .. -~ --
; .. ·.: j • : __ . 

. . ,;. ~·· ! 
:, ·- ' . ·' 

• i_ • • r·. 
-~!'§_Ê: r.~.bèrlo, k~schöuw, p.devries, b.eggers., g. 

· '. bruinsma, 1 ;de· jqngh, · j. v .fmlst, b .·hocigeveen,.~-
,. '. -,:· .1. v-,d·. v$ld'é, e·~bronckhorst ,. · c .-_gr~mbergen, · · 

R)E~: .f.v:,d,berg·, b.y/d lans, :LEID'ER: dhr.J:de Hilste1 

LENS 8: p,milt~nbürg,. p.iriand~~s, a-.v_.ess~n,··a,we'st'i1~f/ b •.. 
------ . de vries, b.v/d sj:Jz::ong·, r.peters, p,brelllll1er'/g:verva1 

t_h.jánssen, n.de vries_. RES.:_a,bilderöeeK, p;f;de 
haan.· LEIDER: dhr ,C .de Heer, SAMENKCMST: · 15 .15 uur 

· Hengeloiaan . .)'10ek Loevesteinlaan; ' · • 
• - ~ li' ' • • . ·- . ••• • . -~-

~1.!;l:!:!?...: l ! : •ttierckto8móoi: dezelfde speler.s, die vorige w.eek 
.•• 1_. . • , . deelnamen, worden . ook nu weer · · 

-. . . . . ,;verwaèht. . . .· . 
LEJDEi:f: dhr;R.Wà'chman. SAMENKCMST.: 8.45,'uur irig'ang 
Len;e;terre in; alle en . Fr. Raaff reeds, Ql!l.é B".3 O uur • .. , . . - ' 

~~~~-l'.1;: fr,teurÎissen,'. l,v,d,Iheèr, c,grqsin,· ·c,ábspoel;l ___ -
.. _ · h.janmaat, ... f .guit, :r,Il!eershoek,'c·j.-l,è-lverîStië~,:-,· 

th.v.d.aardweg, r,str?.at·man, · p.,:i:iéc;hler; .RES .. :. -j-,j<eet
man_, f ,de k:leyn.-. LEIDER: dhr.G.Ke.m~tman.· 

. . ~ ... ·: -~ ;;_. ~ .; '·.~c:":.:;{ ·_., 

§~§_l.z :· 8:· cast er:mill_e·r,, ! g. nie:u~1buurt;'1 :~ e ·,,110,x-:;-,;:·)·á sselma:i' . 
· J,de vri_es·, w •. duyvest;_e;1.n',•-,e.:y:;.èl.e.e'lsit11,-,,l'.',,wouters,. 

- b,hoefnagel, .r.asse:).màh,'·,l,,rerspàandon~. , . , --,·,·. . 
RES-: r,l<:,f.straatmap., .w.hël}driks.· LEIDER:_ dhr.C~'.Kra: 

LE.NS 16: b ,de haas; · b ;dé. briJ:ili!, -r ;V ::n~nspèet; j. ,lucas; 
------- m. p. jans 9en; .p. st;eff:~ri,: j ,êmuld er, : :r:; fe enst ra, p. 

wilmer;. ·c .• v ,huls~; c .hloenderk.amp. · RES: e. verschoor, 
· g,englehei-'t', LEIDER.: dhr.,J.Witting, 

AFKEURIN3EN: voor ,alle 3lftallen alleen' i:iussen. twaalf uütS!. 
en half. een ,tel. 66, 13.14- (K).v.bgeboüw )'. __ .: · - ---~ 

• -. ·_!:·• _,_ .. ,.. -. --·~- - ·:q· .... !~, • .-: •.,_;_:~ :'.. ;:, ,.', . .-.>. ., 
?Ul'ILLEN-'1'U1'1LLEN -?U/'ILLEN -i'Ul'ILLEN-i!U l'ILLEN ~.1.'.UPILLEN 

. . . . . . ' .. ·~·- ... . _. . . . ,· . ·; ,-,. - . ···:·-:- ' . . . '-~· : . ·. 

Woensdag 3 ~ei a,s~,gäart er tw·ee 'eiftallen_pparyhe;t.QuiCk'-_ 
Steps-terrein om .daar -togen dG, 2 -,school-elftallen- van· de 
Herschelst.raat te'1 spë_:ten': aanvang::_2 .• 30,.hur'/; ... . . , 
• . • ' ,. j •. ! ';. ~ ,:_ •. ,'. ,. : .... ·•' · .. •• ~ ' .. . . • ; ' • • ,.• ~-,, .. • ' , ., • • . • . 

Cpstellinlê:en: Komb;A: r.v.•id·.steen,. p.v .• wijk;.g.willemse, g. 
: : : · ---~-::,:;,; èciipa, g.trommèlen, f,veeren, j,de hil· 

. , • , st;e'.r, ·a-.de winter, m.v.d.horst, q.v. 
· · .,:noó'rt,·j.v~rijn. RES: th,niilrkes, p.per• 

· reyn.LEIDER': 'dhr,Ï',Schouten. 



• i 

-424-
KQl.!!°!2~!!:: h; jochems; p. berkelaar; j. janmaat; . e. spe:i!cher, l 

..• · :=j,.boin, r.micka, r,,v_,d.lely,,a. 1 s-'-gravendijk,::~,·, ;.';· 
r •. goedhuys; e; hoefnagel;, j ,slabbe_rs.-.. RE,S ::- : - • • .. , 
f ~13nóeye'rs, b.ruiterinari. LEIDER;: -~hrc,?;,~u;f;fer:.:-- ~---. · 
mans. .. · · · ·,. ·. · ,.· .- . c;.. . ·· . . . 
S1\.TJJENKC:MST:· 2 •. -.:·uur ing_ang Lens_-t,er:rei;n, . 

PRCGRJ\.r-w,1\ ·PUPILLEN vcni. ZATERDI,G 29 .~:?RIL 1967 : : . -· . . . 
1 ;'4.5_ \1.Die Har;he P. 1-Lens P 1 Dedemsvaàrtwe·g·:(V::c.s·:) 
1 ;-.,._ u.We.sterkwartie.r P- 1-Lens P 2 Duin-laari __ · ·' · · -· 
î;4:5 u;Lens· P 3-Rl\VA P -2 _ · • : v;2,G.1,L;-.5/3· 
1;.:: u;Lc,ns P 4-G .D .• s·. I' 4 . . 'V .2,G~ 1 ,L.6/4 
1.;4.5 .u;R,\V/i P 4-Lens j',.5 . Terr·,.Lens: V .• J,G·,2,J..,;.5/3·. 
1;-- ,u;s·,c,A. I' 2:..Lens. P 6 . C.èkènburgh ·-----·· 
f;:: u;Lèrîs P 7-VIC'S"I' 3' ·_ : . V.3,G.2,L,6/4 
_1 ,..,- u,TEDC' . .,. Lens.:? 8 ·. V:redenburchweg hk;_;Schaapwc,g 

. . . • . 1 ~ ' • , . • . 

. "•, · ZIE. CC'K V. U .C • TCERNC'G'I, 'op Mi",ANDAG •·1 MEI A • S • 

. 'ZIE .C'fK WC'ENSDJ\.G 3,MEI A.S.· 
: ~ '. ' •J . : . •· - . 

éD ·E.' C'· i1 s T·· E L L I N. G ;E. N:;., . C •• . . - ... 
LENS ï" 1 :'r;\i;d/stéen; p;v~wijk, g;~il],emse; g~c~lpa, 
---:-:-::--;-:-: .•. : g •. trolÎllllelen, .,f :. véererr, . a. ba ven, ~ ,de"wirit er, 

: · · :· · m.v,d.-horst·; .q,v,noort; 3.v.rijn; - ~ · · ·._ 
RES:. J', slabbers. -LEIDER! '0.hr.G,v;d,Ste~' 

1 :SJ\.MENKC'MST : :c1 , 1.5 . u. E:l Ubgèböuw, Lens : : . 

LENS P. 2: .h.jochems,wqde lülst'ér, c.,v,d.aardweg, -e;spei-,..:: .' 
---:-::--:-:-,7", t-:che.r,m,v.baggU!l), .r .• mickai'p.dè wölff,: '.:f,wou-

. · r .t~rs, j .d·è hilster, .e,hoefnagè"l, r;góedhuys. 
RES: a, v.;maris. -DEIDERL dhr. 'I'h, Suykerbuyk • 

. , __ S/,MENl}C'MST: 12 .1.5 u.Hcngelolaan, hoe,k Loeve-
.. ·: _st·e,inlaan. : · .. · . - ' · _ · ,'. , · -- · ' -· -- .. -

, •· ·~ 
I:~~~-!:_2 :_ .12 ._yex-~çp_9.()r:_,_ .P., l;,g!;B:e:t,g,?,r_,_,...i.._j1;tnms1ilt., :,a ~- •s_.., _ .,.. .. ___ .. 
- ... --__ '--~1:ï;-i1iilfa, rp~t~'Vt~~:· ~~~;;r:;:~:-J: ;;i;~:;:?~' .. 
·.:.:..:.· ... è.: "'.RËS·: r.de.vroegë. LEIDER: d_hr.N,Xoot·~;·;:,':, :: . ."~~--;/· 

• ~ • • • •• ' •--•••••• oho» 

LENS ï:' 4: j;.boin,. a;borst, e-.1riacco,; 'j,keetman, p.booms; . -
----:--:-:_:- . _f~de. vries, .b.ruite,rmàn, l,wi:nk,elr:nan,: j.ppst.,~ . · :• 

. th;v.rossum; ·c,bakker:1µ:S':. e;bóoms, r·:v~-d~ ....... · 
· meer. l,EIDF;R: dhr.R'.Dr·andènburg. 

. . . . . - - . . : 
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••··•. ····-· ···•-··•·-"· -···-··· ·--·--···-··· - --•-··. ••--··-,-----•·"------ -·-----······ -·-· ... 
!t~N~~r-'2: r. v_,.os,. f:.willeyns ,- ·r.bom;- w.v. ct ,lind-~rt; ·r. ver--'-~· 

_barends~; j.valkenburg,. a.v:.d.,aar, a,hi1derink, __ ·_ 
· g,bloks, h,cooman,s,· h.veerkaµip; RES: a,lndder, . .-

j,v_.d,wijk_, ;r.,EIDER:·ctpr,J,Well-ing .• · · · . 

LENS ·:::,·:6: à;kleywégt·, è.ernst, th.'tijss~n, é;de wi:t, :e,ree.-· 
---.-,---:-,- _ ~~ryk, m,v::wi;ssem_,, j,schaarrplllg_;.,p'.nlbe,rs.~, j, - s_{ 

wustefe,ldr'r_,beck, g.gome:s,:~ES::.g;scl:].ne_:i.der, . : 
' r•, v, let i ·LEIDER: •clhr; I,:Nieuwenhuiz en;- S1~MENKCMST: ·;· 

· · -: : ._ • 12,.15 u.Hèngelolaàn ho'ek_,t.èywe,g (Eur:q_ci~~.ma) · .,, 
-~••-,:-: 0 ,•,·, •:",•"'J::, ''., ,••J,,,• H :: •• _;•-! _ _.,,.," ,.·•••••,,• 

·LENS, 7: .j.koqmen;-,g,,v,.osçh, th,heem(ikerk, j,köpe,t, p., ,_,r. 
-,------- feit z_; a ~ burqksen;. j .ho+ltnk, à ,,ja.ns ~en;, :r,kostér:;1 

_f .• hend:ç;Lks. ,- ~P ,kopi;,r. , RE~~ , j-.-él-e ssing;,-. .--f;.-everbe eïc. '.': 
.LEIDER:., dhr .• Th .Droe lfo.rd ;, :~, é: •• , ...•• ,, , , - .,: . • '-'··::' . • '· , , 

. L"ENS .'.p 8: wórdt· s'amerigeste1d 'uit: .. -- . ' . ' ":'' : -----· · -- ... 
.,,-c:--:--7"", -- y:,poûw~:·_w, có,räottin·;: ·5,muld er·;, : j)y .tl :,t:uf g_f, f. jon, ; 

·1 -· li:ér, _riî;v\r:i:jri/ti.v.veer;i., è.yperJ;aarij;'r·.r,'•:ttet, ; -"'" 
• ·rg; v. ge ssèl, .;, ,gome ii_; RES: c :sohenk<fls, _r:::de hoog4; · 

p,perrèyn. LE,1:bEH:, :dhr.H'.Dràndehburg;; ·SliME!l!KCMST:, 
•:.c , J1_ 2 .- 3:0 ']-1,11'. · ,BQqg:eJ,ola.~n .. .h.oe j{; '.'.l}o.cy,e st-etglann. -

· . · ·- · · . ,_.,. :,.. i.cr \-~··· "-f::;: . · 

AFKEURINGEN: nlleen tussen twaalf' uur' ·en half.,":één tel • 
.. . . , , . ,::· ;;,,,·.r,,-r:~-6-.• 1--,3 .1A-::_;{;Kü.ubg;eb,ouw h .L ,,.,_ -.ri .. ·Ji.:;:,_, 

i\FSCHRIJVINGEN: vóér '\r-ri_ljci~gàvonè:i '7 /3ö<h,li- >ii.àh' tlhf:.'fl. v .d ,: 
.... _, ,:;- ., , ., . -,,:, :;,· ,,,.r!Çliei,j,: ,:Ftrnrn.bczen st·rn·a t .. · 48.;, ;!;"el • 3 3. fl. 8. 42 ,.;,ff· 

,_ i. .: .. ,--,(tel.ef.Gni.sch·.i:J.leen vrijdaga,.,-ond tussen 
_ , _. •:,:1_. 6r. 3,_o. e-?;:7';'~0 '_uu.r ),. f:•: ,,·; ':: : ;, . ·•·-- -_ _ , _ 

NIE T-Oi'KCMEN ~ w'egerrs niet~(!PkOl_l!.(?,h'._ ip h~:t:_ ~fge 19.P.~.Il' week-
. . _ · ,,--- · ·; ·@inde ~wëroëinr F,d~, Kleyn: er::i· ·G .• En·g1_~2-~rt· '\ · 
.. -... - ··· --·--·· -· -· ··•, -- · twëëinä-ä1·· ailà- reSëI'-Vè. Opgesteld.. - ------.. :· 

r-.:;- ···1 - - - . 
,·.MllTERIAALUIT'GIFTE: ; Dhr. H·,v än ;·der: Kleij';;-' . : ' •' . ,:, ·: 

•'• .. i , .. '•" ~,- '·.·-··: ... ~- .;.:-_,-. :-_~ ·_ ' .• ~ . 

·;•·. 

T R' A r· N:I. N G:···. Op y.9ë_r,isdag 3 m~J gnat; de .training vo'or·. 
: de ,C:.:.klas.se ·en'Vóor,d'è D-klasse niet .· ·-· 

_. . ._door' _i~ ': verbpnd tne_t· _cle dodenherdenking,.. __ 
'. · · Cok ·op bevrijdingsdag, v_rijdag 5 :mei, is · 

:: .. -:,, ,,·_,. · er gé.én;,.C-klasse trainin~_._ ·. . ,1 · 
1 

,, 1'" •• 
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~~r;RG.Ga~!\ifüiÎl2&fi'miciifuN:.~RccR:.i$;a~'l'cEm1r·CTEN~~,RcGnr,~11-t,,c:-,.:-?f.;'~1,7:5k·-,:,; 
- ."':_,~ .... ;' ';·-;:•·_:_ ; ·-~ ,,:, ·•'. ' '.-•. _..,.. . . ~~;·.--- -• a;: .. ·~\"..:.-:.· ·--;_ .-_-. 7,_,·i;~ --~~.-: ... --· ~ >_..., _____ ,,, '• ---..:--··.)~~-~~-~;~~:.. 

''Vi:iöîî/df;,0,kbinende :weeko' stä'an,er< ,v:er.schil_:1,e,nd ~- tge r:s:~'i,c ... i~~·:,;,"'p 
- i:ïooien ·op het progralJlilla·:::·.,Lee s alles. goed· dóor·,< zo;,<~;_; ;: ,. • ;'.>.-- _ 
dpj;rj)'! precies. w'e.et,of,-w11ar,-wanneer ~n l'\oe.;jl.ap-t :,:, _ · :·,_-( 
je mptt: _spelen;, zodat we-• niet. vopr ( ona11ngenal)1e:h ,-.:··· ···· .... -
verrç1:-ssingeQ; kpmen· te .staan. Neem goed de ti jlll:e,111- : 
Vöör af"sèh:tïjvingen- en/of" everi'tue;J.e af"k;éu;ring1,,1-1, 9P, 
zodat· alles zo soepel m'og-elijk -ve:rloo'pt. Doven:-<· 
staande geldt natuurlijk ook voor de komende wekpn, 
waarip !jog. vee:i.,_toernooiep· zullèn vö~~en, ·zo_als· .: : 

. je. in _<:lè. in. Il Jong· :Lens'1 i;epubliceerde ·agenda· hf;lbt 
ktmnen'Tezen;,.Veêl plezier en- go_~d:l:uck ! ' · ,;.:.T 
Ml,ANDî,G 1 MEI 1967 V ;U ;C; I'U:;:->ILLENTCERNC'C'I . 

C'p maançlag _1 !)lei a .s ,' neenrt '€GIJ kombina:,tie\ieel. àah. 
het. door· V ;U ;Ç .- op rui ar. terrein aan. de Sçhi,nkkade te 

. organiseren. t cernoo::j_;_ De. wedstrijden begiJJ,nen. O!Il 11 
uur en 'duren.2x: 12! min:,/l;flc.iop + 4:15 µur,-; .... , .. • 
Lens speelt :i;n een, poule· met t .- -:-_ d - · - . · · • .-

. - . . . 
-·Dl1;t1:ïW_Zwart 4; V;U,C.4; Wilhelmus 3:;. 

en Voorburg 2: 
De. v9lgmJ,dè SP?lers worçien hiervo.or verwacht_. om 10.--,-_, 
uur op. de .. Hei:igelo:J_a~n. hoek LeYWeg: . .

1 
--------.. 

,·, '1':Verscho.or,· i';Der.ke1aar;' J~Janmáát; I,,fs'-Gra- .· 
vendijk, R;de Vries'; -H.Straver, R.v.d.Lely, 

, Q;L~lieveld; ff ,0cle·-hilster; Th.Murkes, ·: _ . 
F;·Sn:oe,ye:rs. I1ES:,J;Bo:j.n, LEIDER:dhr.N,Koot"~'--- ·-

MAANDAG; 1 MEI 1967 j'.;.:..KI,ASSE TCERNCCI ZWA_LUW V.F.C. 
- · ( VUGHT ) .c:_ ----

• 

. Het eerste j'IJI'):j;orene,~fta+ neemt .qp. koninginnedag deel •. _ 
· aan het Zwal uwci;i. VFC - t oernóo~ . in . t[ught, wi:te.raan ·· · ........ · --_ >:·. 

;::-vei::cle.i:: ,,in qq:oè: ,poule de,elnemc.n:: .H~lrpond, W .-S .C, (Waalwij_k), , _ 
3;, en' '.?i,"fé!1UYf~l1' "! ;;fJS';,•Dc,.weds:t,!'i ;jc:1_~n :1urcn . ? x:.1;5.,J..J11i_11utenw&iJ'?,~l 
·-"d-e'-nr-&.•- . .1a,,.en ~2"' gaan' over naar. .;:è\ e -!f;t;nale.~ .• ~Il.e=v..QlgQ.nd§..,.,..;:_.;;, •. A..l,..,, 

· spelers "worden verwacht: F; v .Doheemen,D. Dranclenburg,.,_,. "-" - , -~ 
·· Th,Drqchard R:Druggemans,:Th:; Hoefnnge.l}l'f; Jan:-isen ,A .Kort,9l5:aas ,. .. ,. 
.. H~Ràtn½'fans M•;v~Vceii.fJ :verheugçl,F.deZwart;Rif9rtman.- .. , . - .. _. ,. 

lilèSAMENKGF!..ST': , 9~30;:üuv itfgang,-Lcns_t.t:Jrreiir;_ :,,de::rei_s.zaJ; ,.p9r/ : ·,. 
~~«-~~~-.-;. ~ · 11 4 auto gGs_çhi.~dJ~n~:::;i---~.(;·_-- ·· --.- ... ~:. ~ _ · ~ ~,,: t- ::.~~::~·-.:~j 
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DCNDERDI,G 4 ·MEI ,Si>CCRWIJK :i-KLASSE','I'CERN{;C.I :;_:-·~: "Tf ~·i- -~: ~,-; ... ,~ 
·,. . . . -~ ,- : '--~- .. •: •', . w: . - . ·_·: ·:.- .: .... \,..'._. .... · . ,!~~:.'. 

Hieraan zullen ·deelnemen -Lens 1· · en 2; De· vorig Jaa.r. , -~ '"·•:-· 
d_oor ons gewönnen · be'ker'. zarl---worden verdedigd, we houd'eri ;·,:; 

: hem nog graag tten jaar in .-cl~ _prijzenkast J Tegen.stanclej;':s ·. 
\:Z:;i.jn: Spoorwijk; Laakkw~rtiig•; .P..I-,_yk· en D .. M,_.T·.' ·. ; .. · ... :: . / :; ;_.,·:,, 

Gespeeld worden wedstrijden· van 2t_ 15 •:minuten zonder'' 
rust, bij gelijk eindigen beslis'.seri. strafsè:hpppen,,De. ,· 
re sul ta ten yan dë 2 eiftéil"l,c<::n. Yf:ordëri'• samènge;tgld .. .' .: · . ·,:: 

. • ' ••··- ·.• .• ,;__ ·._l_ . . ·: :-_:::,~ • , :,,:_ i' . " - •: >· : • ., •. , . .:·. ~ .• : 2 
;Je volgende spelers worden verw?-~ht_: .. __ ._.,., ;:;;_...'. ;·~.:.-,~··:·• :;: 
LENS i\: F. v .Doha emen; Th. Drochard-;., R.13ruc.g~_nm:ns; · R: Fcrtman,, 
------ Th; HOefn~gel-, 

0
.1'1. Jans sen, A'.-Kortekpas,;•:;)-l.;:Rothkr;a.~s..;, .. _ 

G. ,;(d .• T.ogt;_1 :(Il; y, Vccin; J ;Verheugd, W. Vogel·;:. - .. ..: .... ,/ .. :,I_L~~2' 
LEIDER: Dhr.i'.Huis. '· ·, - ,. _,; ,:._,. •.:r iJ"[· .; 

~~~-!!: A. Duym,:H"J•;_gpp1t S:, _fTè.Hettr/lChop/ J",d.e,):,o_rrn,.' yi;;p~~::: · r 
. rens, H.SuykerbuyK,-·'C·;Yaas:seri:,' Gce:V~rvé)[art ,; :-C .v,. V.ël•-;"· 
ze'n ;- . J tWebbers ,, , J. Welling, J. v: d; Za1:rfi;:•.-: .:;fr',~ . '·; •,..;, : . 

· •. ..J :LEIDER:-dhr.F..Herrêmaris.-· ·.· •. · .. ··, . , .· '::' .. ·· .. ,:,· :- , 
·' ... ;-- Sf,MENKCflST:. 1.Q,~Q ·uur _Klubgebçiuw ·~?f!tl,'y?Or. be.içl~,-, · ... , 

,1 . . elftallèn,; · ,.•: , , . · : -. :· ·· ··'· ,,,.' ...... :. 
! ·,: -· ._ - •. • .•. ~- ::. ,_ '•• •,., • -••'• ... ~ _,·.,.,~. ·: .. ,-·.·!- .·-_ ~ -'~-- ··-.. ·' ·1-~ 

.. · 0(:NDERDAG 4 :MEI WESTEmcw:,RTI:E'Ït D- EN .c-,..:-l(Li,SSE TCERNCCT· é_'.• · "f'. 
~ . ·r.- . ' '" .. .:: .. _· .. • ,· .. _ .. Jr_•r:J~,-.; 1 Voor Lens 5 en Lens 11. ·,."·, - -.r." , ., · ,: ·, •. 
Gespeeld _wordt in 2 poules-, waarbij . voor. elke pou1e 'ä.r:t:é :\ · 
prijzen b.e schikbaar ,zijn. Wedstri jdêm•va'n•!.;2x 15·;-_l!li~t-en,,.,,-. __ _ 
zonder rust .. DeelJ:1omendó_ ve:r'èhigingen·: WesterRw'a:rt-ï-er,c!.é'_:!.[.__:[ 
Le':midas, •.S. V ;W •• ~ Coal, /,an vang:. 1 O; -- uur;; Terréin': '..7 , • ,r: 

. Duinla_an. _ . . ; · .. , ... : : . . .. · , . . . . · · 
: De Volgend-e-.:spe~~rs .y,ortj.'.~!1 V:èT'Wn:cht~-: ,~- _, ":_ -~i' ~ ·!·~:: c:r~ ·:, 

·- . 1 .. ·. ,• ~- ._ / - . - , . '• ~ r--. ,. • . 
. LENS .5: ;ï'.v,cî,Aar, E'.Délkkers, ·tt.Di"j:sterveld, ,J.Co:j.pa,-· ,,.c:- ;t,_ 

0 
.-:" _____ j,Holt,'-''ff.Hêp, .. L,H1..jis,, .. i'f,d(Jo~gh; W.Î\eetp}~n,:'_1~··.·, "·· 

W ,Kouwen.hoven, R ;v .d ,Ml\11; H .C verbee)l'.;, . _.1:,._, •.· .. , ., 
LEIDER: 'dh:rJG:.v.d.Velcté.· .. · ,·::-, . ,, , .. _ . . 'Lil 

!:~~§_1f: G .Dloks.~·")j.~i,~fa~ldórp;· ?;·cl()\i~an ;'' R}ff\5.èfn;g~i/' 1
/,; _, 

... T.Ho~~; d .Hop,;~,cl~_ ûongh, F,.~aaft, ,Tr,Resod~7 _:1 .:t.: •. r 
_ · hard JO,- C:·~Schrcv_cr, G. -v. d :•. V_elp_~ , :t • Ve_rhè e sen·,,,,;c,- r .. : 

. LEIDER: dl,r,R,Wrichr,~,n. ·:c · , • ; . . · ·r.:, ··, ·· , 1/.,;.~ -
-- - . . . . ;; , , , . . . . . - _. ~- r . . . , .. - - ·' .,.. 

Samenkomst voor ''.beide elftnllen: 9. 45 ·uw· ThorbÊickelááii' , r-, r, !: 
· ·,· ·. ·1:;•.-, . · . . : hc'èk Laan-:v"Méer.dervdcitlt: .r . • rr ~,.. - -. ···. i·;• .;,··"T rç•_.;f}J.-_• 

_;;Li"''.i:°.'~ 
_r•--~. 1:-:.r-r::.t,~ 
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· tVRlJDJ,GAVCND 5 MEI: A.D.S,..,D.,.KLliSSE-TCERNCfI 0,"'; :_•• >·--- · 

·· .. HiéraarL zal Lchs b' deelnemép, .Vc.rd~r; }cgcv~r:i~';,q:r:à'.i~.: ·.:./ 
·volgende week gepubliceerd •.. -• . - · · · ·• ··· · ·• . . · 
Vcrwçicht worden dan: R.ir.Derlo; E,v.Dronékhor.st, Ç,Grim:..'. 

·· -•• - , bergen•, .G.Druihsma,;H.Eggers,- G;de'Höor:ct>' D. ·."' 
Hó6[:/c:\reen, H-.v.Hulst, L~rle Jongh, K·;Scllouw, , ... -
L.v.d~Yclclè,· I',çle Vries·.· . . • · ·.- · ·_ · ,' ··: , 
LEIDER: dhr.J,de Hilstcr. . 
Aanvang:· 1 8. 30'-uur;· .. Samenkomst : 1 7 ! 30 ·uur·. 
ingang Lens.ter-rein. 

AFKEURINGEN en AFSCHRIJVINGEN-

Voor alle bovengenoemde. toernooien aanstaande yrijdag.:. 
avónd ·a1s·riorlilaal; tus,ien half zeven en half aêht tel. 

., ' 33.88,42 (dhr,H.v.d;Kle:\.j). · · · · . . ·•·- --
. kl.lleen tn ~

0
é§!: grr!:1g~nfig~ -~!! E!!:?~l!!g~ g~y~!;h§g -

· qn nog wor en a gesc reven: . . . . . , . -·· , · 

voor maandag :1'. meï : . z ondag~:v"-ond .t_u-~·serr 1 [L 3 0 ~ri 1 9 • :- uun. 
voor donderdag l4- m·ei: woensdaga:vond tussen: 1 8 .JO en .19, -, .u.~ 
voor vrijdag 5 mei : donderdagavond tussèn 18.30 en_J9 u,. · 

Nn:,.r afkeuringen kan.:niét. worden ge:i:nformeerlil, dus._ ,_,, ... ---·. 
_steeds naar het punt van. samenkom_s~-komen::~-- :.:·:: ,·-- ... 

. v:,N DCEL T•T DfEL (ju~ioren 

:.>C'LIC TCERNCC'I: De eerste ronde van het ï'olio toernooi· . > 
·::·is. voor Lens -. .5 suksesvol verlopen. /,lle · 

·wedstrijden werden,door onze jongens royaal· gewonnen •. 

.. ,., 

Dat wil overigens.l'liet .. zeggen; dat .zij er'niet·voor 
gevochten hebben. ·Integendeel! Elke -speler heeft. zich:. 
voor de volle ·1 00 procent ingezèt :om· een zo goèd moge_..:_ 
lijk resultaat te bereiken. Als deze i_nzat ook_ ti:jde:ns· : 
de finale op het RVC t&rréin aanwezig_ is, dan- gooit .-·· .':. 
Lens daar zeker hoge ogen·. Dè eerste wed.stri,jd tegeri de. . , . 
beste van de vier tegenstandet:'s, Lai'lkk\_.lar,tier,-werd door . ..:..::-:
doelpunten van W.Keetman en T.Hop (,2x) met 3;-0_ gew9nnen,·' · ' 
Vervolgens werd met .3-1 v9n Cr-anje. Dlauw.gewomiqn; :. . . · 
in deze wedstrijd, z.qrgden Wir!>. Këetman~• Baul v/c1_.,har,.èn . ·r ·,.: 

- Ton Hop vóór .de ·c1öelpuriten.: Na aanvankelijl< ,doof. E,duard: _ . ..:. .'. 
Dakkèr mèt' 1.:.0, -tegen roiev'aar's te hebben voorgcrntaan. · • · -··, , 

. waarna de gëe1zwarten. op_gelijke•' ho9gte. waj:)91:i ·gekomen·, ·' -·-
stolden ï'aul en Wim de ovêrynnnü1g_ veilig.; Deze t,wee • · 
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laatsten zorgd·el') ook-tn dè laa'tste wedstrijd tegen 'Dié -· .. 
Haghe voor- de: doelpunten. Het werd.·3-0i·, •. ·- ·-:·,· -.·'··' 
?A HIERQK TC;ERNCCI -· Eèn niet al te best <spelend L0n('l 11·. 

· ·. 'c· 'wist in.'zijn poulé tocli. nog de · ·. :· 

eerste plaats ~e. be:i'eikën. De eq:rste wedstrijd tegen .,Láak..: 

· kwé!:rtier werd d;o?r __ doelpup.t van/ ,Verhe esen, met 1 -0 .gë\.fbrin~n, 
De tweed.e.gewonnen; .R;dè Jongh.was ç1'e,l)'iaker·van hët·cfoél-'·. 

··• · P,unt", Cók in ·de ... derde·' wedstrij'\:l tegeµ,•d.e, zwakke Coi'év'fhrs . 

_werd_·het e.~n 1-0 z·ege. De l?atste,weqsttijd. 'tegen _het:in.J: 
. komplete Die #aghe (9,man) was er-.een om· maar gauw te · ' 

":vefgiiten, Het,wr;Jrd o~o~ Dé volgende week za1·er beslist · ·• 
betér riloeten·worden gespe.èld om in . .de.f'.ïna1e :een. behoór::,·: 
lijk fig1,1ur te (3laan. · ·· · · .. ·,-:· ··' · · · ·, . · · 

LENS 8 :· -~péèlde ·t_egeri GDA, een màtigè weè!stfiJd. Vóor::i:1 di; 

. · . ;: •.•· eerste helft w:~:s _zwak:.·er kon'.~lei:;Jits:,via e~n ,._.'. 
, sv,.rafs-chop worden gescoord. Na rust ging_het. geluk~ig.be-. 
'.ter: en ,door. d'oe;I.p1,1I1t ,:,n van -Theo ·JansE>ên '(4:ic); • i'cter Dreinmer 
· i:;.n· I?ieter•wérd het 6.:.o ... , .. -· . · '· ·· ·· ·; . • · . .,,, .. 

IENS O i 4: · .·riàiA ·d u~hiig ~eyariCJfa::v,:o_gfc'.fü~-\~l]i.~~:i~~d~i"lá~g,::t~~~~~-:-
WIK. Het was :èiei1 ,;,;;:_qriz'i•j__q,i•g.eêi,we'd,stf:i11ji:l.0 .iné'Eîr~ri'S;-l;:-,f~:-

v:oortdurend in de àanva:li :;~t.1!:Fi!?--,sk_G,c.]Jiip,;jlq:.fil'l~fi~:j1rf~E;~~,t]lll: .:_ 
bal vlak voor. de -.rust> ( een•i:ter.ugspe·e1ba1l:},iifV'0.or;,d:i,.e,,!t1:jd'"~ · 
hadden 'R9n Meershoek ( 3x)',: 'Jo·s' Hel:venste{n ,en·Thèo v/d ,,o.{;a..:. 
weg"_a1:voor· em 5-0 yóorsproi-îg· gezorgd. Na.clè''.rust kwamen-. 
er nog doelpUnten van Hans ,?eèhlèr, Jéis •.I,lelvensteiri: er,i · R~ .'. 
Strao.'tman óij. ·: · .. , ,,,,', .,,,::. 

·' • • ~. • l' 

• • • • f • , 

J,ENS.:16: stond-tegen C-éleritas·.bij de··rust met 1-0 ach.ter, •. 
· . , .· In c'e tweede _he.lft een aanY.allond Lens, maar de 

. tè;gènparti j ve·rgróot·t~ de. voorsprong',, ·H0t wè:'rd- echtur 2-2 . 

door Verhul.st; :eri' Wilmer ... Traag ingriöpeh 1n·d·e. achterhoede . 
bezorgde Lens weer eer1 aëhterstand (2.:.4); ·wi;i;mer; maakté ·-.; ; 

er 3-4: van, maar Ce1è:ritas· liep weer tiit t ~i;:,q.:. 3. C. v ,H1J.+5~ 
·maakte er .. t·enslo'tte 6"-4 van. •. · · · 

. ' .. · 
. . ' \ < l 

... ' ~ ~- . , . ' 

C'ns eerste elftal leecl een verdiende 0-1 nederlaag tegen 
een goecC spelend V. V .i'., ·è:at over- ·•alle 

linies beter\:,as: Wèl'heeft Lens in de allereerste 'minuten 

twee mooie kansen gehad, doch deze werden do0r treuzelen 
niet benut. V.V.ï>. profiteerde van een misverstand in onze 
achterhoede. · · · · · • 
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ï). 2 was praktisch· de hele wed§tr:i,jd in de meerderheid, 

dochw:i,st'dit overwicht,niet in.doelpunten tot uit
drukking te. brengen d1;mkzij · yee;I. ·•ipin1:;eh1erk". Enkele · 
uitvallen werden door C'oieva_ars'weI. goèd· afgew1;:fr]<t; zo-,-

. d_qende de 0.:-2 ncderlii:a_g, ? .3 · spêclc1.ë· t'égen Rav2. 2 
een_ ,zeer goed·e wedstrijd. Voor rust· t,ege'fl de :sterke· 
wind. i11_ 1.n· r;elijk opgaandè strijd;';na·- rust' 1n. overwicht ' 
van: J:ien_s, dat resulteércle. in oen_ .5·-1 ·' over.winning. ; 
C nclàhks _,de_ vólled:j.ge :i,nzei yàn _de spê'lers moest ? .5 . 
r!e ov;crvtinni·ngia:an C. W •. ?. 2. laten; dat -te. ster-k was .: ' "::,c: 
voor.~dït elftal. Lens 6 èleed het wéer. prima·;:·Alle spe- _ ::'. lers 'hebben, zeer• goed gewerkt; De bclonîng-;::was .•n ... · _ · · 
1-0_ overwinning op V.V.?.~-·. ;lankzif'een penalty; g~.,., 
nomen: door 1,flrl Lodder, kon ons ?e elftal .tegen,. Naald.,. 
Wijk 4 ,.een.· gel:i, jkspel· · 1 ~ 1' behalen. \ nze .ben .iamins · · · 
tenslotte wa·ren ste'eds vbör het· doel· van Vreden1:n.irch 
te' vinden, doch wa,rép' té1 slori:lig icn het' _afwbi;:kën1 van 
de aanvallen. 'Na rust wist Vredenburch ,é.énh/aa'.L ·t,f: · :·c.• 
scoren •. 
VAN DïEL T,CT DC:EL. f seniol"en) · : ·. --. 

f . ~' ·- ' • • ._, -, . •. :. . : Lens• 3: heeft in een· enèrv,erendê wedstrijd. tegen het· .~-:-,-~r. 2e ·van Gr,Willoni II'Vac lleidë,punten in d_e_. . 
wacl1t: $esleept. qra:1f Wille171" p_peivle al direkt • een fel_ offensief; De aanvaJd:cn .stuitten• ecbter op .e.en hechte . 
verded;ijging- met'. aan het hoofd d'\~· zeer· goede inva,lier"." .· 
doelman Th,Suykcrbuyk. Geheel onverwacht echter kwam 
·Lens: -op .·1--0 na e,en _solor\i-sh van Jos Wittin,;.l'{n c'.e rust.,_ '"[arerr .de: :roJJ.en qrrigeke_erd; Lc·ns·:was ,hoofdzakelijk 
in-de aanval,.voör").1 vi'a''Jos·Witting.· :·; '·•: :.• 
Uiteen voorzét,van.J.aätstgenoem:Le sç:oorc;lë. Héi,rry Ja
ç:obs; · die v-oor, ?i~t Di:tt\,;hou~Jt was. ingè:va11èri 2'-Ö :· • · ·Gr~W~- proheer·pe het·: nog wei',:', maar (ltrç1ndcte·, op· dê • · ' hechte verdedigin·g. ·•.: ., L'. · .·, ;:-, , ,. ·: _ · · 1 :,_ ··,. :· 

., . ~ : :;1 ·. -.:- ··r 
·.'.•;;• --

- .. .• • L.!...;·· -.. _,.- • 

'.··~.-:.s. . :.: " _,. ~-
• ~- • f 

• •·• ~-: ·; f ' : 

. ' . 

·-



DE LENSREVUE ., 
klubblad van ffi 
de rkvv ffi 
lenig en snel 

RED,'.KTIE ffl 
g.halleen ffl 
a. verbarend:se m 
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, SEKRETllRIAi~ ffi 

f. b.mesker .. Il! 
plantenoord. 126 1H 

l~,ffl 
ffl 40st e J,'.!i.RGANG 1 
ffl 3 m~~=1i~7 -: 1 
~rnmmrnmmmm 

T E L E - L E N s 

D,\AAG, RCDE LANTfli,RN 

Ler{s staat véilig. Dcio; hè't gelij~::ipel 
tegen Wip::iolder kon_ G.S.C. ons niet 
meer inhalen. Dat.deze klub bovendien 
nog met 2-0 van de ?ostduivèn verl'oor, 
was voor ons niet meer van belang.. . 
Cver de wedstrijd tegen Wippolder .. 
kunnen wè rïu niet bepaald enthousiast 
_zijn. Het spelpeil was nogal aan _de 
lage kant, De' eerstë 'tien minuten.wa
ren voor Lcms; met de wind in 'de rug 
werd het Delftse doel bestormd. Het 
vizier;. stond echter niet zu:j.vër afge
steld.' Hierna ontspon zich een vrij,:,el 
gelijk opgaande wedstrijd, waarbïj we 
wèl moesten konstateren, dat het in de 
Lens-aanval niet erg boterde. Er werd 
dikwijls zeer sJ:echt geplaat'st. De .. 
Delftenaren openden .. vla~ voor rust de 
SCOl'O. fü:i' de tr;ee nam Lens ·direlkt_ het:•· 
initiatié'f, maar ook nu faalden onze. 

· voorwaart-sen. Na: een halî uur spelen. 
werd het·toch nog gelijk, toen Fred 
de Zwart '.zich handig vrijmaakte en op 

.. , twee meter. van het open doel keihard , 
tegen de ond erla!_nt van de lat ;$choot ;_ de terugspringende bal , , 
werd door de goed meegekomen Dick Drandenburg ingekopt, 
Het enige hierna nog te vermeld en feit was een enorme dreun . 
van Fr.:d de Zwart,· die op het houtwerk uiteenspatte.,- . 

C F F I . C I E E L - . -···· 

IN DALLCTAGE: . • 

No,98/2 H.C.M.Nouuéland 
99/2 Th.J .f, ,Droer$ 

100/2 C.A.van Dijstcrveld 

23- 9-57 
', 25- 3-46 
1.1~11-57 

Steenhouwersgaarde 51: 
de,· la Rcyweg 146 
Voasenrade" 10 .. .~ : . 

T(!!,rtNL CI-;,GEND11-·n.ERNCCI-11GENDll-'n,EHNL.l r-;,dENDA . 
vr. 5 mei: 1\.D.S.-Devrijdingstoernooi •.(Lens 61 · 
za. 1 3 mei: - W~lhelmus-t oernoo~ ( G-klasse j ·- · · 
zo, 14 mei: Wilhelmus-toernocn. (D-kla ss.e, · . 

·,··· ' 
. '·' ··. . ' . ., .j 
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ma; 15 mei: 
ma, 15 mei: 

za. 20 mei: 

u I T s 
SENICREN 

L 

Dlauw~zwart pupillentoernooi 
P.V.C:-toernooi 
EDE ·-toernooi 
Verburch-Pupillentoernooi 

A G E N 
I'Ui'ILLEN 

lens 1- wippolder 1 1-1 die haghe 1-lens 1 
vredenburch 2-lens 2 1-1 w'kwartier 1-lens 
cwp 2 -lens 6 3-2 lens 3 - rava 2 
hdv 5. -lens 7 ? lens 4 - gds 4 
lens 8 -dhb 3 3-2 soa 2 - lens 6 
leris/komb.- ven d 3-0 ·lens 7 - vios 3 

tedo - lens 8 
JUNICREN 

1-8 
2 1-0 

2-1 
3-4 
0-1 
0-2 
0-3 · 

lens 1 - rvc 1 6-0 PCLIC-TCERNCC'I (finale) 

quick st 2 - lens 2 1-3 -lens 5-maasstraat 3-0 
st , voorwaarts 1-lens 3 6-1 
lens 6 - vios 4 1-2 lens 5-gds 2-1 

tedo 3 - lens 8 0-3 lens 5-duindorp sv 0-2 

w'kwartier ?~lens 1 3 0-0 ?A HIERCK-TCERNCCI 
lens ;t 4- vios 8 0-1 lens 11-quick steps 0-0 
lens 15-w'kwartier 10 3-0 
le.ns 16 - '{elo 12 7-0 lens 11-ado 0-1 

lens 11-gda 0-1 

BALANS JUNICREN + PUPILLEN: 

§es2.Gew .Gel, :!§:!:!• Pnt, !2~!).!g§I.Q. 1!{§s!~~r.g~. ---, 
A-klasse: 55 24 5 26 53 121-124 0,96 

D-klasse: 89 36.11 4~ 83 210-207 0,93 

C-klasse: 11 0 54 17 39 125 297-274 1 1 3 

Totaal Jun:254 114 33 107 261 628-605 . 1 , 0.3 

Totaal Pup·: 11 i · 46 15 50 107 162-156 o,96 

ATTENTIE KLAVERJASSERS ! 

De bestuursvergadering is er speciàal voor verzet! 

Vrijdag:a.s. organiseert de heer F,Mesker weer een "los

se" klaverjasavond, tijdens welke "vette". prijzen in 

dè wàcht te slepen zijn. Inschrijfgeld: f 1,- pér. per

soon. De vorige keer kwamen we tafeltjes tekort. We re-
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kenen erop, dat dat dit keer wéér het geval zal zijn. 
(tja, wanneer kopen we die dingen nu eens?) 

K,K, 

PRCGR,\JVJl:iL', SENICREN VOCR ZCNDAG 7 MEI 1967 

Lens 1 t/m 7 - vrij 
12.~- u. Lens 8-V.U.C.12 - Geb,1,Lok,6/5,Veld,2 

Ci'STELLING: 

j ~. ~ : 

j;jager, j:v•:westing, h,helinich, j,p;m,groenendijk, à,):lµys, 
c,kras, f.gosel::i:ng, r.;peters, m,ooms, r,ravesteyn, a.v.· 
1 uxemburg. · · • _-__ '\·· , . , . 
RES: w,v.d.Ïàan, à,v:leeuwen, h,leenderts. 

. . ~ 

Wedstrijd Lcns-kombinatie tegen Tebodin: 
op maandag, 8 mei, 1 s-avond s half 7. . , 

Ci'STELL''.CNG: 

' 
··• 

; .. ~" ; . '..':. 

a; vërbarendsê' 'f. straat hof' j. p. i ,m.groenendijk' j. welling, 
f.v.dijk, j.beye;rsbergen, j.wittihg, e.v.d.acker, j,de 
hilster, n,koöt, m,v,eysbE)rgen, 
RES: r .peters, j ,meier, j; brocliard ~ 
i'INKS1'En-ZCND!iG ·en -MAANDAG': . 

Lens 1 t/m 8 - vrij 
AFSCHRIJVINGEN: tot uiterlijk vrijdagavond 8 uur bij 

dhr.G.Coomans, Weimarstraat 218, tel, 
. 39,27.20. . . · 

NIET-Ci:GEKCMEN zonder afschrijving: C,Veldink 'en W.Veelbehr. 
Deze spelers worden 3 weken niet meer opgesteld. ,, 

X XX X X X XX XX X-X X XXX XX XX 

X - ATTENTIE l ATTENTIE l ATTENTIE l 
X 

X X 

X X 

X DE PINKSTERREIS NJ,AR IDAR X 

X CDERSTEIN G1\AT N I E T DCCR 
X 

X X \'" 
X X 

XXX XXX XXX x·x XXX XXX XXX 

Eind vorige_ :week ontving de korrespondent van• de -K-.K, uit 
. ,, . ., . . . 

~·-· /!::-;:,:,:· 
·- ' 
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Duit sland_ het_ volgende brief je: 

" /1.uf .Ihr ·Schreiben vom 5. März 67. mûss ich Ihnen zu 
. meinem gr-0ssten Dedauern mitteilen, dass es Ul'.lS ··--········ 

durch verschiedene wiedrige U.,nstände lè:i.der:_n.i.cht 
möglich "ist, Sie während der·Pfin·gsttage mit Ihrem 
Verein bei uns zu empfangen. 
Es war uns nicht möglich genügend Quart•iere bereit 
zu stellen" weil viele · uns-i,rer· Mitgli_eder selbst 
verreisen, und öffentliche Unterbringungen ( Jugenà~·
herberge usw.) nicht mehr zu bekol_llll1en sind. Wir 
haben alles versucl;lt~ àber leider i~t es uns nicht. 
gelungen einen vol'! 'vielen !Vl:itgliedern gehegten Wunsch ·· 
zu erfüllen. 
Ich grüsse .SLe und Ihren Verein mit 

freundlichem Sportgruss 
· ·· ·· . H,Kohl . 

Spielausschussvorsit zend er" 

Wij behoeyen. u niet te v.er:t"el1en, hoezeer we door deze · 
mededeling zijn t.eleurgestêld, Veertien dagen v66r de .. '. 
reis aanvàngt, zo iets te ver-nemen, De Duitse klub, bij 
welke we te gast zouden zijn, heeft zich wel geblameerd! 
Veel vervelender vinden we het echter, dat door deze 

onelegante houding de pinksterplannen van velen onzer 
leden in het water zijn komen te vallen. Men had er 
al helemaal rekening mee gehouden, zijn geld al bet~ald, ..... . 
misschien al snipperdagen opgenomen, en çl.aar krijg je 
dan te horen .•••• dat het niet dó6r ga~t .. 

Zelf hadden we ons bijzonder veel van dit uitstapje 
v.oorgesteld. 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 (45 man!) niet meer mogelijk, Het tweetal heeft al .:~ 
die kil.ometers 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 buson·de'rneming D,A,D, leerde ons, dat· 
eventueel nog wel een twe,edaagse reis naar hotel Moselhof 
in Dausendorf aan de Moezel voor dit geld mogelijk was. He
laas (maar misschien ook wel begrijpelijk!) voelden ver
schillende Lensers daar niet zoveel meer voor. Er komt dus 
van het pinksteravontuur tielemaal niets terecht. Jammer ! 
We hadden zo graag de strijd eens aangebonden met- de S.V. 
Reeperbahn, of hoe die Iluitse klubs ook mogen heten! 

Het inschrijfgeld. (;f .50,--) zal vanzelfsprekend zo spoedig 
mogelijk d.oor ons penningmeester worden terugbetaald •. (bij 
kontante terugbetaling 101, korting!·!)·. Alle deelnèmers. zijn 
inmiddels al via een briefje op de hoogte gesteld, 

. . 
Wat moeten we er verder 110g over schrijven?· De K.K. heeft 
uiteraard goed de pee. in. We denken alleen aan die :moeilijke 
Duitse briev<':11, die Arnold allemaal in elkaar~heeft" zitten 
peuteren. Werk· v9or:. niets ge".[eest; Het )1!9,g __ a:).:c,_ een doed~ .. 
doèner klinken, ina~r·we willen·het er toch maar op houden, 
dat we het volgend _jaar ·wé1· op reis :gaan, o; ziet u dat 
somber in? Nou, wij, Jliet ! · · ,._ 

· . ·. . ·- .. -. :-~K~K. 

? ,S. Nu ."de" ·reis.,ni·e,t ,doorgaat, zullen we ons: ina'ar helemaal 
koncehtreren op het grot.e slotfeest ter beëindiging 
van het seizoen 1966-•67, Lees deze Lensreyue-:goed; 
misschien staan e-r eld~rs al· mededelingen siver· in, 

PRCGRAMl'iA JUNICREN VCC'R ZC'N°JAG 2 7 MEI. 1967', ·· 
12,- u; Lens 2 - Gr·,W,II VAC 2· V,B,G,·2·;i,:·6/4 · . 
12,- u. Olivco- 2-Lens 3 · terrein D.S!V,i'.,Pijnacker, 

D E C ï' S .. T E L L I . N . G.' E. N : 

!!~!i~_g: c.vaassen; j,welling; a.duym, h.suyl<erbuyk, t,heer
sèhop, c,vervaart, j,de jCDngh, w,vogel, n.v.niel, 
g.v.d.togt, c.v,vt;ilzen. RES: k,schouw,LEJ:DER:~------- :,. 
dhr. i' ,Huis. 

LENS 3: ,à ,vervaart, h, verbarend se, cTk'nippenberg, b, epskamp, 
------ .j,v;d;zali:1, j,holt, r;'herremahs, f,de· winter, b,hoo

geveen, c,rooduyn, w.geurens. RES: h.egberts. iEIDER: 
clhr. H. van d e_r Klei,j. Si\MENK0431' : 11 • -- uur ingang 

. I:dhs,terrein. 
j. :~-- • 
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PRCGRI,MM;, JUNICREN vorR ZATERDAG 6 J\1:EI 1967 

! .5_;4.5 
14; 30 
1,5,4,5 

14; 30 
14. 30 

14; 30 
14, 30 

· Lens .5.: vrij 
·Lçms 6: zie A~D.S.-toernooi en overige elf-·. 

tallen záterdag en zondag. 
uur R. V .C. 7-Lens 7 Sportpark "Irene" 
uur C',S,C.,5-Lens 8 Grocnèndaal,Wassenaar. 
uur Lens 9-Cclcritas 11 V.2,G.1,L • .5/3 · · 

Lens 11: vrij; zie overige·elftallen. 
uur-Lens 12-R.V.C.11 ( ! ) V.2,G.1,L.6/4 
uur Cromvliet 3-Lerts 13 Rederijkerstraat 

~ens 14: vrij · 
uur Lens 1.5 - R. V. C • 1 4 V. 3, G. 2, L. 6 / 4 
uur:H.D.S.2- Lens 16 Houtrust 

. . . .. 
DE C PST EL~ INGEN: 

. LENS '7: b; v.d. lahs, a. tinrtenbroèk, p ,klein bretelèr, 
------., b,lustenhouwer,: g,duyvèstein; h.eggers, r.v. 

wassèm, ·r~v,baggum, e.v,brónkhorst, a. bilder~ 
beek c .• grimbergen. RES: p,de vries. LEIDER: 
dhr ,/, .Dlok. S,\MENKCMST: 1.5, 1.5 uur Hengelolaan 
hoek Loevesteinlaan~' · . . , . 

. . ' 
p.miltenburg, p.manders, a.westhof, a.v.~ssen, 
b ;de vries, f. v /d berg, r.pete-rs, p;dè ·vries, 
p.bremmer·, th,janssen,· g.verv:aart ...... -:7,,· 
RES: c~v.deelen. LEIDER: dhr-rC·.-cfo Hoèr,SAMEN- ""'" 
KOMST: 13, 1..5 · uur ingang Lenst;e.rrein, 

~]!;!:!ê_2.,, a~fei~z, h,1:,doml:n.1rg, p;f.de haan, !:J.,da~kers,.·· 
r.bogisch, J.schutt~, c.schalbroek, ·h,rient-
jes, g;ravestein h;martens.,, c,blok, __ ,, ___ ·-·-··· 
RES: j, castenmili_er. _LEIDER :.'dhr .G, v ;d ,,Yelde, .. 

LENS, 2 :·:·1;ègb_erts; 'h,v,berlo·, th.\r.rij~,-- c;sta.pèl, · j, 
------- v,d:h8iden~ p.v.doeverèn,· fr.dis.sEJldorp·, w, 

englebert, a.jungschläger, th;booms·, ·k.v.d. · 
voort; RES: p,hop, fr.raaff'..,: LEEJlER: dhr.~.v.d. 
Knaap.. . , : · .· .· . 

!!~!:!§_f2: r.bos 1 -.i,v.d_:me(';;, p·:v;a· • .-steen/ f.guit, h,v.dam, 
p. heynen, r. de wolf, ·1. cazander, :h; r_tinrnelzwaan, 
j.helvenstein.1, h.pechler. RES: r.meershoek, f. · 
de kleyn. LEiuER: dhr. W. Stapel • S/,MENKC'MST: 14. -
u.Hengelolaan hk,Loevestdinlaan. 
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1,jj;N§._1.z: a,castenmiller, r,k.f.straatmàn, w.hendriks, 1. 
verspaandonk, j.de vries, w,duyvestein, b,hoef
nagel, e, verschoor, r,wouters, c,v,deelen, j, 
asselman,RES: r,asselman, e,bor. LEIDER: dhr.C,Kras, 

LENS 16: b.de haas, b,dè bruin, r.v.nunspeet, j,lucas, 
------~ m.p.janssen, p,steffen, j.meycrs, r.feenstra, p,wil

. -roer, c,v,hulst, c,hóenderkamp. HE;S: j.mulder, g,eng
.. leöert. LEIDER;'dhr;J.lrlitting. S,'.MENICCJviST: 13.45 

uur Héngelolaan hoek"Leyweg, · 

VRIJDAG/,VCND .5 MEI A ;i:J .S. -DEVRI JDINGSTCERNCCI 

Cp genoemde datum wordt het jàarlijkse /,.D.S.-Devrijdings
toernooi gespi;ield, dit jaar voor .D-klassers. Tegenstanders 
zijn: /,,D.S., H.D.s;.en Quick; gespeeld worden wedstrijden 
van 2x tien minuten, bij gelijk eindigen in de poule beslis-
sen ~trafschoppen. · · .. 
De inzet is·een wisselbeker en een herinneringsbeker, 
De opstelling: als vorige weèk gepubliceerd, 
Samenkomst: 17,30 .uur ingang·Lens-terrein. ei 

TRA I-N IN G · .. 
. . 

Wo:3 hei: réén training voor n.,;.en C-klasse, 
Do:4 mei: géén training voor A-klassers! 
Vr :5 mei~-· géén training voor C-lUàssèrs. ·. 
In dé week van {l t/m.12 mei ga~ de trainingen.normaal door, 
behalve voor de ~- en. C-:-klasse-groepen op woei:sdag 10 mei • 

. -· .. - . 
AFKEURINGEN.: . . 

·;. i Pe juniorenelftallen, die vriernftschappelijk 
(vr,) spelen, k:unnen naar eventuele afkeuring informeren 
alléén tussen twaalf uur en half een, ten,;66.13.14 (Klub-
gebouw), , .. 
Naar afkeuringen voor·· de diverse ·toernooien kan ·niet : ... 
worden geïnformeerd, Dus steeds naar het punt van 
samenkomst komen, · · . . . 

• 
PRCGRi,MJvJ, PUi)ILLEN VCCR ZATERDAG 

1 ; 4 5 u ;.Lens P 1-V • C,. S • P 1 
1;45 u.Lèns P 2-C.b:a. P 1 
1 ,45 u,D.H.D.R.K. P :,1.-Lens _:;, 3 
1 .45 u.RAVA P 3-Lchs ·:;, 4 

6 MEI 196? 
. V, 2, G. 1 , L, .5 /3 
V,3,G,2,L,5/3 
·cckenburgh 
Zuiclèrpark, 2e gedeelte, 
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1;-- u;Lens P 5-Lcns P 6 
2;35 u;Verburch P 5-Lens P 7 
1~:: u.Lens P 8-R.V.C. P 7 

V.3,G.2,L.6/4 
Wateringsèweg,Poeldijk 
V.2,G.1,L.,6/!l- -•~ 

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

D-E O? S,T,E L·L INGEN: 

1~~~-?_1: r.v;d:steen, p.v.wijk,. c.lustenh6uwer; g.col-
. · pa, g.trommelen, f.veeren, a.baven, ·a.de 

LENS P 2: --------

. wint er, rn. v·.d ~ hórst·, q.v. rio ort, j-. y ,rijn:·: · 
RES_: r.goedhuys; LEI~ER': clhr.Ç.y.d,Steen. 

h.jochern~, g.willernsé, c.v.d.aardweg, r, 
rnicka, rn,v,bàggurn1 f.wouters, :p;de wo~ff, e, ,,· 
hoefnagel, w .de, itllster, _ e, spe:i:cher, J ... ~!a_]:i_- ___ _ 
bers; RES: a.v.maris-; 15.ruiterrnan·. · ·· 
LEI_DER :_ dhr. Th.Suy¼:erbuyk,. 

LENS i1 3: p.verséhoor, ·p.berkelaar, j.janrnaat; n.$tra-· 
-------- - ver, r_,de,vz:i!)s, a; •s.'.:graveridijk, ·r.v;d,le-

ly, g.lelieveld, j;de hilster,_ th,rnurkes, 
:f.snoeyers. RES: j,keetman. LEIDEH: dh,r,N,Koot. 
SAMENK_C'MST: 1.- uur Hcngelolaan hoek :Leyw-eg: 

LENS P 4: j.q_oin, a~borst, e.macco," j,v.rossum,' p;- · .0. .... , .. 
-------- bóorns, f ,de vries, l .winkelman, j.post ,---p-.,le-~-brun, 

c,bakker, r,dé vroege. . ---------

. ' 
LENS i0 .6: -----...-.---

RES: r.born, w.v.d,lind:en. LEIDER: dhr,R,; 
Dranclenburg; S,',MENK(MST: 1 ; 15 · uur Hengel!}-
laan hoek Loevesteinlaan.. · 

f;v,os, f"willeyns, r.v.d .meer, a.lodder, · 
r;verba'rendse, · j.valkenb1lrg, a.v.d,aar, _ .. 
à..hilderink, ·g,blöks, h.coomans, h,veerkarnp;------
RES: c.érnst, rn.v.wassern. LEIDER: dhr.J. 
We;I.ling. · · 

a.kléywegt, é,de .wit, t'h.tijssen, e.boorns, 
e~ rees-ink, ·g. v. osch, · p .alberze, j. schaar:ernan /· 
r,beck, j.vd.wijk, g;gornes. 
RES: f.hendriks, r.v.let. LEIDER: dhr.A. 
Niem,enhuizen. . ." 

j.koornén, g.schneider, t,h.l'leemskerk, à.burck---· 
sën, ·j;dessing, j.koper, j.-hollink,. a.tjànssen-,---
r.kostér, p.feitz, f.jonker. - .. - , . . 
RES: p.koper,LEIDER: dhr.Th.Dr!,chard. SAM~N-
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KCMST: 1.30 uur·ingang Lensterrein. 

1~~~-~_Q: wordt samengesteld uit: 

v,pouw, j.v,d.burgt, r.yperlaan, · b,v,veen, 
m.v.rijn, p,perreyn; f.overbeek, j.redeman, c, 
schenkels, m.heynen, w,gomes, 
RES: r,nottet, j.mulder. LEIIïER: dJ:ir.A.Limbeek .. 

ATTENTIE, JUNICREN EN ï'UPILLEN ! · 
' 

AFSCHRIJVINGEN: vóór vrijdagavond 7,30 uur aan dhr.H.van··. 
der Klnij,. Frambozenstraat 45, tel,33,88.42. 
{telefonisch alleen vrijdagavond tussen 

NIET-Cï'KCMEN: 

6. 30 en 7 , 30 uur ) • · · 
• ! .~ • r •,; 

wegens niet-opkomen in het afgelopen week~ 
einde worden H,Egberts, R.v.Let tweemaal · 
als reserve opgesteld. 

G,Nieuwbuurt krijgt twee reservebeurten wegert$ 
te laat komen en daarna weggaan •. M. v, Wassem, .. -•· · 
krijgt één extra reservebeurt wegens te laat· 
afschrijven. :-·:, 

.. ·-·----··-
Mi"t TERIAALUITGIFTE: dhr.H.v,d.Kleij. , ., 

____ ;-;.;.: 

ZWf,LUWEN V .F ,C, -A-Klasse-toernooi 

In dit toernooi bereikt en we de derde plaats, maar we hàdden 
zeker· in de finale mceten: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 ,c: 
3-0 eindstand was volkomen verdiènd. · · ·; .:, 
De 2e wedstrijd ging tegen em sterkere tegenstander en we:. 
dachten de wedstrijd te hebben beslist door een enorm ,schótr' 
van Ruud via binnenkant paal, maar tot verbazing van iéder'-., . 
een keurde de scheidsrechter dit do~lpunt af, omdat Theo . t,· 
buitenspel (en dan hinderlijk} zou hebben gestaan. · '· · 
De derde wedstrijd nam Zwaluwen de leiding, doordat er · ·. · · 
everi werd geknoeid in de achterhoede, maar ho-ewel Lens ster,-', 
ker was, kon slechts de gelijkmaker worden gemaakt. , .,.,., .. , 
In: onze poule 3 elft.allen met 4 punten en. W.S.C. ging naar 
de finalè door bet<;::ri 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, cièn finaleplaats 

hadden we verdien~. Toch, ondanks deze tel~urstelling, 
een geslaagd toernooi. Lens speelde goed eq af .~n toe 
zelfs uit stekel'ltj._._ Tenslotte kim• je niet gelijk ma~r de 
hoofdprijs winnen, als je voor, het eerst aan een toer
nooi deelneemt ! 

V.U.C.-î'Uî'ILLENTC'ERNCC'I 

Lens startt·e overdonderend. Dlauw Zwart werd hie,r met 
,5-0 de dupe van. In 1:c tweede wedstr:i.jd tegen V. U .C. 
veel piligelwerk. Een 2-1 nederlaag was het resultaat 
hiervan. Van de sterke Wilhelmus-ploeg wist 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 dbelgemiddelde werd 9-2. De makers'van de 
doelpunten waren:·J,cle Hilster ,5x!, A.•s-Grdvendijk 
2x en Lelyve~d 2x, · 

VAN I.JCEL TC'T DC'EL (senioren) 
LENS - V &, n,.; Zoals verwacht hebben de grootwinkelboys 
het tegen de Lens-kombinatie erg moeilijk gehad. In de 
eerste helft móchten ze nog een beetje l!dollen" 'en 
stoeien, waarmee de 0-0 ruststand wel te yérklaren was. 
Maar het talrijke publiek,toonde zich tijdens de rust
pauze enigszins ontevreden: Goed voetbal zonder doel
punten is natuurlijk ook niet alles. In de twee·de helft 
zouden zijnechter aan hun trekken komen. Reeds na vijf 
minuten zorgde ex-keeper/gastspeler/linksb_uite·n Gu:i,do , 
Halleen met een enorme _"lob 11 van buiten het strafschop
gebied voor _de openingstreffer. Duidelijk geïnspireerd , 
bleef Utopia aandringen, V & D-spil Frans vàrt,Dijk moest 
zelfs enkele malen aan de nooclrem trekken: Het piepte en 
kraakte in de teyweg-verdediging. Piet Durghouwt en Gerard 
Jehee zorgden voor· goede voeding uit het miclde,nveld. De 
voorhoede.:.spelers snoept en met graagte van de geboden heer.:., 
lijkheden. Hans Deyersbergen rondde ëén van zijn ouder
wetse dribbels voortreffelijk af en de vijandelijke kèeper 
moest opnieuw naar het net. Alsof het nog niet genoeg was,, 
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kopt e Guido_ Hall een uit een corner van de af en toe goed 

op dr~ef 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 

verontrust en. 

VAN DCEL TCT DCEL (junioren) 

POLIC-TCERNCCI. Het eindtoernooi voor het ?oliefonds is.voor 

ons 5e elftal op een grote teleurstelling.uit 

gelopen. Hoewel wij twee van de drie wedstrijden van onze 

poule resp. van Maasstraat eh 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-ZvJart uit Wassenaar werd dit jaa't' 

en voor de 3e achtereenvolgende maal winnaar en kwam hierdoor 

zoals wij 2 jaar geleden definitief in het bezit van de wis

selbeker. Cnze aanvoerder Peter de Jongh mocht na afloop 

van het toernooi nog een prachtige medaille in ont,vangst neme 

waarmede de organisatie van het toernooi alle deelnemende 

elftallen aan de eindronde beloonde, , , 

HIERCK-TCERNCCI. Een slecht spelend Lens 11 '.heeft het. er 

lelijk bij laten liggen. De.eerste we.dstri 

werd tegen Q .Steps met een 0-0 eindstand afgesloten, de twee

de wedstrijd werd met 1-0 van A .D .C. verloren, had àe voor

hoede niet zoveel kansen verprutst, dan was dit een royale. 

overwinning voor ons geworden.· De laatste wedstrijd geloofde 

de spelers het wel. Het werd 1-0 voor G.D.i\, Resumerend, éen 

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 doe: 

punt van Steffen •. D'e.zelfde speler maakte nauwelijks twee mi

nuten later 2-0 na een mooie voorzet van Wilmer. Weer.5 mi

mi1ten later kwam er e;en hog,e bal tegen de keeper, aan. De· te• 

rugspringende bal werd door Fe;enstra .keihard ingeschoten. 

Vlak voor de rust zorgde alweer Feenstra na een solorush van 

+ 60 meter vóibr 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.Verhulst kwam. in he 

bezit van de bal door Lucas. Een machtige sprint werd qoor 

C. Verhulst feilloos afgerond. · 
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Nauwelijks 5 minuten later kopte Wilmer uit een voorzet 
van C.Verhulst in en dat betekende 6-0. Vlak voor het 
einde wilde Vcrhulst voorzetten, maar doordat hij de-. 
bal half raakte, draaide de bal net onder delat het 
doel in: 7-0. . . · 
Lens 15 begon met een groot . overwicht tègeri--W'IG•mrtier 
10, Na in de 1e helft veel kansen om zeep te hebben ge
bracht, kwamen pas in de 2e helft toch de_verdiende - •· 
goals. Door goed ·wegwerken vanuit de achterhoede, -die
goed st·and hield, kwam de bal tenslotte op de linker
vleugel,' waàr R,Wcuters goed afronde. __ DGJze _]l.Woutcrs 
scc::orcle doo;_' oen goed' genomen corner nog. eens. 
B.Hoefna~·el schoot tenslotte het 15e ?? 
VAN DCEL TC'T DCEL (pupillen) . 
C'ns eerste 0 elftal herstelde zich· goed van de vorige 
week geleden nederlaag. In 'n goede wedstrijd met snelle 
aanvallen, vooral,over links, werd-een ruime Ü-1 over'-· 
winning l:îehaald op Die H2p;he.Jos v.Hijn (3x), Fred Da
ven (3:x:) er: Rinie v.d.Horst (2x) warèn de doelpunten.,. 
rnnkers, Drie "doèlpurt en ·we:rdon- uit zeer goed· genomen , . 
corn"rs gescoord. i' 2 S'Jeelde tegen W1 kwari:;ier 1 wel 

• aardig, w_aar_voor doel blijkt steeds weer, dat er te 
veel wordt gèpingeld, waardoor de aanvallen- nocit goed 
worden áf'geï,i:;;;l.;_t .W 1 kwartior maakte in de eerste. minuut 
een doelpunt, .-raar Lens niets tegenovêr kon. zetten. · 
,> 3 Non vorige week van Hava .2-met·5-1.Deze week moest 
weer tegen dezelfde tegenstander worden aangetreden. Cök 
nu een overwinning 2-1 ,maar na minder overtuigend spel, 
Toch zit er vooruitgang in· 't elftal.Voortaan sneller 
en aktiever spelen! i' 4 was steeds in de aanval,kon een 
2-0 voorsprong nemen,maar daarna zakte het elftal hele
maal in elkaar,.Iedercen wilde 1 n doelpunt maken,waardoor · 
er natuurlî.jk 'niets van terecht kwam.G .D.S .4 deed enkele 
uit vallen en- kon inèt 4-2 voorkomen. Hierna nog 1 doelpunt 
van i'ost.Eimlstand-4-3 voor G.D.S. Het~ elftal speelde 
'n goede wedstrijd.Toch genoegen nemen met eeh 0-3 ne- ·, 
dérlaag tegen Rava 4.Dij? 6 was er een onsportieveling· 
R.v.Let,die niet is opgekomen. lao.rom met 10 man aantre
den. Toch een· 1 ,0 overwinning door doelpunt van de SCA-
ba ck in eigen doel. P 7: 0-2 nederlaag was verdiend. î' 8 .· 
goed op,dreef tegen Tedo, vooral Gomes: hij was de Grond-. 
legger vo.n 2 doelpunten en scoorde zelf het 3e goal. 
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T E L E - L E IN s 

ER WCRDT WEER Wf,T GESANEERD · 

Cp de zaterdag gehouden algemene ver
gadering van de sektie Poetb~l 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 Il-elftal 
en jeugdige spelers van 16-jaar en ou
der. Een gevolg hiervan is, .dat het 
aantal betaalde spelers per V\:)reniging 
drastisch wordt· verminderd. Een s6ort 
interne sanering dus. De b"e-tää.lde~,kiubs 
hebben nu minder spelers nodig, waar
door hun zuigkracht op de· am.).teur·-ver
enigingen geringer wordt. Natµurlijk 
zijn we er met deze maatregel nog niet, 
Er zijn nog veel te veel betaalde klubs. 
Maar dat is een ander verhaal. 

C•.· j 

Een ander gunstig aspekt van deze meiá.t
regel is, dat betaalde voetballers niet 
meer -samen met amateur::1 in één team 
behoeven te spelen. Dit kwam tot .nu ·toe 

naar al te vaak voor, daar diverse klubs niet over een vol-,.·/. 
:leende aantal betaalde spelers beschikten om drie- elfta,llen t·e 
Jemannen, Het hiaat werd dan aangevuld met amateur,s, ... Een bij--· 
zonder ong.elukkige zaak, waaraan dus gelukkig een eind is ge.-; 
k:omen. 

~IEUWE 

~o ,5 38 
--539 
.,... 540 
,,,541 
,,,542 

C F F I C I E E L 
LEDEN: 

J .F .Doerhof 1- 5-47 
Chr,J.Verhoef 8- 7-43 
H.C.M.Nouweland 23- 9-57 
C.A.van Dijstera.reld 11-11-57 
J.D.Zoet 13~ 5-46 

. 
;,,Langedijkstraat--184 
Damasstraat 255 ' 
Steenhouwersgaarde 51 
V.os senrade 10 
Larensestraat 47 

, : , 1 

. ' 
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------------------------------ .=------------------------
TCE RNCCI-1\:GENDA-TC'ERNCC'I-AGENDA-TC'ERNCCI-AGENDA-TCERNCCI 

---~ ------- --------------------------------------------
za 13 
zo 14 
ma 1.5 

mei: 
mei: 
mei: 

. . 
Wilhelmus-toernooi voor C-kla ssers. 
Wilhelmus-toernooi _voor D-klassers. 

i"'VC-toernooi ( Utrecht-) voor A-klassers 
EDE-toernooi (Ede) voor A-klassers 

za 20 
za 27 

mei: 
mei: 

Dlauw Zwart-toernooi voor pupillen 
RVC-toernooi voor C-klassers en pupillen 
DUNC-toernooi voor pupill~n 
Full Speed-toernooi voor pupillen en C

klassers 
zo 28 mei: TRIP 
zo: 11 jun: finale Disschopsbeker voor A-klassers 

U _· I T S · L A G E N .. 

SENifREN · 

par.aat 2 ~ lens 2 
lens 8 - vuc-12 

JUNICREN· 

2-2 
4.::;1 

• _ SPCCRWIJK-TÇERNC'CI 

-lens 1 - rava 
lens 1 - bmt 

lens 2 ~ gr.willem 2 9-4 
0-1 
1-3 
4-\:5 
4-3 
2-2 
:.5..:1. 
0-o· 
0-1 

lens· 1·. - lakwa 
lens 1- - spoorwi jk 
l'ens •2· - bmt 
lens 2 - rava 

· oliveo 2 - lens 3 
rvc 7 - lens 7 
osc .5 - lens 8" · 
lens· 9-celeritas 11 
len·s 1 2 - rvc 11 
-èroinvliet "3 - ·rens 
1,ms 1.5 - -rve· 1 4 · 
hbs 12 - °lens 16 · 

PUPILLEN 

13 

lens 2 - lakwa 
lens _2 - spoorwijk 
.... 
_w 'KWARTIER-TC'ERN eer 
letrs ·.5 - svw 

-lens .5 - coal 
lens· ·5 ë leonidàs 
lens .5-w'kwartier 

·,_•;-•, '·-·· ,--- ·-lens-·1-1·-'leonidas 
,._., •':!!"··- - • . 

· · ·-- ·l-effs-·1·1·"'w'kwartier 
1- 1 lens 11 - svw 

. , --. g~~ le_ns 11 - coal 

2-0 
2-1 
.5-0 
3-:0 
1-,-0 
0.:.1 
4-0 
0-2 

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

. 1 :.:2 
lens 1 - vcs 1 
lens 2 - odp. 1. .. 
dhbrk 1 - léns 3 
rava 3 - lens 4 
lens ·5 - lens 6' · -
verburch .5 .- fens 
lens 8 - rvc 7 . : ·• 

2-3 
-- : 0.:.1 A]ÏS-DEVRIJDINGDri°EKER: .. 

·:7, - --o-o 
. ··2-'1 

leris 6 ~uiek 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 wel hebben 
gemerkt. Maar voor degenen, die minder vaak konien;· de laatste 
tijd pi~t geweest zijn, of niet zo goed opgelet. heb1?en,.mpeten 
we toc)l nog wel even onthullen, dat we een nièuwe- lJ:chtirr--
stallatie hebben. Enkele weken gèleden·a1 werden de nieuwe 
en veel hogere masten (9 meter) geplaatst. Afgelopen vrijdag 
zijn de lampen bevestigd. De top van elke mast is zo gekon
strueE,rd•, dat hij. k~ worden çimgedraaid in de richting :yan_:ons 
tweede veld, zodat er lichtwedstrijden kunnen worden gehouden. 
Het ligt in de bedoeling in de toekomst aan de andere· zijde 
v1;,n het tweede veld eve1;eens lichtmasten te plaatsen, zodat···· 
dit veld nog beter verlicht kan wortlen. Daar dé kosten nogal 
hoog zijn is het nog niet te zeggen, wanneer dit laatste zal 
geschieden. Maandagavond hebben we het licht kunnm aansèhou-' 
wen. Het is uit stekend. Zelfs onze buurman Spoorwijk heeft er 
profijt van. Wanneer de·verlichting officieel in gebruik wordt 
genomen, is nog niet bekend. Maar hopelijk weet de .K.K~ 'daàr' 
wel raad ·op. 
DALANS JUNICREN + PUPILLEN 

Q~~E·9~!·9~!-~~r!, 
A-klasse: 57 26 5 2~ 
D-klasse: 90 36 11 43 
C-klasse: 111 55 17 39 

Totaal jun:258 117 33 108 

Totaal pup:116 48 17 51 

57 
83 

127 

267 

113 

-131-128. 
21 3-211 
298-274 
642--613 

166-161 

. 1 •. ..:_ - ._, .. 
0, 92 - . 
1 1 14 

1, 03 

_ O ,97 

?RCGRM4t~l SENICREN V0CR l'fL',ANDAG 15 MEI 1967 
, . 

11,;30 ~'.Cliveo 1 - Lens 1 
14.-~ u,Voorburg - Leris.3 

1!,-- u,R.C.D.H.-Lens,Komb. 

( 2 e î':Î.nk ste rdag ) 

Pijnacker· .. 
H.V.D.beker, ;Voorburg;i?r. 

. . . . . . . .. Dernhardlaan .. . . 
Denoordenhoutseweg ·(Filmstad) 

D E C P. S T E L L I N G .E N: , ., 

~~~§._!: c,v.ci.beek;·h.haket, w.hánsén,· j.v.d;lö.'1aap, _h._smits
kani, h ,dietz, a. rooduyn, w. vender,-bos, j. englebert, 
r.waèhman, g,verhaar. RES: l,riemen·, h,'rooduyn, j.v. 
dijk.SAJVIBNKCJ\lST:· half 1 café Hierc!é,Apeld·oornselaan. 
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~~~~-2: th. suykerbuyk, a. v .limbeek, j .m.ei-er ;··P-~$Çh.outèn ,···,r. ver 
haar, p.burghouwt,- j.witting, g.looyestein, d.groenen
dijk, ·r.brandenburg; n.dral;>be. RES: c.meere, 
j.p.i,m.groenendijk. 

~~~~-~~~.: n.v.dómbü.rg, f.straathóf, a.v,d.mèyden, 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,_· 
Coomnns, Weimarstraat 218, tel.39,.27,20, 

VC'tRLOPIG ï'RC'GRAMMA VOCR KC'MEN1E WEKEN 

21 mei: Kombinàtie 1/2 tegen NIVC 1 
· 11 • . · 2/3 11 NIVC 2 
opstellingen volgen in de Lcnsrevue vap komende week. 

28 mei:? Lenskombinaties tegen J.D.ï'. 

5 juni: (maandagavond) De Schoof 1-Lens 1 (terr,VCS)' 
25 juni.: Rava-toernooi voor Lens 1 ·· ·· ~ ··.-·• · · 

2 juli.: .Vervolg Rava-toernooi Lens 1, 
• e • . , • • - • -·. 

VCCRLC'PIG PRCGRf,JVJM,", SENICREN ZCNDJ,G··2t MEI·· 
12;- u;Lons 3'.""N,L,S.1 (H.V.D,beker}_ 
12;- u;Cele.ri;t;as 6.-Lens 4 
12. - u,J\lfara thon 8 - Lens· 8 

V--A R I·Ji. 

\· ·-

- Ruud Peters (hij speelt- in -Lens 8 van .. d.e jun:loreJî). :i,s _____ _ 
in het ziekenhuis opgenomen om een operatie t<l oqcler-. . 
gaan. Vnn harte beterschap Ruud! · · ·· 

- Na de wedstrijd Celeritas 10-Lens 8 (jun.) is een ket
tinkje.met medaille gevonden. Màgelijk is het va·n: een _ 
van de.:·spelei;-s van het achtste. Het is terug te bekomen. 
bij H~v/d Kleij, Frambozenstraat 45. 

· UTC'PII. UIT HAAR AS HERREZEN ? 

Wat reeds wekenlang a1s·een hardnekkig gerucht de ronde 
dBed,-:1.ijkt .vrijdag .á,::;, bewa..;p;·h~i.d te .zullen wordei:i: het 
beroemde .en beruchte_ Lens'. Utopia-el:(ta), zal opnietiw bin
n-en- de, lijnen treden. W:i,j weten,. dat daarmee èen ·1ang 
gekoesterde wens .v?-n· velen i!1 ·vervul~ing zal ga~. · 

•• 
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Was het immers dit elftal niet, dat ·gedurende enkele· seizoenen 
de zinnen van alle (voetbal-)' fijnproevers streelde·.?: Dàt door 
hartverwa·rmende kombinaties en wervelende solo-akties·· onder · 
de tegenstanders een ware ang··stpsy:chose veroorz;3.akte ? Vrij-·. 
dagavond om 18.4.5 uur kunt u het talent van onze vereniging. ·. 
aanschouwen in een wedstrijd,' die, vanwege de tele.visierechten, 
van start gaat als een treffen tussen de vijfde en de zesde 
senior eJ:?-ed~ tie·. 
Do ops'tèllingen: . 

~~~~-2: n,v,domburg, w;eykelhof, a;v,d,beek, r.de groot, '· 
a ,nieuwenhuiz en, a.v. d ,meyd en, j_, witting; j ,de boer, 
j,de hilster,:h,de sterke, r.eykelhóf. · _ . 

~~11~-~: g.j,crama, f,v,dijk, m,heerschop, g.jehee, j.vèldink, 
m,v,eysbergen, p~schulten, d,groenendijk, p,burghouwt, 
r.v.d,acker, g,halleen. 

Re serves: j. groenendi jk, r. ravestein ;-- r;wachmän·;· .. 

Scheidsrechter: dhr.G.v.d.Velde, .., 

De opstellin$en sir, eken op zichzelf als boekdelen, maar 1?óbfi'. 
willen wij niet nalaten, allè Lensrevuelezers en -lezeressen· 
op te wekken, deze wedstrijd, die dus om·kwart·voör :z'e\renbe::.·· 
gint, te bezoeken. Ach, je ziet dé laatste tijd toch al zo wei
nig,,.v:oetbal van 'de bovenste plank, èn bovendien • , •.• léés het 
onderstaande artikel van de K;K,, ! · 

VRIJDAGJ\VCND •• , .. Di,NSI,VCND ! ·•[ 

Ncu, ·Ja; danSé\VÓrid ··1 De regelmatîge ·bezoekers van de ·klubavond 
weten wat -wa daa·rorider verstàart. Van de redaktie vern_aniEJn_ we, 
dat er vrijdagavond -een nogal aanzienlijke supportersscl:J.?-'r~ .. 
op de Hengelolaan te verw!!;chtèn is in verband met èel]. bijzonder 
voetbalgebeuren (à propos, weet u, dat de hele ,K.K. dan zal 
aantreden?), Vast en zeker zulLen. vele·•mensen d_an nog. een uur
tje in het Klubgebouw blijven plakken. Wel zo gezellig_ is het, 
als er dan; ·tussen de bedrijven door

1 
ook r1og een dan~je kan . 

worden gemacakt. · Nu, dat- kan dus! In ieder geval zullen de .. ·. 
spelers van·.·Lens .5 -en 6 na afloop geziallig_ w:j.11~!1 samEii_zi.j_n ., 
Laten zij hun wed_erhelft1;l!1 med_ebrengen, eri l:,:_tèn -ook ·alle. ~l}-r 
dere Lens ers dat doen. Wie weet wordt het dan; zo vlak .voor;, 
het Pinksterweekend·_-, ·nog een ge zelli~e boel ! · _· -\-. 
IDAR-CDEn.STEIN •· · it 

ever i'ihksteren geEproken (bah!), deze week'' 
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nog Z'4],:lem alle 11 Idar'."'C'bcrstain-slachtoffers" ori de een 
of andërè_wijze hun inschrijfgeld.terugontvangen, waar.:. 
mee -de tittE;ire nasmaak hopelijk kart worden weggespoeld. 
Van:-best1,1urszijde vernamen wij nog, _dat een brief is uit
gegaan naar de S.V. "Eintracht", ,..;aarin ·. scherp tegen ·de 
gang van zaken geprotesteerd wordt •. 

GRCC'T SLC'TFEEST. 

Dat was vergeefs zoeken in de vorige Lens revue,• hè?" Sorry ! 
, ' . . 

Wij kunnen u nu mededelen 1 dat de grote feestavond "tot. 
besluit van dit• voetbals·eizoen.'1 gehoudep zal worden op . 
zaterdag 27 mei. Een week:, later. dJ.1s. da;n aanvankeli'.jk' was·· · · 
gepubliceerd ..• Wi-j horen. al. van alle ka.nte_n, dat iedereen 
er- een razende zin in heE)ft. Het moe:t ook iets groot·s wor-
den. Goede ideeën ·gaarne "bij de· . · 
. . : . . . . . . . K-,K.· 

I'RCGRJJJIM,", JUNICREN VC(R MUiNDAG 15 ·MEI . 
. j 2e ·P±nkste-rdag ). _ _.: __ . :0 • 

Er zijn vo9rc ·aeze dág geen kompetitie-wedstri jden vast.::·· ···· · 

gesteld; W\3 ·nemen n.l. deel aan de volgende toernooien: . 
. ' . . . ' . 

EVERT Vl,N DEEK WISSELBEKER (A.:.klasse} · 

Dit ·1·5e Pinkstertoernooi om d·e ·"Evert ~an Deek Wisselbeker" . 
wordt georganiseerd door de v.v.'fEDE" te Edei · ... 
Verenigingen uit het gehele land nemen, verdeeld in 3 
poules, hieraan deel: Ede, Vrusschemig,. C.W.i? .... ;.•Ecnclr:?-~):l.t, 

Nieuw-Duinen, V.V.D., Dlauw-Wit, V.V.H. 1 16, . 
Zwervers, en uit Engeland: Woodside Albian F.C • 

. · · ( Croydon) • 
Het programma voor Lens in póule A: - . -· · 

11;36 uur: Vrusschemig.- Lens 
12;30 uur: EDE - Lens. 
15.-- uur: Lëns· - WoodsideAlbiàh F,C. 

Gesp(;leld worden wedstrijden van-2x 20 min., .zonder·rust. 
De nu.rnmers één van iedere groep_ en het elftal, ·.dat als . 
tweede· eindigt, met het· béste doelgel)liddelde, _spelen . 
om de 1e.t/m de-4e plaats, Dij gelijk eindigen in de poule 
wordèn vijf strafschoppen genomen door 5 verschillende spe-
lers. Dit geldt ook voor de halve finale en de finale\'· · · 
Voor de eerste 4 plaatsen zijn vier prijzen besc.h;i.k:bg_ar. 
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De volgende spelers zullen deelnemen aan dit toernooi: 

F;v,Doheemen, D~Ilrandenburg, ·Th.Brochard 1 R,Druggemans, 
J.Cobben; N.Janssen, 'A,Kortekaas, H,Cvcrbeek, H,Roth
krans, M,y.Ve~n, H.Verheugd, F.de Zwart. · 
Leider: clhr,?,Huis. · . · · 
SamEll'.lkomst : · 9. 15 uur· ingang Station Staatsspoor. 

P.V.C.-'-TCERNC0I UTRECHT 

Ar_,_n dit P. V .c. -toernooi nemen deel: 
In poule l: Len_s, _ Elinkwi"jk, K. V. V .li.. en · L .V.V. en in poule 
II: Rocd-Wit_, DC_S 1 01, V,E,ï'. en i',V.C. 
Het programma in Poule 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 ?oule 1· en 2 om 1-e en 2e prijs, 
16,--:•uur: Nummers 2 Poule 1- en 2 om 3e pr.ijs,. : 

- Ge13peeld worden,: wedstrijden .~an 2x 1.5 'min. zonder ·rust, 
- Dij gelijk eindigen beslist het doelgemiddelde. ' 
- Dij gelijkspel in de finales wordt 2x .5 min.verlengd, 

Is het doelgemiddelde gelijk of levert ·de.verlenging geen 
be slis sing op·, -dan worden .5 strafschoppen ·genomen·~ .. ~- ... .'..: 

. . t , . • . 

De volgende spelers worden verwacht: p.v.d,l,ar, E,Dakker:'l,. 
J,Colpa 1 E,_,.Fortman, T,Heerschop, Th.Hoefnagel, 
G,de Hoógd, D,Holt, A'.Hop, i',de Jongh, W,Keet_man, 
W,Kouwenhoven; · 
.Leider: dhr~H .• van der Kleij, 
Sa• enkomst: 9. 4.5. · uur ingang Station Staatsspoor-, 

Zoals jullie .. ziet·,'. d_µs __ 1:.~ee sterke toernooien,· w8:ar we de _. ;. 
kleuren van Lens hoog_ zullen.:i!loeten houden. Zet Je zo goed_: 
mogelijk in om goede resultaten te behalen; het_ceen -voG>t-:jul
lie zelf, maar ook vo_or koinende jaren belangrijk kan. zijn_:.· 

· Good luck._ 
?,S, Naar afkeuring.en kan niet worden geïnformeerd, dus altijd 

naar punt van sainenl<omst komen.· . - . 

PRCGRJ,Ml'!L', JUNICREN ·VC.CR ZCNDi~G 1 t, MEI 1 1 e .i?INKSTERDi,G. 

WIL'HEL!v1uS.-tCEm°JlcI (voor Lens 8 en Lüns 9) 
. ' 

Lens 8 en 9 nemen _evenals vorig jaar weer deel aan het Will).el
mus-tóernooi, waar we wederom goede resultaten hopen te be-; 
halen, · 

---- .. -·--· 
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Het programma;., ... 

13;3o·uur: Lens 8 - H.D.S: 
15)15" uur: W·•kwat~ier ·-'Lens 8 
15,5o'ûur: Lens·o - Wïlhèlmus. 

13, 30 

15-; 15 
15.50 

u,Lcns 9-Valke- · 
hiers.· 

u.V.U.C-.-Lcns 9 
u,Lcns 9~Wilhel-. 

· · mus. / 
De .wedstrijden .. duren':.2x .. 15 minuten, bij gelijk- ei:ndigen 
worden strafschoppen genomen. ·-- · ·· ·· · ·· · 
De volgende·spelers worden·verwacht: 
!:,~~-!?_§: F:.v~DaggU!!l (2:x:), F,v:.d,Der~ (2x) 1 A.v.Essen, · 

· Th.Janssen:, i:.Klain Drcteler (2xJ, D,:V,d, · 
Lans (2x)., P.Manders ·(2x), r.Mi:l.tenburg 1 !,·. · · 

_ T.innenbroek~ D.de: Vries, N.cle Vries (2xJ, · · 
A.Westhof. 
Leider: dhr-C,de Heer. 

!:,~~§_2: C,Dlok, R.Dogi$ch, ,',Drelpi:1er; J ,Castenrniller, 
H;Dànkcrs, C. v .Deelen, H. v ,Dór.,burg; A .Feit z ,. 
,'.F.de Haàn, H,Martens, H.Rientjes, C.Schal
broek. 

'Lcîder: dhr:H. Lcenderts. 
Samenkomst voor beide elftallen: 12:- uur Hengelolaan. 

, . . hk.Loevesteinlaan. 
I',S, Er kan.niet naar afkeuring worden geïnformeerd, 

dus steeds naar punt van samenkomst komen. 

?RC'GRAMM,~ · JUNIC'REN VC'C'R ZATERDf,G 1 3 MEI: 1967 •. 

Deze week op zaterdag een-klein programma, aangezien 
veel elftallen op 1e of 2e ?inksterdag moeten spelen 
in toernooian. Mede hierdoor zijn er in-de opstel~~ 
lingen .. nogal wat wijzi~ing~n. ;!jk ~~~ ~!!~ ~!?.:?!!~!: 
;!,ingen en verdere .Eublikaties goea_na_!! .. : . 

14;30 u. Vredenburch-7-Lens 6 (vr.) v.Vredenburchweg 
. ..15,45 u. K.M.D.2'."'I;cns 7 · Noord1-tag-,Watcrin::;cn 

D-klassers zie zondag en mäáhdag; ! · 
14;30 u; Vrcdenburèh 11-Lcns 11(vr,) v,Vrcdenburchweg 
14i:..- u, Lens Komb~: WILHELMUS-toernooi·! 
14,30 u. Lens 16 - CH.NAS 5 · · - V,3,G~2;L;6/4 

. . 

Informeren .:v:oor. do~_gaan·- va;ri -iFiend.i.iè_fiap.pelijk~ wed-... 
strijden en Wilhelmu,stoer,nooi zaterdag tussen twaalcf ·;:: .. 
uur en half een tel.66.13,14 (Klubgebouw). ---··----

DE · C PST ELL INGEN: 
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~~):i~_§: ··r,_v,berló, k,schouw, ·1.de· jongh, l,huis, .p,dè. 
vriës ;· h, bij stervel,d, b ,hoogeveen, h, v. hulst,. 
l,v,d,velde, e.v.bronkhorst, g,bruinsma, 
RES: w,kouwer.ihov~n(2x) .LEIDER: dhr,:I,de Hi],ster, 
SAMENKC'MST: 14. - u, Hengelolaàn hk. LoevesteinJ.aan:., 

~~):i~_7: b.v.d,larts(2~),_b,lustenhouwer, p,klein breteler,(2x 
h,eggers, g,duyvestein, n.de vries (2x); r.v,was
sém, f, v. baggi,un ( 2x) , f. v, <!,.berg · ( 2x) , . a. b:j.ld erbe ek, 
c,grimbergen.RES: p,manders(2x) ,LEIDER: "dhr.A,Dlok, 
s:,]),'!ENKUfJST: 1.5. -,- uur ingang Lensterrëin; 

~~):i~_11= p.de haan, j,v.d.heiden, fr.raaff, c,scnrover, r,hoe: 
nagel; p;hop1 g,v,d.velde,_p,verheesen, h,de jongh, 
tr. resodihardjo, j. disseldorp .REs·~ a, hoek .LEIDER: 
dhr ,R. Wachman. SAMEt'lKCJ\/IST: 14 • .,. u,Hengelolaan hoèk · 

~~~~-1§.: b,de ~as, b.de bruin, r,v,nun- '(Loevesteinlaan, 
sp·eet, é,verschoor, m,p.janssen, p,steffen, g,engle
ber't, i',f.•eenstra, p,wilmer, c,verhulst, w,hendriks, 
RES: r,asselman; l.verspaandonk.LEIDER: .dhr;J.W:i:ttin1 

.~ ... 

WILHELJVIUS-TC'ERNCC'I i zaterdag 1 3 mei. -. . . . . 

!1\aterdag a.s. neemt. e.eh C-klasse kombin~tie _deel aan het: Wil
. helmus-toernooi, waar ·zondag Lens 8 en 9· o'ok naar toe· ga.an·. 

Het programma: .. 14,:.. ... uur .Lens - S,E,V. ·· · · 
1.5;4.5 uur R.K.b.E,C. - Lens 

· 16. 20 uur .Lens - WilhE,lmus, 
De wedstrijden .du.ren-,2x 1.5 min.zonder ·rust. Pij gelijk eïir-:.. 
digen bè slist. het doelgemiddelde, · . 

. . . ~ : 
De volgende spelers_ wordèn verwacht : 

Th,v,d,f,ardweg, E·,Dor, 1~.Castenmiller, C·,v.Deelen, 
ï'.Der:1eyer, C.Groen, D,Hoefnagel, J,Keetman, R.Straat- : · 

·man, R,K,F,Straatman, .J,de·Vricl'l, f\,Wouters, . ..-:·. 
Leider: dhr.G.Kras. Samenkomst: .12.30 u,Herigèlolaan hoek 

. . . _ Loeve·steinlaan, • 
Naflr eventuele afkeuring bij. slecht weer kari worden geinfor
meèrd tussen twaalf uur en half een alleen telefonisch no, 
66 .1 3. 14, • klubgebouw. . . · 
PUPILLEN-PUPILLEN-PUI'ILLEN-PUPILLEN~IOU:i'ILLEN-l?Ui:ILLEN' .... - ... 

Aan het fillauw Zwart-toernoÓi op maandag 15 mei a.s. nemen 
twee elftallen deel, samen met J;,oosq.uinen; Verburch, RK. DEC, 
Quick·Doys- en.C .S.C. De wedstrijdei;i duren 2x 10 mir:i, zonder 
rustpauzè,J\artvang 'eerste wedstrijd 12.-- u1:1,r.Eincle ·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,Jochèms, G.Willeinsé, C,v.d,J;atdweg, R. 

Micka, M.v,Daggum, F.Wouters, P,de Wolff, 
E.Hocfnagel, W,fe Hilster, E.S,eicher, J, 
Slabbcrs, R.Gcédhuys, , -

'Lens P 3: P,Verschoor, P.Derkelaar, J.Janmaat, H,Stra
vér, R.de"Vriés, A.'s-Gravendijk, R.v.d,Lely, 
G;Lelievel<;l,J .de Hilster, Th • .Murkes, F, 
Snoeyers, ,~.v:I'iaris. ·· 
Leid ers_: dhr ,N, Koot en dhr.A .Nieuwenhuiz en. 

De reis zal per fîets·worden gemaakt, tenzij er vol
doende ouders·zijn~ die voor vervoer per auto kunnen 
en willen zorgdragen; waaryoor vrijdag. 12 mei, telefo-
nisch kontakt opgenomen kan.worden met de heer G,v,d, 
Steen (tel,39,8b,94) tussen 7,30-uur en 8.-. uur, 

PRCGRAMMf, .PUPILLEN VCCR ZI,TERDAG 13 J\IBI 1967 

1;4.5 u.V.V.î'. P 1-Lens P.T Zuiderpark 
1;45 u;G.D,S. P 2-Lens P 2 Noordweg,Wateringen 
1 ;45 u,Lehs î' ,3-G.D.S. P 3 V,3,G,2,L,5/3 
1 ;4.5 u.Celeritas ï' 2-Lens P 4 Leyweg _ 
2.30 u.de f,delaars P 2-Lcns P .5 v.Vredenburchweg,hoek 

· Schaapweg 
1;-- u;Vredcnburch"P 6-Lens i' 6 v.Vredenburchweg,R•wijk 
1;:: u;Lens P ?-Rijswijk P 4 · V.3,G.2,L • .5/3 · · I~== u,Vredenburch P 7-Lens·P 8 v.Vredenburchweg,R 1wijk 

ZIE crK. D~J, ~ -ZW!,RT TCERNCCI I MJ;,LNDJ,G 1,5 MEI ;, .s. 
DE C PST E.L L I N.G.E.N:- -

LENS P 1: --------

LENS P 2: ------- .. " 

LENS P 3: -------- .. 

r;v;d.steen; p;v.wijk, _c,luste~houwer, g·.colpa, 
g.trommelen, · f .veeren, .a.baven, - a·.de winter, 
m.y.d.horst, q.v.noort.;. j,v.tijn.RES: e-spei
cher,LEIDER: · dhr ,G.v ,d ,Steen.SAMENKCJl'JST: 
1;15·u.Hengelolaan-hoek-Loevésteinlaan.· 
h;jöch,ems, g,will_emse, __ c,v,ci!aardl\Te_g; r.micka, 
m. v. baggum, f. wout érs; ·p ,de_ wolf.f, 'e ,hoef,- · • 
nagel, w.de hilster, r,goedhüys, j,slabeérs; 
RES: th·.murkes.LEIDER: dhr, Th,Suykerbuyk, 
SAMENKC'M3T: 1 • .:. u,ingang Lensterrein, 
p;verschoor, p,berkelaar, j,janmaat; h,stra-
ver; r<de vries, a. 's-gravendijk, r.v.d.lely, g.i,-
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LENS ï' 4: --------

LENS i1 6: 

lelieveld, j.de hilster, a.v.maris, f.snoeyers. 

RES: p.alberse, f,willeyns.LEIDER: dhr.N.Koot, 

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.HES: a,v.d,aar,e.de wit.LEIDER: 

dhr.L,Dran:ienburg.Si,MENKCM3 T: 1, 15 u.Hengelolaan 

a;kleywegt, r.v.d.meer, (hoek Leyweg. 

r,bom, w.v.d,linden, h,coomans, j,valkenburg, m.v. 

wassem, a.hilderink, g,bloks, p,le brun;- h.veerkamp. 

RES: r. v. let. LEIDER: dhr. J. Welling. S,\JV[ENKCr:iST: 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. wüste,feld, 

c.schenkels,: g,gomes,rl.ES: .r.yperlaan, b.v.veen. 

LEIDER: dhr,J..Nicuwenhuizen.SAMENKCYiST: 12.20 uur 

Hèngelolaan hoek Loevesteinlaan; 
j,koomen, g.schn~ider, th,heemskerk, a,burclcsen, 

j.d~s-sing, p,koper,. j.hollink, ,g., janssen, f.hendrike 

p.feitz·, g.v.osch.RES: j,koper, .r.koster.LEIDER: 
. ·.· .. dhr,Th.Drochard. 

LENS P ~: wordt samengesteld uit: •: , . 

-------- j.v.d,burgt, w,carabain; g,v,gessel, __ 'r,:g.~_ho()gd, _ 

a;de hoogd,_ j.mulder, v,pouw, m·.v.:t_ijn, .è.•.~~rlaa12.,_ 

f. jonker, w. gome s. HES: r ;not tet, m. heynen,: _:. 

LEIDER: dhr.,~.Limbeek;SAMENKCMST: 12,20 ·uur Hcngelö

laan hoek Loevesteinlaan. ( zie ook bij i' . 6 voor en-

kele spelers beneden 10 jaar). 

AFSCHRIJVING EN: vóór vri jd aga vond 7 • 3 0 uur aan d hr • H, van der 

Klci-j, Frambozenstraat 45, tel.33.-88,42. (tc

'lefonisch alle.en vrijdagavond tussèn 6,30 

en -7. 30 uur) • , · -

NIET-C?KCMEN: wegens niet~opkomen in het afgelopen week

einde wordt G.Ravestein tweemaal als reserve 

opgèsteld,. Wegens herhaald niet~opkomen wordèn 

G.Vcrvaart;R.v.d·.Mull,J,Schutte en Jacques 

Kcetman dit seizoen niet ·meèr opgesteld. 

Mi,TERL~:,LUITGIF'îE: dhr,G;v,d.Velde. . -· . 

T R ;, I N I N G: Met ingang van maandag. 15 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 
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strijden) :. . . 
op woensdag.avond van .7,.- -8,15 u; Lens 11. t/m 13. op woensdagav.ond van 8 .15 :tot· 9. 15 u: L.ens 7 t/m 9. op donderdagavond van 7;- - 8.15 u: Lens 5 en 6. op donderdagavond van :8,15 -9.15 u: !.-junioren 
op vrijdagavond van 7,- - 8,.15 u.: Lens 14-15-16. De pupillentraining op woen.sdagmid.dag, vindt normaal doo~gang als voorheen! 
VAN DC'EL TCT !JCEL (senioren) 
Lens 2heeft de kompetitie afgesloten met een gelijkspel tegen Paraat 2,dat door dit resultaat degradeerde.Er moet worden gezegd, dát ï'araat voor zijn laatste kans heeft gevechten.Na ca,10 min.namen zij de leiding,dech Dotter maakte de stand reeds spoedig weer gelijk.Een foutieve terµgspeelbal betekende 2-1 voor ~araat,Lang hebben zij de voorsprong.:,weten te verdedigen.Ca,10 min, voor het einde maakte J .Enelebert weer. gelijk. Paraat kon hierna,geen vuist meer maken en ook Lens nam genoegen met de uit slag. · ' 
VJ,N DCEL TCT DOEL ( junioren) 
LENS 1 en·~; namen deel aan het Spoorwijktoernooi,Cns eerste elftal was in zijn poule veruit de sterkstè; in de andere poule kon Lens 2·aardig meekomen. Het eerste won alle wedstrijden; het tweede won en verloor er twee~Hierdoor ontging ons net de grote wisselbeker, want Rava had slechts drie verliespunten. 
LENS 5 en 11: speelden in het Westerkwartier-toernooi. 0ns vijfde elftal was verzwakt door het onsportieve wegblijven van een van de spelers.Desondanks won_ het de beide eerste _wedstrijden maar verloor van de uiteindelijke toernooiwinnaar Leonidas. De laatste wedstrijd werd een gelijkspel.Hierdoor•eindigde Lens met Westerkwartier gelijk op de 2e·en 3e plaats;Na de strafschoppen definitief derde.Het elfde elftal eindigêe in zijn poule als eerste.Het won·van·Leonidas,SVllr--enWesterkwa~tier,De laatste wedstrijd, die niet.meer. van .belang· was, werd met ·2-1 van Goal verloren, - ·- · LENS 6: leverde een uitstekende prestatie· door het bevrijdingstoernooi van ADS te winnen door het nemen van strafschoppen tegen J\,D.S. 
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1 
DE LEN~~EVUE ffl De :vorige week had.den wij het' over ~~-~· 
~~u~~;!d va,n !ll besluit· van de· KNVD áfci. Detaald Voetbal 
1 · snel ffi · · de kompetities voor de re·s.erve,-elftallen 

enig en !Îl · · te wijzigen en de daar1,1it voortvloe.ie.nde, 
mmmmmmmm~ gunst:L-ge aspekte.n voor het _amat.eurV'oet-:·.· 

... ; .· · bal, We merkten ·op, dat: sanering. var! .het·. 
RED;\KTIE' · ··. ,·· .· : . • betaalde voetbal, de zuigkra}::ht. va•n deze.•: 
g ,hálleen · ·:,, ffi, . betaalde. sekt or op de nmateu. rv~renig:i,'riget 

.. ffi .zou ve.rminderen. ·Mç1.ar de sanering heeftt ,. 
Il a,verbare.nd_se: m . o_ok een finans;ië~~ k._an .. t. En. die.•· i~.min,!'-,. 
Il .. , .. ,· ,·m .--st;ens zp belangri;Jk .• :• ·:. t .. : ... ,. ~·• ', ·. 

l
mmmmmmmmmm:mmmmrriinmmffi .. ·.· Dat w:e er n-.ü op d0orgaan; komt door -~-nte;

.·. , • , 1H , , le opme.rkingen van de voorzitter vç1n ·,,,_,: ·, 
SEKRETARL'dlT , , . ffi · . Zwolse Doys, çle. klul:\;' d;i.e_ ;iry het. b.etaa;l.d'.( 
f. b mesker · · . Jll ·· · v,oetbal nog nocnt: wat heeft gepresteerid:, 

H pla~tenoord 126 ffl ,en, da~ ook wel aan de. pub~ieke: ?,el_ç3.pg,· · .·. 
!l tel: 67 61 5 3 m ste~~ing ( en dus aaB d~ financient ~}!J-~ . 
Il ~ · d~liJk merkt. De voorzitter van deze ver-
llmmmmmnïnirhir,mrriminrinîiûnnt·;: .epiging ·bètfëht d'.e ·. KNV0 crvan/ .. dä:t:?z'ij: .. 
Il ,. _____ · ---- ffi . · de· klubs· veel te 'zw:i1:ar:ljelast dóor·'á.ë:~---
R 40ste J;,,~R.G,.',NG -1.·' mininiprh sa. iá:f-_:i,.s~en. ya. i'.i· de sf·e·l .. ers -~e"'ho'c'.\€ n n?: 38 te stellen. ·Nu rs het. een beken~,fe:i,t" .. ·.: 
fi 18 mei 1967_ . :·dat. de. sp,elers _van .~W?~se ~!:y's. he~ _niét••, 
~lll1!l1r.1llllllllllllP.lll1llllllL1lll al ~e breed h~ bb en ; :zi J kri Jg_en: ~i J ~ond~r 

geringe salarissen. ·. (·D.a;;tr; kunnen w1J na-·· 
tuurlijk·. niet· mee. id.tterj'! ) • ,.Mi:ië.r wa~r'om ·s 

:lie voorzitter zo klaagt is on;, ·een raad:§ef; wqi1t hey \<9!.llt zel-;-
:len voor, dat de boys ui,t Zwolle een wedstrijq .w.innen ·zodat':'..:.~· 
:le Zwolse penningmeester niet· diep în zijn:'• ( kennel± jk l kleine ... 
buidel hoeft te tasten. ·r:: ··-· :, ...... ~ - ,I . ,·. .j- . ·:_ ·. __ .. 

Nu ,,il, die voorzitter ,zijn speJ,.ers nóg niinder gaän óetarën:-Er:i"": 
:lnt vinden we 'zielig, Uit alles blijkt, dat er in Zwolle· weinig 
behoeft.e ·bestaat· aan ,de .betaalde voetbalklub Zwols.e .E.loys, Het-'T 
bedrijf.sleven ziet er niets .in; .de· gemeente z:j;et er :vanaf·,~IJ: ., 
het publiek,wil;-het niét meer·zien. --,,,'.'.,: ... :;: .. 

Er zijn echte:rnog meer.betaalde klubs, die net als ZB.-·ii1 grofé' 
financiële moeilijkheden zitten. De enorme schulden ·kimnen uit'
sluitend .door subsidies van.de gemeenten of rijke voetbalgékke11, 
worden betaald. Nu moeten die rijke gek;ken dat zelf.weten, maar; 
dat van ... die gemeentes zit ons_• (amateurs) hoog! Want 'dát geld,' · 
CNS GELD, kan beter worden besteed. Hèt tekort a:an sportakko'mo-
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daties is .ontstellend. groot en .. t.elkens als de overhetd 
hierover .wordt benaderd, dap zegt men-;· "Wc hcbbl;ln gl)én 
geld Il. De anateurverenigingen kunnen yer( t )rekken; .• 

Als wé er 9n3zelf niet zo mée in .de ~ingers •sneden, · 
zouden we eigénlijk moetèn gaan staken. En de_jeugd 
weef de straat op sturen, dan pas _zou ;er eens goed dui- ',; 

· .. delijk worden, welk een goed we,rk er dcor de ama.teur.:. 
verenigingen werd gedaan·.· He.t is gewoon misdadig d.e. nood-:, 
lijdende. l0 etaalde verenigingen te laten voortbestaan äoor.:. 
er gemeenschapsgelden in te pompen. Niet, d/l,t w.e-het .. : 
bélang yan goede bet;aalde klubs over het hoofd zien. 
Zij hebben zeker een taak: het vermaken, van grote aan-
tallen mensen, die bp zondagmiddag voof·anderhalve piek 
naar het voetballen willen kijken. Maar als die mensen 
het laten afweten, dan is er ge.en enkele reden meer om 
èèn \,etaalde klub te laten voortbestaan. Schiet asje:.. . ·: · 
blief een beetjè op, want er moet nog zoveel wordeq ge:., '·'· 
daan. · · . · · . · · ·· · · ; : G .B. ' · · · · · 
TCERNC'rr.:.AGE\\lDA-T(ERNCCI-,\GENDf,-'TCEHNCCI-,\GEND/,-"TCERNCCI 

za 20 bei: 'RVC C-kl/;\ sse-en i'upillentóerrîooi •. 
·· · ,. Verburch::.pupi:t.lentoernooi. 
ia 27 r.iei: DUNC -pupillentoernooi; .. 

Ful],-S·Jcecl-:-toernooi · voor Pupillen en C-klassen. ·· 
zo 28 mei: TRII"; . . . . 
za · 3 juni: ·LENS' 'rui°ILLENTC'ERN(CI •.. 

Celeritas-toernóoi C-klassers. 
zo:4 juni: LENS' C-klasse TCERNCCI· .. 

Cplèrit2.s A:.. en D-klasse-töorncoi •. · 
' .... 

:- -~ .. 

U I T S L A G E N 
SENIC'REN · Evert van Deck toarnooi (Ecie) 

ol;i:veo 1 - lens .1. 
·voorburg1 --lens 3 
rcdh ;.. lens.-komb. 
leris 5 - lens 6 
lens komb. - tebodin 

· -PUPILLEN , 

vvp 1 
gds 2, 

- lens 1 
. - lens: 2 

. . . 
·' '3-1 lens 1. vrusscheinig· ·_ • . 2-1 • 

7-2 lens 1 - ede · · . · ·_· ... · · · 3-2 
1-6 lens 1 ~ woods:î.de albiön· 1::-1. 
5-1 . 
7-2 · PVC TCEHNCC'I (Utrecht)· . ,. 

léns 5 lvv ,:'• 
lens 5 elinkwijk 

0-2 1 5 k ens - vva -0-4 '..,r. 

4-1 
·. 1-0. 
-0-1 
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lens 3 - gds 3 3-2 lens 5 - dos 0-1 
celeritas ,2"''lens 4 1-0 ,, , 
adelaars ·2--.:.lètîs 5 ·-1-~1 . WILHELMUS .îCERNCCI : ' . ,•i 
vredenburcfi"6--lens 6 1'--5 , ,· , ,. ... ..: ..... · ... 
lens 7 - rijswijk f ·2.;.3 lens 8 ~)ibs :, .. , 1

~~-0 
vredenburch-7--lens 8-1-:0 lens 8 """w'kwartier ·1-0 

JUNIC.1EN 

vredenburch· :?-lens ti: 3-6 

Iéns 8 - wiJ:hèlmus ".2..;, 1 
len,s 9 - valkeniers · 0-1 
lens 9 - vue , · · 4-1 
len,s 9 wilh'èlmus : 2-1 

kmd 2 °' ·_ lens 7 2-2 
vredenburch :11-lens )1,' 0-4 . : 
lens 1 6 - o_r:nas 5 ,, ... · , 2-4 , : 

DLJ,UW zw;,Jtii:TCERNÇ(I'·(pup.) 

f 
,_., 
., 

lens 2 .. ::- _verburch 1-0 lens 
lens 2 - rkdeo 3-0, lens 
lens 2 - quick boys , 0-1 lens 
lens. 2 - .... blauw zwart ö.'..o lens 

3 blaûw: · zvitt:rt ,\ .. · ... ' 3-0 
3 - blauw zwart D. ,, .3-,0 
3 .:. Ïöosduinen' , , • ,0:;..1 

FEE S, T 'AVC N.D 
3 -' osc --, ·• ·, _ .. . L. ~-:~; ---~.o=~ 

. ; , ."'; :,. ,\ -
-: :·} J 

Wanneer 1>r Jn"' opze klub een bijzonder evenement word;(;, georga
niseercl, · moét '-je dat al wekeh van. t~voren in de Lensrev.ue pu
bliceren en daar 'ied,ere. v.olgende we-ek aan· herinneren; pas dan 
kun je er zeker van zijn-,. ,dat alle .. J;,en§_ers kómen! Dàärom zui
gen we, nu, in het i'inksterweekend, .weer op ·onze pen ·teneinde 
u er nogmaals van te v·erw:ittigen, dat het völgend·e week zater
dag, 27 mei dus, iets gro·ots gaat wórde.n, een grandioze fleest
avond. We hebben dit seizoen al veFschèicfone ·goed· geslaagde a-
vonden mee mogen maken, doch· het kome11de :fëe:;;t :!i]oèt ··d.e:.l,::).ap 01, 
de vuurpijl zijn. Na een niet bepaald denderendè.,kompe'titie 
heeft ieder wel een opkikkertje nodig.·zorg voor,ecn partner o 
als je die_al járen hebt, voor een baby.:.sittêr:·•het:feestelijk 
slot-·van dit voetbalseizoen mag u niet·mis-sep .•.... , .... , , .. ,. 
Het zou wel leuk zijn als er, vóér het feest, .. b.eg.i.nt·_·,.(20; '.30 uu;o 
een soort. gal~wedstrijd kon worden geörgani'seerd, b'v. ,:ë'ëii ont-
moeting· 't'us·sen ,het eerste. en een elftal van olid-'eerste.:.e.lftal -
spêJ,'.ei:'~; Wc zullen daartoe k_ontakt opnemen:me<t'de 'E_!(C'_; 'r.1isschi 
is het te "doen.· · • ·.:· ! · .... 

. - ''-' . • 1\ 'K,. -

EJ:NDD!.L,~NS SEIZfEN 1966/1967 JUNICREN EN :?U?I'L'LEN 

: • ·; '. 1;, i •, ' . 
• -:•.-: ~-t 'f - - -· .. -. 

. '-,.• ••• "! ··, 
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Gesp ,Gcw .Gel. Verl. ·· Prtt. ~~~!~~JE· Weçlst_r.gem. _ · 

A-klasse 57 26 5 26 57 131-128 1 ,·~~ ,_,. 

D-klasse 91 36 12 43 84 215-213 __ o, 92.:::-• ;,; 
·200-278 C-klasse 11-2 52 12 40-- 12'.Z :; 'F,il3"'I -

Tot. Jun.: 260 11' 7 j4 109 
'' 

268"" 646-619 1 ~-03 . 
p 1 .22 1 6 ' 1· ' 5 33 53- 20 1 ; 50 
î' 2 .21 8 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 O j 61 
p 6 1 1 7 1 3 15 16- 5 1;36 
î' ' 7 8 - 4 4 ---- 4 3- 10 0 50 

Tot ;:ë'up. : 123 51 18 54 -·120 ï 80-170 O, 98. 
===- ~============================~==========-.=·-===~ 
V 1r---. R I A ( ingezonden mededeling) -- ~ - . ; ~-
- Linker '.; 100011 ( U weet wel de b.ekeBde Cultex-benzine-

prijsvraag) zoekt rechter "1000" om samenprijste·-,,-
winnen,. ·· -- _,, ____ _ 

. To hev-ragen onder nummer oo6ex redaktie Lensrevue.; 
- Rechter "10" zoekt linker "10". E.tc.Etc. · 

PRCGFL~MM!, SENICREN V C'CR Z<NDl,G 21 MEI 

14;- u;Nivo 1 - Lens 1 
12;- u,Nivo 2 - Lens 2 
12;- u.Lcns 3 - N.L.S.1 
12.- u.Ccleritas 6-Lerts 4 

S•Jortpark° Irene, Ilijswijk 
. · id.em 

V old 2, Goh. 1 , I;ok. 6/ t1; 
einde Leyweg · 

Lens 5 t/m 7 - vrij 
12. - u ,M,':\rathon 8-Lens 8 · ·Buurtweg, .Wassenaar 

Vrijdagavond: 7·uur. Lens Komb.''."""Quick Steps Kotnb. 

DE r? STELLINGEN: 
•' 

LENS 1: ç.v.c;l.beck; w,venderl:ios, 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 (2x). 

LENS 2~ ------ a .de ieéuw -(2x), h.dietz, w, vérbarendse, j. ver
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, verbarend·se, j ,meier; h, kempe;r ,) p,bur-ghöuwt , .. a:;, ' 

·. ·, ·', v; egmortd / d', p. i ,m. groenendi jk, "r, èykèl);iof·; "g ,looye-... '. · 
stein, l ,hendrichs, w. eykelhof, r. brandehburg .. :HES: , 
e,a.v.d,acker, g.j.crama, r.de groot. 

. ' . • . . ~- 1 . 

!;~!'!~_i: th.suy!<er:buyk, .f,straathof, a,v.d,rheyden., a,nieuwen
huizen{ c,peeters, ,n,koot,.,c.meere',· j;witting, ·j.de -
hilster, f,wubben,•.j,de. boer. RES: h,de'sterkei;r,ra-

... ;;·. venstèirt, r.pet_ers •. · · · · 

1lf~~~-~:. j.jàg~;, 'j,v.westing; h;helmich, h,leenderts, ,a;v,schi1 
c.kro.s, a.v.luxemburg, f,bierhof, m.v~eysbergen, w.v.d 

· ~ · laan, <a. v .-leeuwen,. -.RES :- m. oom_s, a. buys, a. poél·S:/ 
SENICRENTR,\INING. • . ' c: 

.. . . VannJ' dinsdag:, 23 mei a.s; aánvang 7 uur, 
Inè!ien een weds~rijd; wordt gespeeld, volgt hie•rvap. bericht res1 
aansè:prijving.: .;. · . ' .. ·.. . ··· ··· · · 

. . . . . , . ' : . . , . : . . .. •t ·_. . . . t • ' • 

Voorlopig programma senioren vexir zondagï 28 me:i 1967 ·: .•. -
14, 30. ~. T:eylingen, 1.:.Leris· 1 (Sassenheim) ,Vertrek per l:iÛs ;ariaf 

.. · · · · · ·. . ·: . · Hc:ngelolaan.Samenkomst Klubgebouw 
12 • .:.,- u,Lens 8-C .s.c.6 · C' half.1. 
12.-- u,resp.2 uur: 3 Lensl;:or,tbinatie-s;tegen.J','D;rs .• ; 0

··, ~- _: .. 

5 juni (maandagavond{'Ï:J~ 'schoof - L'en~, f (t~;;:V :c .S ;) 
25 juni: Rava-toernooi voor Lens 1 • · - · · ·· -· 

, '"'.. ) 2 juli: Vervolg Rava-toernooi. 

Vri,idä.e:avond ;,.;.? Uür, >:_ 
Lenskombinatie tegen 'Quick Steps Kombinatie•. __ 
Cnstelling: a,verbarendse, f.v.dijk, r.·de·grööt;, 'g,j.ehee, 

j, veldink,. p; schl.üten., p. burghouwt; j', beyersbêrgen, 
· g .• halleen, · j.·p.i.m .• groenendijk, r,eylce;J..hof, 
. RES-: w:,eykelhof·, j~w;i.tting, c,nieuw~nhuizen, e.a. 

v.d.acker.·,.. • ·.· ····' .. , 
DE NEDERLANDSE LEEUW STCND IN. ZIJN HEMD - ';:;,. :,:· :., ,. ·: : :,.,:. · .. : ·;·,. · 
='-"=cc===c....c.cc....==::..;.:.....;:;..::..:.;..:""'-'-"' cc.:..;.;....=.="'-==7-=r:"'!':'.,!;<--~--....-,e,•.--.-..... - ..... ~ .......... - "· - -·-•--. . . . . . . ·- . 
De Nederlándse·Leeuw heeft weer eelis,in:zijn hemd gestaan, De 
onverkwikkeli jlc.è 1<onelen tijci6ns eri 'rtà afloop ·van- de wedstrijd 
Hongari:je-Nederland hebben weer a~nge.t.pond -)1oe-- sleç,lj.t:.he.t met 
ons voetbal en.;met. onze spelers gaat., Vo·ora:l ,al.á een scheids-: 
rechter té· lahl<moed;i.g. optreedt . (.\\fat: o;i;< ii;t ,l_loedapest het geval 
.was) 'rzl.an weten de ;,pelers zichzelf Jiiet·-de ,n·6digê -zel'fbeheer- .· 
sing op te leggén: . I)e.,wi jze, -waarop· bi jvo_o:rl;i.eeld .qe~-Y:oorcyeffe-

, --····• --·· .. . ·; '· . ___ : __ ~~ .-':.----~':'. ------· -·-:-
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lijke F,lorian )\.11:iert gestuit· werd; gè_tuigt nu_n:i:.et,be-:} __ -,_:·:'. 
p·aald van spi:>rtie·f V.oetbalfatsoen. . , ; . · . : · . . .. 
We kunnen de sche:iäsr~chtér zijn z_wakke· optr.eäen 0eigen
lijk nauwelijks .,rerwijten. Ga- d'r maar .eens ·aanstaan: 
35.000 joelende mens~n.; .voetbal in hoog tempo.,en 22 spe- .. 
ler13; die v.ija11.dig 'têgènov'er elka.ar 'staan en geen :gelegen----·
he_id, voorbij làteri ,gárm 'om dat_ 1;e laten. blïjkE.!n, ·Nee, de 
twèé ogen van dè ·scheidsrechter 'kunnen e.cll.t niet' alles 
zien. De opdracht en de bevoegdheid van de grensrechters 
is .t6 beperkt .. om .de scheidsrecht.er ;van steun .te zijn.: 

,· .. Wc hebben al. _eens eerder voorgest:eld om bi·j.belangr.ijkè···--•· ··· 
wedstrijden TWEE scheidsrechter aan te stellen (.zoa·ls 
bijvoorbeeld 'bij. ijshocky). Maar tot nu toe is daar niets 
var:i, gekomen. _Hierdoor zullen o.vertredingen niet álleen--- --

. öeter k,unnen wor:d'en_ gekonstàteérd; maar. beslist . ook min- . 
der voorkomen. 'De spelers voéler1 zich immers 'door vier < . 
ogen bespied! 

- ,. . 

ï'RrGRJ.MJ,Iz\'·· JUNICREN · VCTR -Z.C-NDi,G 2:T:· MEI 

. , Zi~_ tràininr:;; · . , 
e-· 

12.-_; u; Lens 1-Juventas 1 V.3,c;2,L.6/4 
12.45 u. Il.DJ .24 - Lens 1"2 · c-Zuiderpark.. . 

_Voorw~dstri jd. AD(-G. V .J,. V.!! 

D E C' P S T E L L I N G E. N : 

!a,~!:!~_1: r.bruggemans, m.v.veen; h.·verheügd, p.de jongh, 
r.fortman, n. janssen, · c,v.velzen~ 13:-hgp~ i;h_._b_ro- · 
chard, a,kortekaa.s, w.keetm_an. . . . . . 

- RES: h.róthkraq:s;' e,b'akkers; LEIDE.R: dhr.,: ,Huis. 

LENS' 12: ;pè~lt · een v~o~edst;ijd · vo~r .de· ;~edsti:tijd 
------.- .A.D;l:~-G.V.I,.1l:;;, aanv.ang:.12.4.5. uur.'· . · 

, · ·: ~ê@~~l!:9~~!!: 12 ... ; hco:Cdingang. A.D. C'. -,terrein • 
. .. ·•'· . 

De opstelling: 1, egberts, · h ;V ;·berl-e--;,-th-.-v.-Fi-;ll1-; -p-.-ver-.:.--c. -~----
heèsen, --j-.v ,d.}heiden-;'-··P•~:v:-;:doeve-r-en, - -,·. - ~: .. ~ .... , 

... fr,~di.sseidorp, w. englebert ;i _a,.:jungsc-hlä- · 
ger.,, c·.stapel, :k,v.d.voort ... .RES t th.1;>:qoµis. 

' •. . .• . - - ·-
ï'RCGRAMMA JUNICREN~VC'CR ZATERDAG' ,20 MEI,, . 

• - • • . . • • 1 . 

· Lens. 12: zie zondag. -Ii-klasserS: zi:é: .. :traïning. · .i i,; ·• 
.... ,. ~'-•-·:_··· . ":-·. :--,.--;.,:.,, ..... ".···•··· ~-.-:1-,-_ ~ •• 

Deze .wee_k ·neineri L'cns J1;, ·12 èrî 1r'.<:1tql,'aàn' _het }tf;v, C, - . , 
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toernooi in het· S;)ortpark "-i'ri'rtseà I,r;nel'. 
Gespeeld ·wo:rdèn w:edstrijden va:n 2X 12½, minuut .zonder rust; 
winnaar van. het toernooi. i:s dié· verenigihg,: wie·r elftallen 
in totaal }dµs ook de resultqten .van de pupillen, d.i-e '::i::-mor
gens spelen·, tallen. l:ne.e-) Gç; .\necfste puhteh:- _hebben' behaald\.::_,_ 
Eindigen "verenigingen met eenge1ij}<'aanta1 .punten, dan wor
den door de' C-kl"as·se '·jui;üpren ·3 (ltrafschopp:en genomen. · · 

~ . ' . . . ' ' . ·'· • . • ' . • c.: 

De volgende spelers worde_n :verwacht:,,'. ;·•·.· ··;,"' .. 

~~~.ê-ll: g,bloks, j.di.sseldo_rp, p.dÊ(iw.an, r.hqefriàgél, .. · -· · 
a,hoek, p,hop,·h.de jong, f,raaff,·t.r'esodihardjo, 

_ c:,schrov~r,, g,y,d,V!;llde .. H,ES,:. h.v.berlo, (l?x) •.. 
LEIDER: dhr.R,W[lchilian;· · · . . '·. " ·· · •· .. ··. . 

g.v.ardenne, 1;cazander, h,v.dal)l,., J:v/d ènd.e,, f, 
gui'\;, :p.heynen,• r .. d·e k;leyn, b.ra,veste'.yn, ,.h,:r~nµne1·~~-

. zwà.an, · p,v/d steeh,, r.de wolf.. , -~- . :. : · · · ..... .:. ___ , 

. RES: .w.engilèbert ( 2x). . . ·:,, · · · 
. LEIDER': dhr.W.Stapel, . 

_·. .. -;, -,,•·,:. " 

Len::1 14: th, v.d. aardweg, c. abspoe1; ·-p. derriëyë:;:; ,: j. hel vensteyn, 
j.janmaat, j.keetman, l,v.,d,meer, r,;rjleershoek, h .. · 
pechler, r,straatman, f,teupissen,-Ji\' -• •· · .,,. 

-------

·RES: t,jungschläger, · - •~ .. ': .. 
LEIDER:·dhr·.G.Kemperman. · · • ,.,., 

Samenkomst voor alle .3 elftallen:. 

13. 15- uur ingang,. Lenster:fein. 

Informeten naar ~v~utuel.e afkeuring;· alleen· tusseh '. twaalf 
uur en half een tel: 33.8.8.42 (èlhr.H.:y,d.Kleij"); · · '"' ·'··--" 

. . ·- . . . 

:i:'RCGR,"JliVL'. î'UPILLEN ZAîERDAG 20 MEI · 

R. V, C ,' TCERNCCI: ... 
---------------· . Zaterdag a, s. nemeh drie pupillenelftallen deel. aan het R, V ,( 

toernooi •. De .. elftallen worden uit de .volgende spelçrs,,s1:1m~n-
t ' ld . . . . .. . · . · · ' · . . . · . · · '·'. ' · · 

ges e •, .· .. · . . ...................... . 
• . . , . . ' -; ! , •-· ,. . . . ' . . . . . ': . ~ ,· •. 

Lens ï:' 
.. . . 

4:-'c.bakkerl"p~booms; a.borst,·· .. e.ma:cèo, ·r.v.os, j,pos1 
j;v,rossum, b.ruiterman, r~de:vroege, ;f,de vries, 
1. winkelr.ian, f, snoeyers •• , 
LEIDER: dhr. N .Kopt. ····--'-· . 

Lens ? 5; :. ~. v/~ ?,af, .c ,,bi_oks, i:·:,bom; · h: e?ó~a~i3 ,- ;,v}i~-1:inden 
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r. v/d me:'r ,._._h. veerkamp,: j. valkenburg, P, ver'- · 
barei;id~e, f,willeyns, m.v-.wassem, g.v~gessel_, · LEIDER: dhr.R.Drandenburg. -- . - -

.,.,, ... 

Lens P 6: p,albe:rse, e,boom~, r.beck, g.gomes, a..kley~ 
wegt, a.lm!der, e.reesink, th.tijssen, e.de wit, j.wüstefeld, j.v/d wijk, g.v.osch, ··: 
LEIDER: dhr,A.Nieuwenhuizen. 

Sa~enkomst voor alle drie èlftallen: ---------- . ==== 
z.. t,J~ uur ingang Lèps-terrei)ï, 

,.l. •-• ---- -
·ne deelnemènde verenigingen zi.jn: Lnakky,artier, Vre-:. . - . ~ .. . ~ 

denburch en R.V.C., 
,ne ·wedstri'jderi duren 2x 12f minuut; 
Afkeuring: Dij s-lgchte weersomstandigheden.kan naar: 

. doorgang van het toernooi wordén geïrif9r-,,.: .. -
me.e:r:d ~)J-ij dhr;G,v/d Steén; _tel,39.86.94 tus-sen ·B.30 .en .9.00 uur. · ·. . . , . .. -- - . . - ; ·I • ' 

, . i·> ; 
,. ,~ ,- --

Mm het pupiJ.lentóèrnöoi ·van i~~b~rch neemt een elftal dee_:r:~amengesteld"uit $pel(!rs, 
0

diè_ het_ volgend seizoen ook nog pupil zijn; ' · , 
Er wordt gespeeld, in wedstr~jden van .2x 10 minuten. . . .. De tegenstanders zijn Verburch 4, Naaldwij_k,. R.K.I; ,V .• V:;::. '1 

en De Postdu:i;ven. De. eerste wed-strijd. begint ó!ll:1 uur. Samenkomst: 12. -.:.: .ingang: Lehsterrein, · waar de volgende . . -·- spelérs worden. verwacht: · .. · · _. ,. . . .' . . -
w, games, a. 1 s-gravèndi_jk, j .de. hilstér, e. . ... _· hoefnagel, m.héynen, :r,micka, a,v:.noo:t:t:c,--.i\' .... ~·c: •. overbeek, p,perr..eyn.,· j,redeman,· ë._sëhenk_els,·.:: p. verschoor, b. van veen; · 

!,fkeuring,:_.D.ij1, \3+eç)1te.:weer~omstandigheden · kan',naa:b. door~ ~~-. · .. _. :., ·· gang .y:an het toernooi. worden- geïnformeerd . ··· bi-j D)1r-.H~v/d' Kleij, tel._33,l38.42., tussen ·. :--~--12. -- en 12. 30 uur. - - :_·. .. . ...... · · ·· - · -. --····•~- " . •.. . -·-· -~ ATTENTIE, JUNilREN EN ?UPILLEN ! · ..... , . . . . . . .. ,. ·,\ . ,, . ;: : AFSCHRIJVINGEN: voór vrijdagav:ond· · 7,. 30 uur. áan 'dlir; H •• . : . v,d,Kleij,· Frä.mboz.@nstraat 4.5, tel.'. 
·< ·.::· 

T 
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33,88,42i·(,têlefonisch alleen -vrijdagavond tussen 6.30 en 
·· 7. 30 uur) • · · · · · 

NIET-Cî'KOlJEN: wegens niet-opkomen in het afgelopen wee)<l.' 
. ; . einde wordt E.Dakkers tweemaal als reserve 

opgesteld.· 

T R f, I N I N G: 

-. .; 

Woensdag -i4: -mei a.s. wordt eindelijk de grote· ri valiteits
-------- ----------- · wedstrijd gespeeld- tussen Lens 6 :en·_-, 
Lens 7'. :,anvang: 7 uur .. · 

De opstellingen: , . 
. -- ·- --·"' .. 

!!~~~_§: r.v.berl_o, k,schouw, p.de vries,_ h,eggers, l.huis, 
l,de jongh, b.hoogeveen_, h,v.hulst, l.v.d. velde;··· 
é. v. bronkhorst, g. bruinsma. · · . · . . . . 

·RES: b.v.d. sprong. LEIDEiI: dhr. J Je Hilster. ,. ;: 
. . - . , ... , '. . : , . .- ! , .- • 

!!~~~-1= b;v;d.lans, b.lustenhouwer, .p,klein brete'ler, f. · 
v,d,berg, g.duyvestein, a,westhof·, r.Yiw'assem, 
f.v.baggum, th.janssen, a,bilderbeek,· c·.grimbergen 
HES: ~'.de vries. LEIDE!l: Dhr.:t,Dlok. , .. ~ ·· .. · • 

De D-kla'ssers, die normaal woensdagavond traineri, word-en. cf~k 
reeds om zeven uur verwacht. · · · : . . · . . 

]2~l]i!=r~ag~::'.~~~ gz_!!'.1!=:l: de "big match" tussen, _ 1~ 1 eJ:;1°D: 1. , ; , 
Lons 1 : r •. bruggemans, m. v. veen, h. verheugd,· th,hbefhagêT-, 

r.fortman, .f.v,boheemen, c.v •. velzen, n,janssen, 
th.brochard, a.kortekaas, w.vogel. 
RES: j; de jongh, LEIDER: dhr.,', )c!1..li s, .f ; ;' 

· · , . · .•, ~ ' . , , l -· l 

Lens 5: w .kouwenhoven, h. overbeek·, j. co.lpa, g ,de' hoo::d,' p._"_ 
de· jcngh, d.h.olt, a.hop, p.v,d,aar, e.bakkers',' h_.__' __ :•,i 
bijsterveld, w,keetman, 
RES: p,manders. 1 ·.: • ,; r J. 

De trs3-ining vo~r C:...klassegroep op WO<;?nsdagavond.gaat normaal 
.. , .door,--:-

Eventuele afschri,jvingen.~oor bovengerioemde elftallerr' alleen 
· op :vrijdagavond, als normaal; •.-C 

VI,N DCEt.: TCT DCEL ( senioren) · 

!,!!~?!i'.: - speelde vorige wèel< vrijdag een· ~oórtrê'ffeli.jke · · 
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. ' wedstrijd tegen het .5e elftal,· ciàt,in "dé .. k'o~p~t,i.tié 
een klasse hoger speelt. H9ewel het spel minder· soe
pel verliep als in de wedstrijd•·tegën .V en D,: m.oet . __ 
toch worden gezegd, dat er op· dezEi.1warmè· zomeràvönd···--•, ____ _ 
individueel aardige patronen op d-e ·gro·ene ·grasmat wer
den geborduurd. Het lukte Utopia zelfs het. ,doelvlak 
van het .vijfdG te doorboren, hetgeen als een·-opme:i;,..,' _____ ._. 
kelijk feit in de L-ens-historie' zal· mQe1;,en .werden ge-.. . . 
boekt. De uitslag:, die uitéraàrd zeer onbÉÎlangrTjlC" · ~:.'.,: · 
mag worden genoemd, maar die we terwille van de -volle-_.,. 
digheid toch willen noemen was .5-1 • · ·· · 

- ---- - . - ·-- - - . - ------
Vf,N DfEL. TCT. DCEL. ( j',ln,.f oren) · · .. · • · ., ·. ; . · . : ... • 

~~~~-1: het. toernooi om- de Evert. V?-n Deek w:i;ss_~lbek;r··- .... 
···is voor Lens niet erg· suksesvol verlopen, want 

-het eerste wist zelfs niet tot de halve finales door 
te clrihgen • .c De eerste wedstrijd werd · -, na· eerst. me:t · . 

·1-0 te h"ebben achtergestaan ':..·met-2-1 van·het. n;i.et 'biJs~
ter sterke Vrussch.em,ig gewennen_. De :tweede wedstrijd 
tegen. de •. o.rga11_iserende vereniging Ede· ging met · 3-2 
verl"oren·,' In deze wédstrijd keken de onz,en r<;!eds na en- . 
ke)-e minuten tegen een 0-2 achterstand· aan :door b}Ün-:- •·' 
d-ers •in, ,re achterhoede. De laatste wedstrijd tegen de 
_Engel:3e i1houthakkers" Woodside Albion .F ,.C., __ werd· 1-1 . · .. 

LENS· 0: -~am .door 'goed 'te 'voetball·en. op de eer;~~:·pÏaäts 
------ in háar pouie ·van _J-)(,t Wilhclmus~toernoo:i,. Van · ... : 
H .D .S. werd met 37 0. gewonnen; Westerkwartier ·werd met -
1 :Q vel:'sl1,3-gen; en Wilhelmus moest met-, 2-1. het ,onderspit 

_de~veq.De doelpuntel'l werden t,em<\7-ak~:dool:' L,v/d Velde 
( 3:x:), Th; Jnnssel). ( 2x). en. F •. v7d j]er.g, · ··. • · _•. · · •· i .. :.c.~ ',,. . . 
LENS .5: moest als D-klnsser· in het i',.V'.C.'-t·oernooi voor 
---:---. f,-klassers aantreden en hei!ft claarbi,j een goede 

. indruk· achtergelaten. Het toernoa~. )'re;rçl begçmn_en met een 
. fikse 4-1 overwinning op het zwakke L. V.V.'; hie'rna"wèrd 
Elinkwijk met 1-0 ver,slageQ .. Het leek erop, dat Lens zich 
in de finale zou plaatsen, _'maar . .door_,:een_: _ _l:Jl_EJ_ssu:qe: v.an;'' 
:i:'aul v /d !,ar - ·een dubbele"handicap, omdat Effïiara-Dû.1,-'- .... 
kers niet was op komen dagen - kqn Lens .niet" QfL yolle 
sterkte 1;;~gen de uiteindeiijke boe:r'noOi:"Winnaa:r K;. v:v·::7::
aantredeÏ-i; de wedstrijd :werd op het nipper.tJe ·verlO'::···~
ren. Hierna moest Lens tegen D.C'.S. strijdéri'om·cte . .31L_ 
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en 4e plaats, DèS yron met 1-0. bï/•0.oelpuntènrna.kers waren: 
W .Koctman ( 3x) en· R'.Fortman ( 2x). · . . · 

LENS-ko~b. : begon he_t Wilhelmus~toernooi met: ~ën..:. 4.::0 ~;der-, 
-------::-:~ laag tegen S .E.V. De .tweede 'wedstrijd werd' inet 
3-0 van Il.JLD.E.C. "gewormen. ne laatste wedstrijd girig' cibor 
een doelpunt .vlak; voor.tijd met 1-0 van Wilhiümus:verl'orèn. 

LENS ~- ei1' 9.: speelden ook in het Wiihelm~stoe·rnooi. Hêt acht
-----------' ste .werd eerste en het" negende 'tweedê. "Eèrr pracl 
tig resultàat."Le.ns 8 won de drie wedstrijden ••en:·L~.p,s~9t:Ver-
lcor. er een,·: · 

VflN DC'EL TCT DCEL (pupillen) 
,_ ·---~-·-··,. --· .. "\i-··-::-: 

~-~ ------

ï' 1 besloot de kompetitie met eeri. verdiende ovêrwir;ming op 
V.V.ï'. I_n een goed gespeelde wèdstrijd wist .. Lens een; evei 

eens goed spelend V .. v .ï'. een 2-0 nederlaag -to,e :):ie; _brengen.,_: 
Deide doelpunten ontstonden· uit . zeer ,goed genomën' yorners: .. 
De wedstrijd stpnd cncler• zeer goede leiding. · · ·· ,, . 

Cok? 2 w:i.st als btisluit een royale•4-o•ove~ihn:i.ng•op'G'.D.S 
2. te,J:,ehalen; 'Er werd weinig gápingeld .en·-.flin_k' ge-• 

schoten op het G :D .S. doel. J!~t .pràchtige a,fs;t11nd,schot' ,'Van: 
Ré:!ymond Micka is zeker het ·vermelden waard:._. --':,.--,, ... '· 
ï' 3 wist oök nu ·w~·er te win~en. · G .D.'.S. 3 •mo~st, met j;2, çle · . 
--- !]leerdere erkennen, Lens wist deze overwinnirig.te )Jehalen 
dankzij goed samenspel en hard werkén. . · , · · · · 

? 4·inoest 'in Cclerita·s 2 zijn meerdere erkennen. De 1-0 stam 
--- werd reeds voor de rust behaald .. 

ï' 5 kon het tegen ,\delaars 2 niet verder brengen dan een 1-1 
---- gelijk spel. Het was jammer, dat er hier weer. een spele: 
was, die verstek liet gaan. 

ï' 6 kon tegen Vredenburch 6 voor rust al een 4-0 voorsprong 
--- nemen. Na rust werden de vele aanvallen echter niet meer 
ze goed afgewerkt. Deide elftallen scoorden eenmaal, zodat 
de eindstand 5-1 veer 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 .C sch gelijkmaken. ( ndanks het veldoverwicht kon Hijs-
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wijk, dankzij 2 ongelukkige doelpunten, een 3-1 voor
sprong nemen. Tenslotte was het y,Csch, die de stand dp 2-3 
bracht. . , · · · · ·. . . · • 
De meeste spelers van i' · 8 hebben tegen Vredenburch 7 
lekker lopen z9nnebadàn7-De 1_ -0 nederlaag is dan .ook· 
wel t.e . verklarej.n. · · · · · · · · · · 

LENS 2 en 3: name'n deel aán het Dlauw Z\•mrt-toer-
nooi. Deide elftallen eindigden op de. 

derdè plaats. î' 2· won van Verburch en R.K.D.E.C., ·· ·· 
maar in 'de volgend·e wedstrijd werd door teveel ge'pj,n
gel geen doelpunt meer gemaakt. Vé'\n Quick Doys · · 
werd met 1-0 verloren en tegen Dlauw Zwart werd het 
0-0, P 3 speelde beter, won van beide Dlauw Zw/l.rt -elf'-······,·· 
tallen, maar moest in Lcosduinen en C .S .C. zijn--meer:a ·· ... · · 
dere _erkennen •... 

. 
, .. 

S:YJT EN VCEDING 

Gezien- hèt'aantal dikbuikigen (l,icrbuj.kig~il) in onze 
vereniging en v,ezien Óc-k de konditie van sommigenvan 
onze spelers , __ heeft het v.oorlichtingsbur!3aU. voor de:, 
voeding -.ich behoorlijk verd.ienstèlijk. r,ernaakt met de, 
uitp:ave. van h.aar • l;lrochure. "Sport ,on v.oeding". · 
Het boekje bevat een. groot aantal'- nuttige wenken• op het 
belangrijke gebied _van de voeding-. Hçt laat zien, hoe 
je zonder ki.1nstgrepen _(qieet e.cl; ). töch slank ·en in 
uitstekénde konditie·kunt blijven·. J;,Ovendien staan er 
enkele menu's voor sportmensen in, Van harte aanbevolen. 
Het bqekje kost.slechts 1.5 ,cent en is op aanvraág 
verkrijgbaar bij het Voorlichtingsbureau voor de Voeding, 
Lé'\an Copes van Cattenburch 44, De·n Haag. . ~ ' ' . ' 

.; . ...., 
. ' 

.: 

• C 

_r.,·· 

' . 
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ffl RED;\KTIE 

m g.halleen 
ffl a. verbarendse 

T E L E -~ L E N s 

c;;1TEX TR<:UDLES ·· · 

-·- Linkêr i OOÖ 'zoekt. rechter 1 000 om Sél· 
ii;er'l prijs te winnen.~-

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 levèren aan het 
winnen van een leuke pri.js-. Voor .alle · 
zeke'rheid werd kontakt opgenomen met· de'.· 

· leyerancier van _çl.e "ingezonden medede
lingll. · En toen schoot er een brok in'}dc 

·redaktione],e keel. De manbleek geen 

1 
SEKRET,~RL,/,T 1 .. -linker,· maar een_ rechter .'1uizend· te J;1eb-

ben. · · · f.b.mesker 
plantenoord 126 Hoe:bet nu precies gekomen is,· weten we 

6 6 nie.t, maar de ingezonden mededeling is'· 
ffi tel: 7_ 1 .5 3 ffi foutief in .ons klubblad weergegeven. 
!Il Il! Onze excuses aan allen, die teleurge-
!llmmmmmmmmmmmmmnmimmm steld moesten worden. De redaktionele 
l!I t:elefoon - .die toch al bloosde - stond . 

1
111 40st~

0 
~:·1~Gf,NG r,oodgloeiend •. l,:l:'s wij nu een. ingezonden 

2.5 mei 1_9• _6? " mededeling.moesten plaatsen, dan,, zou de~ 
a:I.s volgt ]uiden :· . , - · 
-- Elf rechter 11000jes, 1.5 linker ,500-: 
je s, 1.2 rechter 1,00- jes en . talloze lin,E· 
ker 10-tjes zoeken hun respektievelijk€( 
wederhelften om samen gelukkig te wordêr 

Hopelijk: bevinden zich binnen de Lens-gemeenschap een aantal t: 
van de ·gezcchte wederhelften, Dan is alle moeite tenminste niet 
voor niets geweest. En - dat is het belangrijkste - kunnen de 
teleurgestelden toch nog blij gemaakt worden. (lHet redaktionele 
telefoonnummer is: 361,1,60}. . 

De redaktie'is bereid in het vervolg in.de rubriek Varia dit 
soort öproepente plaatsen (maar dan ineens goed natuurlijk!). 
De kans op een prijs wordt hierdoor aànzienlijk vergroot, gezic 
het aantal mensen, dat men via de Lensrevue bereikt. De redak
tie brengt voor de bemiddeling geen kosten in rekeniög •. Maar 
mocht U onverhoopt- duizend gulden winnen, dan --kunt U de vereni• 
ging altijd blijmaken·met een.nieuwe voetbal, · · 
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VERGAIIERING DESTUUR / KCMJVIISSIES 

Op donderdag 1 juni wordt in het klubgebouw de jaar
lijkse be.stuurs- en kommissievergadering gehouden. 
U I T S L A G E N 
SENifREN JUNICREN 
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 -lèns 8 2-1 
lens/utopia-q.steps 6-3 

VERDURCH TCERNCCI (pup,) 

lens - rkavv 
lens - naaldwijk 
l.ens · - verburch 
lens - postduive~ 

RVC TfERNOCI (pup.) 
lens 4-vredenburch 
lens 4.;, lakwa 
lens-4 - rvc 
lens 5-vredenbur.ch 
1 ens 5 ·:- lakwa . 

"NCW IS THE TIME" 

2-1 
3-1 
3-0. 
2-0 

0-0 
1.-0 
1:...0 

. 1 -:-1 
0-0 

lens 1 - juventas 1 
ado 24 - lens 12 
RVC TfERNCCI (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 

- rvc 

I 

-lens 5
6 lens 

lens 6 
-- vredenburch 
_;lakwa · 

· lens 6 - rvc 

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 

ever enkele dagen is l,!;!t verenigingsjaar 1966-1967 ten 
einde~ en gaan we ons voorbereiden op het komende jaar. 
Toen ik tijdens de vorige jaarvergadering t·ot voorzit- · 
ter werd benoemd, heb.ik u·gevraagd in het dan begonnen 
jaar de.rust te willen handhaven, en bestuur en kommis
sies gelegenheid te geven hun taak naar best.e weten te 
verrichten. Graag wil ik U thans dank zeggen voor het 
feit, dat U aan mijn verzoek hebt willen voldoen, Natuur
lijk zijn er ook dit jaar moeilijkheden geweest, docll"de
ze konden .in alle rust tijdelijk. of definitief worden. op-
gelost. : · 
Dinnen korte 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. 
~lk lid heeft zich een oordeel kunnen vormen over de wijze, 
waarop bestuur- en kommissieleden 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 Ut-r 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. · 
Mogelijk 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; Het· is nu reeds bekend, dat onze tweede sekretaris . 
de heer R,Dlok, de wens te kennen heeft gegeven van zijn funkti, 
te worden ontheven. ' · 
De elftal-kommissie zouden we graag tot 5 leden uitbreiden, 'zo
dat ook hiervoor een kandidaat beschikbaar moet komen. : · . 
De junioren-kommissie heeft behoefte aan een jonge kracht, - dié 
bereid is een deel van de sekretariaats-werkzaamheden op .zich _t, 
nemen, met het vooruitzicht in de toekomst de sekretaris te 
gam vervangen. 
Cm een goede verzq~ging van de materialen te waarborgen, rullen 
we beslist weer een terrein- en materiaal-kommissie dienen te 
formeren, Enkele leden zullen zich bereid moeten verklaren,· vorn 
het komende jaar, de werkzaamheden verbonden aan het onderhoud., 
van klubgebouw en inventaris, op zich te nemen. ·· · · · ~· •·: 
De werkzaamheden verbonden aan de uitgifte van de 11Lensrevue 11

, 

zoals stencillen, adresseren, vouwen en ter post bezorgen, zul
len door enkele leden moeten worden uitgevoerd. 
De redaktie van de Lensrevue moet, worden aangevuld met een .. öf 
twee daarvoor geschikte krachten, · 
De kontakt-kommissie--behoeft verl'.\ieuwing met enkele. leden, 
Het leiders-korps kap te; allen tijde versterking gebruikian".spe
ciaal vöor'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 besttiw. 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 bestuur zal het op 
prijs stellen hierbij nauw betro~ken te worden. I,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 makEm •. 
Zeker i,s het • ogelijk bepaalde werkzaamheden "uit te be
steden", Maar houdt U dan wel rekening .met de stijging 
van de uitgàven.· En berekent U dan tevens hoe hoog de 
kontributie voor het komende jaar zal moeten zijn? 
Dovendien is de zelfwerkzaamh~id van de leden van groot 
beléJ,ng voor de sfeer in de :vereniging. · ·· 
C'm de ben·odigde verslagen en financiële overzichten voo:r 
de komende vergadering tijdig ger:eod te hebben, is het _ . 
noodzakelijk, dat alle. leden- en kommissie-leden hieraan 
hun medewerking verlenen. We doen .hierbij een b.eroep· op 
alle kommissies ervoor te zorgen, dat hun versl,ag uiter
lijk 10 juni a.s. in het bezit van de algemeen sekreta
ris, de heer F .Masker, is. /,lle leden, die nog gelden 
verschuldigd zijn, eventueel vordering hebben op de ver~ 
eniging, worden verzocht een en ander voor 31. mei a.s. 
met de penningmeester te vereffenen, ' 

Gaarne reken ik op Uw medewerking~ 

·,- H,Houkes, voorzitter. 

LAATSTE f'i'RC"EP l,f,N iïLLE LC"LL;lCEKEN EN GR,\l'JUllKEN ! 

De kompetitie is~ voorbij, het Vöe.tbalseizoén· loopt ·op 
z'n laatste benen. Weldra zullen·vele Lensers over West-

.. Európa rondzwerven, genietend van een welverdiende vqkan
. tie. In Ol')S vriendelijke klubgebouw àari de -Hengelolaan _ . 
zal het dan ongewoon stil zijn,.... · 
Daarom t10digen we bij deze· alle Lonsvrienden en' -vrien
dinnen uit om zaterdag a.s. neg éénmaal in een gezellig 
samenzijn over het afgelopen seizoen na te kaarten, Maar 

. pas op: niet · teveel over voetl:iallen praten, anders. lopen -. 
de. dames .weg, • . .. .. . 
We rekenen er stellig op; ·dat een ieder, die zi.c_h met onze 
klub verbonden voelt (en;,. die van een gezellige avond 
houdt!!),.zaterdag om ~0.30 uur op de GRCTE FEEST!,VC'ND 
acte çle présence zal geven. Stad eh land heb.ben wij :voor, 
u afgelopen om u dan het beste van. het beste te kunnen ·.:· · 
bieden, 

• 
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Nu reeds mogen wij u onthû.lleri ,· dat er zaterdag zal worden ge
danst, zowel op de muziek van een band OlThe. Ear:ri-ngs11 ( country 
& western) als op"platen, Het wordt een hippe·beweging, waarop 
ook de -ouderen zich zullen amuf:leren. /, propos, ook alle l,-juni• 
oren zijn op dit feèst, waarvan het sluitingsuur nog bij lange 
na niet vaststaat, van harte welkom, -·Het medebrengen van een 
beperkt aantal introducées is toegestaan. -· · . 
Zoals wij vorige week reeds schreven, zou het wel leuk zijn al: 
aan een·en ànlll:er een attraktieve·voetbalwedstrijd vooraf zou 
kunnen gaan. Op het moment, dat wij dit schrijven, worden de 01 

derhand~lingen nog gevoE:,rd, -Leqs ook de .rest va11 d_e .Lensrevue 
goed; m~_ssèhien dat. u zaterdag _,dan n6g eez:der: naar ons spört-
komplex tijgt. .. .. . . . . . . 
In ieder·geval wensen wij alle.feestvierders reeds vanaf deze 
plaats êen ·1:é~.l pl~'.zièrige avonq,! ;·. , -~ .· '. .. _ , 

. . , K , K. __ ,, . ·-" . 
DE Cï-'STELLINGEN.·(aanvang 7 uur):'' .·· .-. '''.. .. " .. ..'....:'.c;.:. 

CUD LENS: j,jáge;, ;,ölok, ·g,kempe-rinàtl ... :' J.willéms;· è·)peeters, 
-------- C; franke l a. V .luxemburg-," p. burghouwt,: r,de 'waart l 

h,beyersl;i,er~en, h. jqcob_s. ' · • ... _,-, ,' : ,-i;..ï: :; · : :F" 
RES: f .m~_sker sr, c __ ,-h_elmich, . . , · -,,.• -- .,.= · 

' ~!:!~_1 : c. v.d. beek, h~·haket; w. hánsen, ·j. v:;d. kna'.3-Pï 'h. smi ts-
käm, a,rooduyn, g.verhaar,··w,venderbos, r,wachman, 

· .·f'.,dq zwart, d.brand_enb_urg, ,, .. : , .. .-,; ,.,: 
'. ,RES: j,verh_aar, a.verb,a_rend_se. .. ................ . 

DCETE DJ;J NIET~C?KC:MEN ·· .. · · , 

voorstel van d'e redaktie 
.. ~-•' - " . .. . :;,--; 1:,::· 

In Lens_re_yµ_e_ 1;.0.2~ yan 22_ f_ebrµar:i. ·pleitte d!ëJ ·_3:ê,g~kt~e _.e3:rJ>Or>,_ 
de spelers, die niet_ op_komen of, t? la,at afschF'1'-JVenT ·een froete 
op te leggen, Hoewel men van bestuurszijde w~l iets yoor het 
plan vo·e1d·e, zag men toch teveel problemen pij')'Îet.~.innen van 
deze boetes. Cverigen_s, zou he;!; plan nooit dir1'lky :i.ril;evoerd kun
nen worden, daar hiervoor toestemming van de AJ:gemèhè_"Vurgade-. ' .. - . ' . ; ' ,· . . ' '. ... .. ·~ -. ' . ring -vereist is. · , · · • · · • - · · · . ~,., • • .. · .. ,· 

• - • • ., t ." ! . ~ . ·* ............. - ... --.-·. 

Toch moet het piogeli_jk ;z;ijn aan,de inning;,-m9eilijkh\')~en te on1 
komen. (nze suggestie i;, {l.ls volgt:_Een speler, ,die al_s gevolg 
van zijn niet-opkomen enkele weken niet wordt opgesteld, zal_ 
bij de· elftalkommissie moeten· verschijnen om zijn houd-irig ·toe 
te lichten. Hij zou dan tegelijk de boete aan de sekretaris var 
de Ekó kunnen betalen.Detaalt hij niet, dan wordt hij niet opgc 
steld. 
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ï'RC'GR,~~,1M,~ SENIC'REN VCCR ZCNDAG, 28 MEI 

half 3 Teylingen 1 - Lens 1) 
haif 3 Teylingen 2 .,_ Lens 2) 

Sassenheim, reis per bus •. 
verzamelen Hengelolaan half 

12 uur Lens·S - C,S,C.6 ,·· 
12 uur" Lens,komb, J,D.P, 
14 uur idem 
14 uur idem 

DE C'ï'STELLINGEN: 

, , 
een. 

Veld 2 ,Geb. 1 , Lok. 6/4 

~~!i~_!: c~v.d.beek, ·h.dietz, w,hansen, j,v,d.knaap, h, · 
smitskam, ä •. rooduyn, g;verhaar, w,venderbos, .r. 
wachman, f.de zwart; d.brandenburg; 4 

• 

RES: voor 1 en 2: a •. vérbarendse, j.witting, j,mei-
er, g.looyestein,Gresnrechter: Dhr,C.Visser. 

a,de ieeuw ,. r .blok, w. verbárendse; j. verhaar, g. 
kémperman, m.v.zilfhout, l.riemen, j,engelwrt, 
j,v,dijk, h.r_ooduyn, h.bra.ndenburg. RES: ziè 1, 
LEID E!i: dhr. L, te Mpy. . - _ ._ . . . 

.!:~!i~_§: j.jager, j.v.wèsting·, h,helmich, h,leende_rt·s, 1. 
brandenburg, ·c.kras, a,.v,luxemburg, f·.bierhof, 
a,v.schiè, a,buys; p.s~hulten. .. . •.. 

. RES_; d, v. l:Î.e shout. , . · . . _ 

LENS.KC'MDIN,~TIE 1: a.v.egmond; f,straathóf (2x), h.•j;de 
-----------~-~--- groot, chr:;;peeters, d ;groen·endijk, · j. 

p,i.m.groenendijk, r.eykélhof, b.hendrichs, 1. 
hendrièhs, w.eykelhof, r.1:irandenburg. _ 
RES: r,de groot (2x), e,a,v.d.acker (2x) •.. 

~~ê.:.!C~Pi!!'.!'.!~_g: g.j.érama;e.a. ·v.d.acker, (2x)-, s:i,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 .KCMDIN/,TIE. 3: n. v ,domburg, f. v ,dijk, m,hee:r;sèhop, r. 
---------~------- péters, g,jehee, p.schulten, ·j.veldink, 

-j.welling~ f,wubben, n.de boer; éJ.,ncwee. 
· RES: f.veelbehr, w,eggérs, l,v,beusekom, 

AFSCHRIJVINGEN: tot vrijdagavond, 8 uur bij Dhr,G.Coomtihs, 
. .. · Weimarst_raat 218, . tel. 39. 27. 20. 
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MAAND,\GAVfND, -5 JUNI: De, Sch_oof - Lens 1, terrein, V.C.S. 

25 juni: Rava-toernooi voor Lens 1 • 
2 juli: vervolg Rava-toernooi. 

De heren l,.v.Lecuweri en M.v.Eysbergen worden wegens niet-op
komen van afg_elopën zondag dit seizoen niet meer opgesteld;.,.,.. 

•... ~ ~~ 

ZATERD,;G-CCHTEND TRAINING. 

Dij een aantal bezoekers van de zaterdagmorgen-~traihing 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 wordt vastge, 
legd, wat reeds praktijk is: "koffie voor de parti.j, die het· 
laatste doelpunt maakt ! · · · ' ' 
Iedere zaterdagmorgen om 1_0 uur dus f · · 

.·v i, R. I i\. ,;: ; . ,._ ! . _·_;-

- Marcel heet hij en hij werd geboren 
rnze gelukwensen aan Ruud Wüstefeld 
geboorte van huri zoon. 

op 15 .mei -in Hilver·stiril 
en zi'jn vrom" m~_t ·. ci_e' _ 

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

TCERNCCI-AGEwpA-TCERNC'CI-J\GEND.A-TCERNCCI-AGENDl,-TCERNCpI_, 

za 27 mei.: DUNC pupillentoernooi. 
. Full Speed toernooi voor· ï-'upillen 

sers·. • 

~ .--.. -~ ·:·(1: . 
en- C-klas-. ·· · 

zo 28 
za 3 

zo 4 

mei: T R. IP. . . 
juni:· LENS i:Uï-'ILLENTCERNCCI. 

Celerita s-toernóoi voor· C-klassers. - . . ~ ' 

juni:.-. LENS C-KLA.SSE TCE RNCCI. 
.. Celeritas A- en D-Ku~SSE TCERNOCI. 

za 10 juni: LENS. D-KLASSE TCERNCCI. 
c.s.C.-pupillentoemooi. 
c_.-D .D. -pupill_er-itoernooi. 

• 

zo 11 juni:· C .D.D. A-, D- · en C-Klassé-toernooi, : . 
, Dlauw-Zwart A, D- en C-Klo.sse,-toernooi. 

DUNO A-Klassetoernooi. . • 
. . . . . 

• 

' • ..!. . ~ .. - -
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zo 1.8 . juni: Koukenhoftoernooi A-kla ssers Lisse, 

LENS JUNIC'REN SI~C'RTDflG. 
zo 25 juni: Dlauw Zwart A-Klasse-toernooi. 

Den Hoorn D-Klasse-toernooi. 

JUNIC'REN-JUNICHEN-JUNICREN-JUNICREN-JUNICREN-'-JUNICREN 
DE TRIP N,~AR _EDE 

• •• T - . . . 
Zondag a.s. gaan wij met 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 om+ 12 uur zullen arriveren. Het mee te nemen 
lunchpakket ~an daar onder het gene~ van ee~ kop koffie 
worden genuttigd._ . · 
Dij goed weer stellen wi-j ons voor na de wedstrijden 
een bezoek aan een zwembad te brengen (Zwemgoed mee
brengen s.v.p.). 
De volgetJ.de spelers worden hiervoor uitp.;enodigd: 
Q!."!?~E-~: r;v;berlo, m.v.vè'en,_ j,verheug~, p.v.d,aár, 

· f.v.boheemen, th,hoefnàgel, n.Janssen, a,kor-
0tékaas, th.brochard, c,v.vel~en, w.keetman, 
h.rothkrans. · 

LEIDER: dhr.L.Huis: 
w .ko_uwenhoven, 1 ;huis, j. colpa, e, v, bron!{.:.' 
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 • .Velde. -~ 

p;de haan, r;hoéfnagel; c,:Schrover,,·f .• raaff, 
g.bl_oks (2x) ,. p,.hop, g.v.d.veldë,. t_,hoek,- t. 
resodihardjo•(2x), h.de Jong, j,disseldorp, 1, 
egberts, j,v.d,heyden, • 

LEIDER: dhr.H.Hcukes, 
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FULL SPEED TC:ERNCCI ( zaterdag, 27 mei) -

,. 
. ' 

Hieraan neemt een 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 ·h~t toernooi ïs ge,steld om 12.-- uur. 
Samenkomst: 11,-- uur ingang Lcnsterrein,. 

Vaders met auto's g°elieve vrijdag a.s. t"usseri 7.30 uur en 8 
uur t-e bellen naar :Jhr .G. v .c:. Steen, tel; 39. 86. 94 voor eventu
eel vervoer van .de spelers. 

C2stelling: r.v,d.steen, m,bloks (2x), th,v.rijn, f,dissel-, 
dorp, c,stapel, th',booms; p,verhèesen, t,jiing
schläger, t ,resodihardjo,. j. v ,d. voort, j. v. rijn,. 
RES: p.v.d,steen. LEIDEH: Dhr,C.Nieuwenhuizen, 

PU?ILLEN-ï'UiJILLEN--?U?ILLEN -i'UI'ILLEN-PUi'ILLEN-?U:i'ILLEN 

f,an het Full-S,Jeed toerriooi'op z'aterdag a.s~ nemen ook 2 pu
pillenelftallen dèel, De·tegenstanders zijri dezelfde als bij 
het C-klasse-toernooi. " 

. . -~' ~ .. 

Cpstellingen: 
Kombinatie A: ------------

Kombinatie D: 

p. verschoor; g. willemse, · c, v, d .aardweg, r. 
ruicka, m.v."baggum, f.woutèr.s, :p.de wo·Uf; •r. 
goedhuys, e,hoefnagel,' e,speicher, j,slabber;::;, 
RES: w,de hilster, LEIDER: Dhr,J,de.Hilster, 

j,boiri, p.berkelaar, j,janmaat, h,straver, r,.cle 
vries, a,'s-gravendijk, r.v.d.lely, g,lelieve~d 
j .de hilster, a, v ,ma ris, .f, snoeyers, ,_ ;_ 
HES : e .nn cco, LEIDER: Dhr. N. Koot. 

Samenkomst voor beide elftallen: ,om 11.-- uür. 

Vaders met auto's gelieve te bellen vrijdag tussen ·7. 30 uur 
en 8,-- uur naar Dhr,G,v,d,Steen, tel, 39.86,94 voor even-
tue·è1 vèr:voer van de spelers, · · , .. · · · 

DUNC PUPILLENTCERN 0( I , 

!.an dit toernooi neemt ons eerste pupillenelftal deel. 
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Tegenstanders zijn: Mnrathon, Duno (2x), C,S.C, en 

Quick Steps,· 
De wedstrijden beginnen om 1 uur •. 
Cpstelling: h,jochems, p,v.wijk, è,lustenhoUwer, g, 

cólpa, g,trommelen; f ,veeren, ·p.perreyn, 
a,de winter, m.v.d,horst, q,v.noort, a,bavén, 
RES: j,redeman. LEIDER: dhr,G,v.d,Steen. 
Si",MENKO!!ST: 12, 1.5 uur Hcngelolaán hoek 

Leyweg (Eurocinema), 
AFSCHRIJVINGEN: V6ér• vrijdagavond 7,30 uur aan Dhr,H, 

van der Kleij, Frambozenstraat 4.5, tel. 
33,88,42 (telefonisch alleen vrijdag
avond tussen 6,30 en 7,30 uur),, 

NIET-f'PKC'MEN: wegens niet-opkomen van P .le Drun en C. 
Sèhaareman op 13·mei j.l. en L,Cazandér; 
A,Ravestein en F,C'verbeek op 20 mei j,l. 
worden deze spelers niet meer voor toer
nooien opgesteld. 

TR.1\.INING: De wedstrijd op donderdag 2.5 mei tussen Lens 
1 en Lens .5 is in verband met de T.V. uitzen
ding van Eurocup-finale uitgesteld tot donder
dag 1 juni a.s. aanvang 7 uur •. 

De pupillentraining op woensdag 31 mei a. s, gaat eveneens 
niet door, 

De C-Kl2sse-training op vrijdag 2 juni a.s. komt ook te 
vervallen. 

K/,Mi'EN: 
=========== 

Voor het C-klasse kamp in Uc'en van 23-30 
juli en het pupillenkamp in Amersfoort van 30 juli tot 
6 augustus zijn nog 2 plaat sen beschikbaar. Aanmelding 
hiervoor bij de heer H,v,d,Klcij, yrijdag tussen 6,30 
en 7,30 uur, 

Detaling Kampgeld: Willen de ouders ervoor zorgdragen, 
dat het kampgeld vé6r 1"jUl'li a.s.· 

wordt overgeschreven op postrekening No,30,U6;6o t.n.v. 
Amro-bank, Scheveningen, t.g.v. J,M,v,d,Kleij • 

. ' 
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AFKEURINGEN: Voor de toernooien op zaterdag a.s. kan 

bij slechte weersomstandigheden naar de 
doorgang van deze toernooien·worden gein
forireerd bij Dhr,G.v.d,Steen, tel.39,86..-94 
tussen 10.-- en 10,30 uur. 

V,~N JJCEL TCT DCEL ( junioren en pupilleni ~: 

R.V.C,-TCERNCCI: 
--------------- . . 

Aan dit toernooi namen 3 junioren en 3 pupillen-elftallen 

deel. pe prestaties van deze •elftallen waren zo goed, ciat, 

Luns toernooi-winnaar'werd, 
De voorzitter van R.V.C., die de prijzen uitreikte, ver

telde in zijn toespraak, dat hij Lens altijd graag op het 

TI.V.C.-toernooi zag, maar het kostte wel handenvol geld, 

Want Lens gaat er bijna elk jaar met de eerste prijs van

door. Heeft Lens een slecht jaar, aldus de R.V.C.-voorzitter, 

dan zijn ze toch altijd nog goed voor_ een tweede prijs. 

Lens 11 won een wedstrijd en _speelde er 2 gelijk - 4 pnt. · 

Lens 13 won twee wedstrijden en speelde er 1 gelijk - 5 pnt. 

Lens 14 won een -:1edstri·jd · en speelde er. 2 gelijk - 4 pnt. 

Lens P 4 won twe:e wedstrijden' en speelde er 1 gelijk- 5 pnt. · 

Lens ,.P 5 verloor 1 wedstrijd en speelde er 2 gelijk - 2 pnt. 

Lens i;' 6 won twee wed.strijden· en speelde ·er 1 gelijk - 5 pnt. 

Totaal uit 1Ü wedst~ijden 

VAN DCEL TCT DCEL (pupillen) 

· ·..: 25 punti 

. . 

VERBURCH TCERNCCI: Een pupillenkombinatie in het Verburch 

----------------- toernooi was goed op.dreef en kwam ook 

al met de eerste prijs naar huis., De ,vier..wedstrijden werden 

allemaal gewonnen. Het doelgemiddelde was 10-2. De doelpun

tenmakers waren E,Hocfnagel (4x); :r,1.Heynen (3x), R,v,Noort 

· ( 2x) en i'. ï'erreyn ( 1 x) , 
.. , 

E I N D S T A N D E N 

LENS 1 
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Hollandia~n · 
ï1nrF. at 
?ostduiven 
rliveo · 
Vrcdenburch 
Rijswijk 
Wippolder 
Duindorp 
LENS 
Delfia 
G.S.C. 

LENS 2 
====== 
Donk 2 
Schcveningën 2 
Quick Steps 2 
LENS 2 
.?,D.K.2 
LD.akkwartier 4 

. C'lympia 3 
H.D.S .4 
Vrcden'eiurch 2 
Weerden 2 
Paraat .2 

20-29 
20-28 : . 
20:.28 
20-.-25 · 

Het is voor onze voortrek,• -
kers een zeer móeilijkc kom-· 
pcti tie gew0e st. Na veel ver-
loten en gel"ijk gespeelde en 
enkele gewonnen wedstrijden· 
zijn ze toch aan de .. benodigs• 

2 0.:.2 2 
20.'..19 
20-'-17· 
20-15' 
20-14 
20-12 
20-11 

.. de punten gekomen ·.om in de 

20-35 
20-34 
20-23 
20-19 
20-19 
20-17 
20-16 
20-15 
20-1.5 
20-14 
20-13 

4e klas K.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 hoop goede en enke
le minder goed gespeelde wed
strijden is het 2e op de 4e 
plaats geëindigd: een goede 
prestatie van het 2e elftal • 
Het doelgemiddelde is evenals 
het eerste negatief 24 voor 
en 26 tegen. 

------.-------=----------=---=----------------------------
F E E S. T l V C N D 

Denkt U aan de feestavond op zaterdagavond, 
27 mei a,s,, in ons Klubgebouw ??? 

/,anvang: 20,30 uur, 
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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-1.huis-h.v,hulst~jcs 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. rli:entjês-th. f .v·, ri jn~c. schal
broek-c, schrover-m ,v .veen-g.v.d. velde-1. v.d. velde-h: 
verheugd~b ,de vries-d,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 f'I'KCMEN L.Cazander-bleek een goede reden te hebben 
voor zijn niet:..opkomen, zodat zijn reser-
vebeurten vervallen. · 

VJ\N DCEL TCT DC'EL• (pupillen) 

LENS 1: nam deel aan het Duno-toernooi. Lens werd poule~ 
------ winnaar, door zowel Duno als Marathon net 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 doelpunten, zodat straf
schoppen de beslissing moe sten brengen. ,De eerste serie 
van drie strafschoppen gaf als uitslag 3-3. In de vol
gende serie schoot Lens er maar ééh in en c.s.c. twee, 
waardoor de laatste t-0ernooiwinnaar werd. 
FULLSPEED TCERNCCI: Twee pupillen kombinaties hebben aan 

het Full-Speed toernooi deelgenomen, 
Komb.1, behaalde de tweede en Komb,D de eerste prijs. 
Lens J\ won van Full Speed ·( 2-0) en Naaldwijk ( 1-0 J, 
terwijl de twee overige wedstrijden tegen C.D.D. en Del
fia in een doelpuntloos gelijkspel eindigden, C .D.D. werd 
winnaar via strafschoppen. · · 
Lens D won drie wedstrijden met 2-0. en speelde er 
één gelijk. De doelpunten werden gemaakt docr J ,de 
Hilster {2x), A,'s-Gravendijk (1xJ; J,v/d Lely(1x) 
G .• Lelieveld(1x) en R.Snoeyers )1x). . 
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A 1 - D 1 gespeeld • l,anvang 7 uur. 

De opstellinr.:en: 

~~!',!~_!: r.v.berlo, m.v.-veen, h,verheugd, th.hoefnagel, 
r,fortman, f.v.boheemen, c,v.velzen, n,janssen, 
th.brocharc', a.kortekaas, w,vogel, 
RES: j.de jongh. Leider: dhr.,'.Huis. 

~§!',!~_z: w.kouwenhoven, h,overbeek, j;colpa, g.de hoogd, p. 
de jongh, d.holt, a.hop, p.v.d.aar, e.bakkers, 
h. bijste rveld, w. ke etman. 
RES: l.v.d.velde., p.de vries, 

. Leider: dhr.G.v.d.Velde. 
Informeren naar eventuele afkeuring tussen 6 uur en half ze
ven tel,36,13.14 (dhr.G.v.d,Velde). 

Vri.jdap;avond 2 juni: géén C-klasse training. 

: Woensdag 7 .juni: pupillentraining als nomaal. 
1 s-Avond s speelt· Lens 6 tegen Lens 7 Wil 7 uur.· 

Cpstelling ~~Q~_~: r.v.berlo, k.schouw, p.de vries, h,eg
gers, l.huis, l.de jongh,' b,hoogeveeh, 

, h.v.hulst, l.v.d.velde, e.v.bronckhorst, 
g.bruinsma. . 

~~1];~_7: b,v.d.lans, b.lustenhouwer, p.klein brete
ler, f .v.d .berg, g,duyvestein, a,westhof', 
r. v. wassem, f. v .baggum, b. v ,d. sprong, 
a,bilderbeek, c,grimbergen. 

Reserves voor be_ide elftallen: p.manders, p.m_ilten-
---- burg en b.de vries, . , · 

Informeren naar eventuele afkeuring tussen .6.-- uur en 6,30 
tel,36.14.33 (dhr.G,v.d.Velde), .· 

Vrijdag 9 juni: training C-klasse a:ls normaal, 
·' .-

P:,SFC'K 'S - ;i;,SFCTC 'S (attentie :junioren; ook nieuwe tederi). 

De volgende junioqm en pupillen mpet en v6ér 1.5 .iuni a. s, . 
twee pasfoto's .inlèveren bij ot opzenden aan dhr.H,v.d.Kleij, 
Framboz enstrai;).t 4.5, d.en _!:laag. Vermeld op de achterzijde van · 
beide foto's je naam· en ge~oortedatum, . . · · 

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,eggers-w.englebert-a,feitz-g,f,v,gessel-c.j.groen-



-488-
Zaterdag a.s. is het dan zover. Cns 1e, 2e en 3e elftal 
binden dan de strijd aan tegen sterke tegenstanol:ers'. 
Gespeeld wordt in '3 poules, in wedstrijden van 2x 10 
min, Dij gelijk eindigen beslist. het doelgemiddelde. 
Het programma luidt: · 

ï'oule 1 Poule 2 --~-~---. 
__ .,. ___ _ 

13;40 u;R.V .• C.-Lens 1 1 3 ; 1 5 u. V. U . C • -Lens 2 
14;25 u.Lens 2-R.V,C. 11, ;50 u,Lens 1 ..;v. V .ï'. 

15.35 u.Dlauw Zwart-Lens 1 
16.20 u.Lens 1-V.U.C. 

15. 35 u.Len·s 2-V .V.;>, 
16.45 u.Dlauw Zwart-Lens 2 

!::'9~!~-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: 

!:~!':!~_1: r;v-';'d,steen, p.v.wijk, c.lustenhoü.wer, g,colpa, 
g.trommelen, f,véeren, a.baven, e.hoefnagel; 
m.:v.d.horst, q.v.noort, j.v.rijn ·(2x), a.cle 
winter. L ·ct dhr G d ·st 

LENS 2: ------
... ei er: . . v. . een. 

h;jochems, g,willemse, c_,v,cl.aarclyrng; ·r.micka, 
m.v.baggu_m, f.wouters, p,dè•wolff, r.goedhuys, 
w.de hilster, e,speicher, j,slabbers, p.perreyn. 

Leider: dhr,Th.Suykerbuyk. 

p.verschoor., p.berkelaar, j,janmaat, h.straver, 
r.de vries; a.•s-gravendijk, r.v;d.lely, g.le
lieveld, j.cle hilster, j.boin, f,snoeyers, e. 
macco, Leider: dhr.N.Koot, • 

ALLE SPELERS DIENEN CM 12 ,t,5 UUR C' HET VELD l,ANWEZIG 
TE ZIJN. 
Informeren· na.ar eventuele afkeuring alleen tussen 
11.30 en. 12.-- uur tel,66.13,14 (Klubgebouw)., . 

T R .A I N I N G 
I.v.m. dë:v.oetbalwedstrijd op de T.V. woensdagavond 

·31 mei.geen D- en C-klasse training. 

Donderdagavond 1 .iuni: wordt de uitgestelde wedstrijd 
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n,v,niel, h,suyk!erbuyk; 
c.v.velzen, c.vervaart, 

g.v.d.togt, c.vaassen, 
w.vogel, j.webbers. . 
Leider: dhr.F .Herremans. 

Samenkomst: 1 0. -- û. ingang Celeritas-terrein, eind.e 
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,d!3 vries, .a.westhof. 

• · Leider: dhr.H.Leenderts. 
Samenkomst: 9.30 uur Hengelolaan hoek Leyweg 

- (Eurocinema) · 
Informeren naar eventuele afkeuring tussen 9.-- en 9.15 uur 
tel,66.13.14 (Klubgebouw). 

i'i:"tCG:1/,Ml.Cli JUNIC'r1EN ZATE,lDf,G 3 JUNI 
CELEH.IT.',S-TCERNC CI 

~~~ê_!~ neemt zaterda~ 3 juni deel aan het Celeritas-jubi-
leumtoernooi. · . 

Tegenstanders zijn: Celeritas, Velo, en R.V.C. Gespeeld 
worden wedstrijden van 2x 10 minuten zonder·rust. 
Het programma : 

13,30 uur Lens - R.V.C. 
14.20 uur Celeritas - Lens 
15.10 uur Lens - Velo, waarna de nummers 1, 

2,3 en 4 van de twee poules, waarin wordt gespeeld (poule 2 
bestaat uit V .C.S., G .D. :\., I, .D .S. en Rijswijk) tegen elkaar 
uitkomen. Voor elk team is een prijs beschikbaar. 
De volgende spelers worden verwacht: 
th.v.d.aardweg, c.abspoel, p.demeyer, j,helvensteyn (2x), 
c.groen, j,janmaat, j,keetman, l.v.d·,meer, r.meershoek, 
h,pechler, r.straatman, f,teunissen. 

Leid er: c!hr. G. Ker::Jerrnan. 
Srunenkomst: 13,- Hengelolaan hk,Leyweg (Eurocinema) 
Informeren naar eventuele afkeuring: alleen tussen 11.30 
en 12.-- uur tel.66.13.14 (Klubgebouw). · •· ·· 

ï'Ui'ILLEN-PUî'ILLEN-?U?ILLEN-ï'Ui'ILLEN-PUl'ILLEN -?Ui'ILLEN 
LENS i1U~'ILLENTC'ERNCCI. ---------------------
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!:~~ê_lg: h.v.berlo, tb.booms; fr.disseldorp, p,v.doe

véren, l,egberts, w,englebert, j.v.d,héiden,. 
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, ·1.cazancler, h.v.dam, j. 
v.d.encle, f,guit, j.helvenstein (2x), p.hey
nèn, f,de kleijn, h.rimmelzwaan, p.v.d,steen, 
r,de wolf. 

Leider: dhr.W.Stapel. 

J'.lle drie elftallen:· om 11 • 30 uur op he:t veld aanwezig 
zijn. 

Naar eventuele afkeurgng kan worden geïnformeerd tussen 
10.30 en 11 uur tel.6 ,13.14 (Klubgebouw). , ., 
CELERITî,S-TC'ERNC'C'I 

Tevens gàan zondag twee elftallen naar het Celeritas-
t oernooi n .1 • · · Lens 2 en Lens 8 •· · 
Voor beide elftallen gledt wedstrijden van 2x 15 minu
ten zonder rust; bij gelijk eindigen beslissen straf
schoppen. 
Het program.~a voor Lens 2: 

10.35 Lens - R.V.C. 
11;10 Velo - Lens 
14.10 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: • 

1 0. -- Lens - R. V. C . 
11;45 Velo - Lens 
14,45 Celeritas - Lens, waarna ook weer wordt ge-

. speeld tegen de ploeg uit de 
tweede poule, die op dezelfde plaats is geein
digd, /,an de 2e poule nemen deèl. Celeritas, 
V. C • S • , DUNï en H. i'. S • V. 

De volgende spelers worden verwacht: 

~~~~_g: a.duym, t.heerschop, j.de jongh, c.knippenberg, 
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dat de achterbank-bevolking voortreffelijk, accentloos 
Engels sprak en dat onze voorzitter om duistere reden van 
broodvoorraad af moest, Maar gezellig was het. 

zi' -
FULL SPEED TCERNCCI: Cnze C-klassers werden overtui.f!"end win-

naar van het Full.Speed toernooi, 
Naaldwijk (1-0), C',D,L. (1-0), Delfia (2-0) en Full Speed 
(7-0) moesten het orrlerspit delven. Cpvallend was de. grote 
inzet van het gehele elftal en het ontbreken van ieder egoïs
me in de aanval, 

î'RCGi:t;'J1'1Má JUNICREN ZCND,\G 4 JUNI 1967 

Lens 2 en Lens 8 zie: Celeritas-toernooi, 

LENS C-KLJ,SSE-TC'EHNCCI 

Zondag spelen Lens 11, 12 en .Ll. het LENS C-KL'lSSE TCERN(C'I, 
waaraan buiten Lens deelzullen nemen: DlaUW' Zwart, Quick, •' 
ye10

8 
Zwaluw/V.F.C., Laakkwartier, H.D.S., Westerkwartier, 

i.,D, • en C.S.C. . .. . . . ...... . 
In 3 poules wordt een halve kompetitie gespeeld, 
Voor elke poule zijn twee prijzen beschikbaar. 
Dé wedstrijden duren 2x 1.5 minuten zonder rust, bij'" gelijk 
eindigen beslist het doelgemiddelde. 
Het programr.1a luidt: 

Poule 1 (Lens 11): Poule 2 (Lens 12): 

12 ;--
1 3. 0.5 
14.4.5 
1 6. 2.5 

Lens-Velo 
ZwalUW"-Lens 
Lens-Dl. Zwart 
Quick-Lens 

Poule 3 (Lens 1 3): 

12,-- Lens - h.D.S. 
13,0.5 ZwalUW" - Lens 

14;4.5 Lens - Dl.Zwart 
1 6. 2.5 C • S. C. ::.Lens 

1 3. 0.5 
14.1.5 
1.5,3.5 
17,--

Lens-W'kwartier 
L~kwa-Lens 
H .D .S .. -Lens 
Lens-Q-.Steps 

De volgende spelers.worden verwacht: 

: .::::·;, 

' .• ;- f 

': . ,"; 

~~!'!'~_11= g;bloks, j,disseldorp, p;de haan, r.hoefnagel, 
a,hoek, p.hop, h.de jong, fr.raaff, t,resodihardjo, 
j,v,rijn (2x), c. schrover, g.v.d.veld_e.' .. 

Loider: dhr.R.Wachman·. 
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ren, natuurlijk, maar ja 
woord met II schoen n ?? 

. . . . ! Wie weet een spreek-
·' 

G.R.J. Jehee, 

TC'ERN CC'I-!,G ENDA-TC'EJNC'C'I-AGENDA-TCEï-!NCCI-AGENDA-TCER-

za 3 

zo 4 

za 10 

zo 11 

juni: 

juni: 

juni: 

juni: 

Lens 14. 
LEN~-PUPILLENTC'ERNCCI. 
Celeritas-toernooi voor 
LENS-C-KLASSE TC'EI1NCOI. 
Celeritas-toernooi voor A-.en D-klasse 

(Lens 2 en 8) 
LENS D-KL!.SSE TC'ERNC'C'I. 
C .S.C.-pupillentoernooi · 
C'.D.D.-pupillentoernooi. 
C'.D.D. A-, D- en C~klasse toernooi. 
Dlauw Zwart A- en D-klasse toernooi. 
DUNC fl:..klassetoernooi. 
?rovinciale finale DISSCHC'PSDEKER TC'ERNCCI. 

zo 1 8 juni: LENS' SPC'RTDJ,G. 
Lisse Keukenhoftoernooi. 

VJ;"", N=""D"""C',..E""'L~T""'C""T,....,,D""'CE""L.,.. ( juni oren ) 

De_triE_naar_Ede. Zondag startte de bus om half 9 richting 
- Zeist, gevuld .met A-, B- en C-junioren. 

In de 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 moe sten zoeken; uit- .. 
eindelijk zorgde de heer Kessler voor een rondleider, zo-
dat we ons toch nog aan de K,N.V.D,-millioenen konden ver
gapen,. Er werd geflu:j.sterd, dnt de koffie er ook goed moet 
zijn. Na de vermoeiende, maar leerzame ronpleiqing·op naar 
Ede, waar·onze 3.elftallen voetballes gaven aan de Ede-se 
•,jeugd, De 1\.-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 eensgezind van mening, 
dat zwemmen hierna het eirnile zou zijn, maar in het zwem-
bad- in Voor~huizén troffen we vele prominente figuren 
op het droge aan; die waren kennelijk al afgekoeld. 
De terugrei:'? 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 l;lijna evenveel aan
dacht kreeg als de uit de vele auto's hangGncle schoonheden; 
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hun niet is tegengevallen, 
Een woord van dank tenslotte aan alle aanwezigen, die 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 zaterdagavond-_ 
ook nog gevoetbald: Lens 1 tegen Cud Lens, Cnze voortrekkers 
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 te excelleren!! 

K,K. 
Wees "in" ! Lli.if "bij" ! Doe 11mee" ! 

Daar ondergetekende zeer geïnteresseerd is in de "image"van 
ZJ.Jn klubgenoten en niets·liever zou willen dan hun "standing" 
verhogen, speurt hij dagelijks naar nieuwe mogelijkheden om _ 
hun aanzien te verbeteren, Enige tijd geleden maakte hij hen 
via de Lensrevue bekend met een nieuwe wijze van "juichen om 
een doelpuQ.t": 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 all 
"hippe figuren" zal interesseren. Het heeft eigenlijk niets. me 
voetballen te maken, maar wel met feestvieren,. en dus kan het. 
best. in ons klubblad, Het is zeer ge schikt ofu de "image'' te ve 
beteren en dus... • 
Stel, er is feest, aanvangstijd half negen, Natuurlijk bent,,ü 
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 .ÖR. 
het moment, dat u de volle zaal betreedt, de juiste uitdrul,i:}t;i,n 
op uw gezicht hebt: een tikje verbaasd, een tikje geamu.sec:'rd, 
een tikje gegeneerd, een tikje blasé ook wel, In géén geval .. _ 
gaat u ergens aan een tafeltje zitten, Neen, u blijft uit~lui
tend aan de _bar staan, uw linkerhand in de broekzak, tussen, 
duim en wijsvinger van de rechter een glas bier. ,'as op, nu_,_ 
komt het moeilijkste moment van de hele avond ! l,an die bar_ 
ontmoet ll oude bekenden, vrienden; ja, misschien zult u het 
wel een gezellig feestje vinèen, Nc::'l!laals, pas op, niets van·· 
laten merken. Wilt u iets doen, dat werkelijk 11 in" is, dan. ze 
u na een kwartier, of u he.t nu leuk vindt of niet, uw glas nee, 
en . , .• gaat héén. Een tikje verbaasd, een tikje geamuseerd, e 
zovoorts. Cok moet nu op 1..w gezicht te lezen staan, dat u die
zelfde avond neg naar verschillende andere feesten moet, die 
zeker veel leuker zullen zijn. Niet prettig voor de organisato 
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~aandag
lVOnd 
i juni: 

l,~~~-1: c,v.d.beek, h.dietz,:w.hansen, j.v.d, 
knaap,"h.smitskam, j,englebert, à,kor
tekaas, w.venderbos, th.brochard, r. 
wachman, d,brandenburg, ·· 
RES: th,suykerbuyk, j,meier, j.verhaar. 

lFSCHRIJVINGEN: /,fschrijvingen voor de wedstrijd van vrij
dagavond tot uiterlijk donderdagavond, 

. 8 uur; bij Dhr.G.Coomans, Wëimarstraat 218,. 
tel.39-,27,20, 
Voor de wedstrijd van maandagavond, ·tot za
terdagavond 8 uur bij Dhr.G.Coomans, Weimar-
straat 218, tel.39,27,20. · 

3CHCRSINGEN: De schorsing· van M. v. Ey sbergen en ,\.v. Leeuwen 
is opgeheven, 
P,Schulten wegens niet-opkomen op zondag 28/5 
geschorst tot nieuwe seizoen. 

/C'(RL('PIG PR,GRfJJW;J\. VC'C'R ZATERDAG 1 0 JUNI 

C.ENS /UT'C':;:>IJ\ - KWIEK SPCRT. 

DE (':;:>STELLING: ------------- n;v.domburg, c,nieuwenhuizen, m,heèrschop, 
c.veldink, g.jehee, p.burghouwt, f.v.dijk, 
beyersbergen, g.halleen, m.v.eysbergen. 

}ESLI,,î.GD S1( TFEEST 

n.n., 
h. 

Qe feestavond van zaterdag j.l. maakt wel nagenoeg een einde 
9.an de aktivitéitcn van de kontaktkommissie voor dit vereni
gingsjaar. We zijn aan vakantie toe. Het féest zelf mag, 
geloven we, wel geslaagd worden genoemd, al viel het ons 
Nel op, dat er nogal wat bekende gezichten ontbraken. 
e:r was muziek, gespeeld door de rhytm & bluesgroep "The 
e:arnings11 , een band je-, dat pas een half jaar bestaat, maar . 
haar weg beslist wel zal vinden. Dijzonder stelden we· 
het op prijs, dat door deze jongen~ spontaan een taart 
beschikbaar werd gesteld voor onze loterij, Een leuk ge
baar, dat door iedereen zeer werd-gewaardeerd! Lehalve 
de Earnings was er ook de heer Van Schie, die de rol van 
disc-jockey, normaal altijd gespeeld door de heer Yan der 
Deck, met sukses overnam. Ook aan hem onze hartelijke dank •. 
Maar onze grootste we.ardering, gaat toch uit naar de familie; 
Gcitenbeek, die zich letterlijk het vuur•uit de schoenen· 
liep óm alle dorstîgen te laven en alle hongerigen te spij
zigen. Het is laat geworden zaterdag, maar we hopen, dat het 
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" G E N 

JUNICREN SENICREN 
teylingen 
teylingen 
lens ü 
oud lens 

1 - lens ~ · 
2 - lens 2 

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

ede - lens a-klasse 2-4 
ede - lens b-klasse 0-7 

- osc 6 
lens 1 

ede - lens c-klasse 1-7 
FULL SPEED TCERNCCI (jun,) 

FULL SPEED TCERNCCI (pup.) lens komb - full speed 7-0 
lens a-naaldwi jk 
lens a-full speed 
lens .a-odb 
lens a-delfia 
lëns b-full speed 
lens b-odb 
lens b-delfia 
lens b-naaldwijk 

V 

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

f. R 

lens komb - @db 1-0 
lens komb - delfia 2-0 
lens komb - haaldwijk 1-0 

, 

DUNC TCERNCCI (pup) 
lens 1-marathon 
lens 1-duno a 
lens 1-osc 

I 

2-0 
2-0 
0-0 · 

- Het Lèidse f,SC bestaat .deze maand 75 jaar. -.We zouden er'"rifs
tig a~n zijn voorbijgegaan, ware.het niet dat de Leidenaren 
een zeer bijzonder onderdeel op hun jubileumprogramma hadden 
staan, Drie dagen achtereen kon men van twaalf. uür· •·s-.:.:mfd.:.: 0

; 

dags tot middernacht op het terrein van deze Leid se voetbal',.. 
klub namelijk poffertjes eten, 'in botsautootjes rijden, spo:
ken bezichtigen en meer van dat scort vermakelijkheden onder 
gaan, Er warei;i totaal vijftien inrichtingen, zodat er wat 
je noemt een komplete kermis was. Cf het een janboel is ge-. 
worden, weten we niet, · 

i,RCGR;,r;l','.r,~ SENICHEN VCCR VRIJDAG EN ZCNDAG 

19;-- u.Vrijdagavond, 2 juni - Lens komb.-ESDC komb, 
19,-- u,lfmandagavond, 5 juni - De Schoof 1 - Lens 1 

DE C PST ELL I'N GEN: 
Vrijdag
avond 
======== 
2 juhi 

LENSKCMD: c. v .d, beek, h~dietz; j, v ,d,knaap, h, smit s
kam, a,rooduyn, r~wachman, a,kortekaas, 
f. v. boheerre n, th. brochard , f', de zwart, 
d,brandenburg. 
RES: h,brandenburg, r,brandenburg, a,de 

leeuw. 
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1 oB/1 G .M. v .Reenen 21-_11-54 ?aul Krugerpleiri 8 

VAN DïEL TCT DC'EL (senioren) 

C'UD LENS: Een nimmer imponerend eerste heeft tegen de 
öüëïë-gärde van Lens een duidelijke geflatteerde over
winning behaald. 
De 4-1 zege was dan .ook teleurstellend voor het dui
zendkoppige publiek, dat met luidé aanmoedigingen de 
"oudjes11 tot virtuoos spel bracht. Sterke geruchten 
deden de ronde, dat Joop Willems zijn pupillen niet 
naar een nederlaag wilde voeren, vooral omdat Joop 
liefst driemP,al in eigen doel schoot. 
Was hierdoor de opstelling met Joop in de achterste. 
vier te verklaren? In de eerste helft een vooral in'oe 
beginfase st·erk aanvallende, in Esso Tijgers shirts, ·• ·• 
spelende oudjes schiepen zich diverse doelrijpe kan~en; 
doch Cees v /d Deek 1 die keer op keer• volkomen·· horiz_on- · 
taal· moést, liet z1.c.h niet· passeren •. Lens 1 kreeg lang-:- · 
zamerhand meer vat op. het spel, doch Willems, ?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, Wir.; Hans·\:m moest dan ook regelmatig aan de_ nood
rem trekken: om H;;ins Deyersbergen en een nog altijd voor
_treffelijke Cas Francke te stuiten. Dit werd dan .ook · 
.eindelijk in de 30ste minuut door een partijdig fluiten
de Gerard v/d Velde afgestraft. De t.oegekende strafschop 
werd door ·cas Francke, waarschijnlijk uit medelijden .. _ 
voor •Cees, overgeschoten. Enkele .. minuten. later was het 
dan toch raak. Een solo van Hans_Deyersbergen werd door· 
dezelfde spele'r met een dodelijk· schot afgerond,. . 
Enkele minuten later kreeg Harry Haket de bal in <luide-, .. 
lijke buitenspelpositie toegespeeld. Tegen zijn schui-. 
ver was Rob de Waart kansloqs. Al met al een groots ge-
speelde wedstrijd, waarin Jong Lens het moeilijk ~eeft 
gehad met de zeer fijne en uitgebreide soms langdurige· 
kombinaties van de oude garde, welke 'iechter vrior· het·.hei- , 
ligdom van Cees v /d Dcek te ver werden doorgevoerd, of ' · 
door dé hulp vari de scheidsrechter ten einde werden· ge- · 
bracht. Het applaus en de hulde van het uiterst dankba-
re publiek was ten vólle verdiend·, · · :' 

v.D. 
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ffl SEKRET f,RIJ,.~ T . 

Hl f. b ,mesker J 
ll!- · plantenoord 126. 
lll tel: 67 61 .53 

no: 40 
1 juni 1967 
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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 Lcnsrevue is al aardig geslonker 
Dat houdt in, dat we weer aan de nieuwe 
serie omslagen voor het komende seizoer 
moeten gaan denken, In nauw verband hi( 
mee staan de advertenties. Want zonder 
advertenties kan er geen omslag worden 
gedrukt. We. hopen natuurlijk, dat de h'. 
dige adverteerders ook voor het komende 
seizoen hun vaste plaats op de omslag 
zullen willen blijven innemen. Cp dit r. 
ment zijn we daarvan nog niet zeker. 
Maar ook nu reeds kunnen we zeggen, da'l 
er nog advertenties bij kunnen, Er zijr 
genoeg Lensers, die hiervcor mogelijk 
interesse hebben, Zij worden verzocht c 
bij onz_e sekretaris, de heer F .Mesker, 
of onze penningmeester, de heer ,\,Hoef
nagel, bekend te maken. 

VERGADERING DESTUUR EN KCMMISSIES. 

Morgenavond (donderdag 1 juni) wordt ir 
ons klubgebouw de jaarlijkse gekombinee 
de vergadering van be stuur en kommissiE 
gehouden, :,anvang 20, 1.5 uur. J'.lle betrc 
kenen worden verzocht tijdig aanwezig t 
zijn, 

C F F I . C I E E L 
NIEUWE LEDEN: · 

,....543 1,,C.M,G.v.d,Leeuw 

IN DALLCTi,GE: ------------
101 /1 R.F .Wüstefeld 
102/1 î'.W.Speicher 
103/1 A.J.Roodbol 
104/1 L.H.J.Dleeker 
10.5/1 D,J,Cttenhof 
106/1 J.C.Linders 
107/1 R.J.Scholten 

9- 9-46 Zusterstraat 20 

19- 6-,58 Anna Dijnslaan 14 
· 22- 9-48 Het Zicht 30 
20-12-4.5 Apcldoornselaan 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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C F F I C I E E L 

NIEUWE IE DEN: ------------543 A,C.M,G,v/d Leeuw 9-9-46 
Zusterstraat; 20 

!~-"Q~!:!:Q!~Q~ : 
101/2 R,F.Wüstefeld 19-6-58 

1;nna Dijnslaan 14 
102/2 P.W.Speicher 22-9-48. 

Het.Zicht 30 
.103/2 A,J.Roodbol 20-12-45 

. Apeldoornselaan 196 
104/2 L.H,J,Dleeker 28-7-38 

Ckkernootstraat 232 
105/2 D.J.Cttenhof 27-8-56 

Hertenrade 20 
J .C,Linders 14-11-56 · 106/2 

10?/2 
de Rade 114 

R.J,Scholten 30-5-52 
Wezelrade 83A " 

108/2 G,M.v,Reenen. 21-11-54 
. Paul Krugerpiëiri-8 

10~/1 J,C.Schaik . 10-1-42 ~ . 
. · Vlasakki,rstraät-' 108i 

TCERNCCI.,.,\GENDA:..TCERNCCI-AGENDA-,.TCERNCCI-AGENDA-TCERNGCI . . . 
za 1 0 juni LENS . D-kla sse TCERNCCI •. · , 

. ·· ·o.s.c,-pupillentoernooi. . 
C.D.B,-pupille~toernooi, . 

zo 11 juni: DISSCHCPSDEKER-toernooi (provinciale finale). 
C~D.D.-A-,"D- en C-kl~ssetóernooi. 
Dlauw Zwart A- en D-klasse -toernooi. 
DUN<'-A-klasse toernooi. 

zo 18 juni: LENS SPCRTDAG. . . 
Lisse-Keukenhoftoernooi. 

zo 25 juni: den Hoorn D-klasse toernooi, 
Dlauw Zwart A-klasse.toernooi. 

LENS/UTCI'L\ - KWIEK SPORT 
lLs; zaterdag 10 juni speelt 11LenS/Utopia 11 .een wedstrijd 
tegen het eerste herenhandbalteam van "Kwiek Sport". 
U ziet weer een evenement om van te watertanden. In het 
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onvervalste Utopia-elftal zult U enkele prominente Utppis-
ten ontdekken. · ·.•-·· . . 
Enkel°e·-voorheelden:,_Han ICuypers (na jaren van afy1_e:Zigheid. 
weer-1terug op het· groene tapijt) en Hans Deyersbe'rgen. De 
scheidsrechter is niemand anders dan Dhr.Gerard v/d Velde. 
Zaterd_agavond om 7 uur·'-chls i!'I· grote getale naar het LenS.7 
terre.in; Utopia zal geen .gage vragen vbcr deze wedstrijd. 
Tot· slot· ·volgt "hier de opstelling: · · 
N~v.Dor:iburg:; H;Kuypers, G.Nieuwenhuizeh, J.Veldink, 
M.Heerschop, F.v.Dijk, G.Jehee, P.Durghouwt, H.Deyers
bergen, G.Halleen, ·n.v.Eysbérgeri. 
RES: i'.,5chultèn; J~Drochard. 
Zondag ·1.i..;uni 1967: Vriènd,schappeli.ik 2 uill'. 

Lens Konib~-R.C.D.H.-c-Komb. Veld 3,Geb.2,Lok.5/3 
• 

N,T.Doaburg, A.v.Limbeek, J.Meier:, F.Straathof; · 
. R.de Groot, c.rljeèré, H.de Sterke,· J.de Deer, !.~ 

Nieuwenhuizen, A.v.d.Meijden, J.Witting. 
~- RES: G.J .Craraa, N.dè Doer, H.v.Welzen,. N.Drabbe. 

;\FSCHRIJVINGEN: Vrijdai<avond 9 juni töt tl uur bij 
Dhr.G.Coomans, tel.39.27.20 •... ·· 

Woensdag 14 juni 1967: Vrie~dschappeli.ik 8 uur •. · 

Duindorp . S.V. ICor.1b. -Lens Komb. . Itlbardastraat. 

C. v.d. j=jeek, W. Venderbos, W •!:lansen, J. v .tl .Knaap, 
·· H;S::1itskar:1, ,,.nooduyn,· J.Englebert; F.de Zwart, 

R.Wachm.an, G.Vcrhaarl · D.Drandenburg. · · . 
RES: l,.Verbarends~, ,,.Kortekaas, J.Verhaar. 

;~FSCHRIJVINGEN : tet ·maandàgavond. 12 juni. 8 Uur bij 
Dhr.G .Goeman s_, tel. 39. 27. 20. 

- ,. .. 
Dinsdag 1 3 juni géén training. · 

GEVCNDEN: portemonnaie ·van H.de· Vroège ~ ·Terug te bè-
komen bij cnze barhouder, dhr.Geitenbeek. 
Dij DUNC', na het pupillentoernooi van 2.7 mei, 
een rood--bruine:trui.; Informaties bij dhr. 
H.van der Kleij, tel.3_3.88.42. . . _ 

Cnze junior ~rno Castenmiller ligt met -een. hersenschud
ding in· het· Westeinde-ziekenhuis. Wij wensen hem van har
te beterschap en hopen hem, .spoèdig weer op onze velden 
te zien. · · 
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JUNICREN-JUNifrtEN-JUNI< i1.EN-JUNICHEN-JUNIOREN-JUNICHEN 

ATTENTIE; Deze week staat er weer een zeer äruk programma 
-------- op de toernooi-agenda. We verwachten, dat ieder
een zoveel mogelijk zal- medewerken alle toernooien·vlot 
af te werken, door zo weinig mogeiijk af té scbrijven. 
1~angezien er verschillende kombinaties zijn gevormd, moet 
iedereen alle opstellingen goed nalopen, zodat we zater
_dag en zondag niet voor verrassingen ko~en te staan. 

PRCGRi,MM,~ JUNICrlEN VCCR znm,~G 11 JUNI 

Df S§CHCPSiJEKEH-TCERN C CI, provinciale finale. 

Door.~at vorig jaar ons eerste·juniorenelftal zich pláat-
ste voor de larrl elijke finale, waren we dit jaar vrijgesteld 

, van de voorronden.- Via deze ronden plaatsten zich. naast 
Lens: Quick f;ltep·s,,Llauw Zwart en Westlandia (afd.Den 
Haag), Foreholte én Warmunda (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· ya_5tges-t;~;l.d; 
Gespeeld zal wordE!'l op de terreinen van W.S.E. te Wad
dinxveen, waar de opening zal _plaatsvinden om 11 .4.5 uur, 
terwijl de eerste wedstrijd•csi 12.-- uur begint. · · ": · 
Dé winnaar van deze provinciale· finale- is gerechtigd deel 
te ner.1en aan de nationa],.e finale op 2 juli a.s. te Raru))9_-:_ __ 
donkveer. 
De volgende spelers worden verwacht:,. 

·P.v/d·J\ar, _R.va,n Derlo (2x), F,v,Boheèren, 
D ,Drandenburg, Th.Drocharcl., R.Fór:tman, ,'.. Jansen, 
W.Keetr;ian-, f"Kortekaas, M.v.Veen, C.v.Velzen, H. 

Verheugd. !:~~<;!~!:: dbr •. ,Huis •.. 

Saraenkomst: 10 .1.5 uur ingang Quick Steps.:.tërrëin, 
Nijker.klaan, vanwaar de reis pen bus 
;;al g€) schieden. 

""D"'U""N""C--,-,-'t--K,;,'L ... ,,...,,,s,,..,s""'E,,..-""T""'C""E"'RN=c""c=r-. 

Zondag zal ook èep Len·s-elftal deelnèli\en aan het .4-oe na.:. 
tionale jeugdtoernooi om de "I' .M.-Nieuwenhuysen Sr11 wissel-
beker, georganiseerd door DUNC. _________ .c 

- Er wordt ge·speeld eén halve kompetitie ii:i twee groepen 
_ ~n vijf deélnem.ers .• De ~edstrijden du_:ren 2x 1 O minuten 

zonder rust, Dij gelijk eindigen beslist'niet het doel-
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•R-•-••••--•• 0. 0 •• 

gemidd-elde, maar worden door elk der.beide par\;i_j~n .3 
strafschç,ppen. genomen~· 
Het prográm'7!a 'Voer -Lens: . 

10;30 uur Lens - LugdunuJ\1 (Leiden} 
11';30 UUJ:'. Scheveningen - Lens 

. 1.3;-- uur Celeritas - Lens . . .. 
· 14.30 .. uur Lens_-/.i-1.eerbaar (Dussum}, 

waarna de finales,w.i de derde en vierde en eerste en twee
de prijs_worden gespë·eld tegen·de nur.,mers 1 en 2·van de 
andere poule, waariri spelen: de Musschen (R 1 dam}, Donar 
(Hilversum), ;:'a~Jendrecht (Leiden), }(,",VA en DUNC ,. . . . 

De volgenqe spelers zullen aan dit toernooi deelnemen: 

E;D.akkers, H.Dijsterveld·. (2:x:)., E.v.Dronckhorst (2x), 
G.Druinsr.,a (2x) J.Colpa, D.Holt G,de Hoogd, 
D;Hoogeveen (2xl,. !\,Hop; L.Huis /2x}, P.de Jongh, 
W. Kouwenhoven. ... L. . tl . d'--- G tl ,r l' ei er. 1u~. • v. . ~ e c. e. . 

'• Saraenkomst: 9 ,4.5 uur ingang DUNC-terrein, M:;r,No-
. · · lenslaan tegenover de ~auluskerk, zij-

. straat van de Thorbeckelaan. · 
Infcrmerèn naar eventuele af~euring alleen tusseri S,30 en 
9,-- uur, tel.39.86.94 (dhr.G.v,d.Steen}. 

C'.D.D.-TCERNC'C'I voor i,-, D- en C-Klasse. 

Hier moet Lens de. vorig jaar ver.o.verde wis.selbeker ve_tde
digen. De wedstrijd~n.duren 2x 15 minuten zonder rust, 
bij gèlijk eindigen in. eel'). pç,ule, J?eslist het doelgemid
delde, is dit cioll: gelijk .d11-n ~trafschaÓ!Jpery, .door 3 ver-
schillende spelers te nemen. · 
Het_ErogramJTia:· · 

A-Klasse 

10;3.5 uur C.D.D. - Lens 
1 2; 20 uur Lens -Naaldwijk 
14;-- uur Duindorp - Lens 
1 5 • 1 0 U\lr Zwervers - Lens 

.Q.=lQ.~ 
1 0 ;-.,. uur Lens - Naaldwijk ·. 
11.10 uur C.D.D. - Lens ·· 

D-Klásse 

î1~10 u.Lens - Naaldwijk 
12;20 u;C,D.B·.- Lens · · 
14;3.5 u,Lens· -DuindÖrp 
1.5 .4.5 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 prl.JS beschikbaar voor het elftal met 
de meest.e punten. Voor iedere vereniging is bovenCÎhm··-"'··-

-- een prijs be.schikbaar, al naar gelang het -aantaJ: behaal-de 
punten;· De véréniging, welke· over het gehele toernoo:i:-,-,dus 
ook de resultaten van .de 3 pupillenelft_allen .op zaterdag 
tellen mee, de meeste punten heeft verzameld, ontvangt 
de c;D,D • .:.wïssell:ieker voor één ja.ar·(nu dus nog'Ïh .. J:iJi11·:i,t,_,. 
van Lens). _Dovendien is e·eri sport:i:viteitsprijs beschikbaar. 
Gespeel.çi wórdt -op de C.D.tl.-terreinen aàn de Albardastraat. 

• • ' . 1 • • . • . . .. :. ' 

De volgende .elftallen_ ne• en. aan dit toernooi deel: 
' .. 

Komb.A: F.v,d.De:r:g _(2xl';··a·;nuyvestein (2x), T.Heerschop, 
Tb.Hoefnagel, J~de Jongh; .N.v.Niel,. IC.Schouw (2x), 
H.Suykerbuyk, c. Vaassel), Ç. VGr::vaart, _W. Vogel,. 
J • Webbers • - ·Leider:• dhr~F .He~ië;.,a.nf1:·· 
Sanènkomst: 10 .-· u.irigäi'ig-ë,J_;D .-terrein (;',lbar-

-dastraat) • · ·· ·· -
Komb.D: J~Dissiàldorp, L.E~~berts i?,de Haan, J.v.d.Heiden, 

ïLHoefnagel, f,.Hoek,_P.H9p~ H.qe Jcngh, Fr.ièaaff, 
C,Schrover, G.en L.v.d.VGlas-·i2xt.--- _ 

~!::1':!!::!:.:, dhr. H~ WacbI_::IAi.,._.:, _ 
.Samenkoms:t: j0.30' uUJ" Thorb!:J"ckelaan hoek Haa@v'eg. 

Komh.c:· J-i:.:v.Derlo; M~iÜoks, Tb.Dooms, Fr~Disseldorp, i.'•. 
· v,Doevèren VJ·,Eng.J..ebert ;t.Jungschläger, Tr.,leso

dihardjo, Tb. v .Rijn;_ C. S:tapel, i'. v .cl. Steen, i.". Ver
heesen, R:.v,d.Voort. L 1· ,- r·,' d-·hr. ·;fv tl Knaap 

. • ~ . G c..e • • • • • • 
Samenkomst·: 9 .15 uur:: Häägwëg hoek Thorbeckelaan. 

Informeren naar -onverhoopte .afkeur.ing tel,39.,86.94 (4hr'.~ . 
. G,v.d,Steen) a11•éér-1 tussen Ü,30 en 9,-,- uur. ·- . ___ .. 

,\an -dit t oernooî z.ullen twe·e. D:--kla_sse en één _;".-kia-sse 
elftal deelnemen. , , - _ . . -
Gespeeld w6rclen_ 'wedstr~jd.e.n van 2x 12½ minuut zond·er ·rust. 

~~~!::_!±• 
12;- u;Lens-Dlauw Zwart 

· 13.- u.Verburcn ~ Lens 
14; 30 · u-.~Lens~We-stJ.,3.ndia .... 
16.- .u.D.H.D-,R.K' • .,. LElns 

·?àule D, -------
12;- u;·Lens .: (LD_.:,. 

• 13.- u.H.K.D.E.O'.- '... Lens 
--~ 14.30 u.La.11EJ:•Jl;J,.~uw:_zwart 

1.6 ,- u. C.s. C-. ____ Le1'.s· ·_· · ---- -

: • 4 • ' 
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Poule c.; 
. . 

.. -~ : .·· '. ... 

12;30 u;C.S.C. - Lens 
14 .. -- u.Lens - G.D.Jl. · 

15;--' u; Lens-Dlau-w: Zwart" 
16.--. u. Lens :.: l1~K-;D .• E.C~ · ' . 

. -~< .::. 
De vólgèride. spelers worden verwacht:. . . ' - . 

. : ''.;, _. : --_ . .,;;,:, .., 

Kombinatië D: F~v/d Derg ( 2x); · P .Iiremr.1er/.'E;v,beele11; 
:' •• v.Esseri, n.v/d Lans· (2x)/ ?.r,,anders :'-:: 
(2x)., ?.r~iltenburg, R.~~'eters,-::C,v/d> -
S~Jrong, D.tle Vries, N,de Vries,:,.westhof. 

· .Leider: c:hr.d~- Groot. ------
Sar:ienkomst: 11.- uur Javabrug~ 

Kombinatie· C:. n.Dogi sch, E.Dor, C.:Clok, J ... Castenmil
ler, H.:'Jankers, i,.Feitz, F.Gtiyt, i'.F, 
de. Ha?-J1·, H~'l,i:i;J.-rtens,__G.iia:vestein, H, 
;1ient jes, C. Schalbroeck. · · 

· .Leider: dhr.C.Kras. ----~-.,, . i Sár.ienkomst: -11;.-, ~ur. Já.vabrug •. : 

Kombinatie ,t: t,EF;bery_f_i j:f;,Eps~àL1p," W,Geurens l F ,Her.:. 
., remans, if .Holt, s, .Lu.stenhouwer \ 2x), C. 

Rcóduyn, J.Verbarendse, .\.Vervaart, P.de 
Vries (2x), F.de Winten, J.v/d Zalm. 

· · ·· Lci·1 er· r'hr J ,, e Hi 7 ster 
. . . '. . ___ ;; __ . ~- . .... -- . 

Sa1:1enkomst: · -11 • -- uur Java straat. 

Inforr.1eren- naar eventüele. _13-fR:euring' t·e1·. 39·, 86. 94 ( dhr .• 
G:.v.d.Steen),alléén tussen 8~30 en .9 uur. , 

. 
. .• -.1;;_-:. -

~'rt<Gft.',IJF:1 JUNICJEN. VC,;-î Zi~TErm:,G 10 JUNI •. 

Cns 6e en 7e elftal ontvangen zaterdag a, s, :i,n.,_ons.. 
eigen D-l<lasse toernooi de volgende elftall.en::,_,,"-c..: 

Dlauw Zwart, Wilhelmus,· Celeritas,. V.C.s .• , _§poorwijk, 
G.~.c., Den Hoorn en Wassenaar;· 
De wedstrijden duren 2x 10 min., 'bij gelijk eindigen 
beslist het doelgemiddelde. Voor elke poule zijn twee 
prijzen beschikbaar;-·· · · -- · 
Het programr.ia luidt·: 

E~!:!1!@-1.:.i~!@~ê~§l~ -~ ·_ ) . .. -. 
14;-- u~Lens-Dlauw Zwart. 
~4.50 u.v.c.S.-Lens 

I'o.ule · 2··(Len.S 7). · ------~~~--------
1 3:; 15 u.Lens-Dei'.J ··Hoc-rn; 
14.-- u.0.S,C.-Lens • 
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16;-- · u.Wilhelmus-1ens . .15; 10 · ti,Lens-Spoorwi jk 
16.45 u.Lens -Celèritas • · -16 .20 u,Wa$S_E)r_i_aar - Lens 

De volgende. speleris worden verwacht: c • • -·-·- •• ,. 

Leris ·6: H.v.Dérlci (2x), E:v.Dronckhorst (2:x:), G .• D:ruins-, 
------ '.ma (2x), J.Dijsterveld (2:x:), D."Hoágeveen:(2x), · 

i,;Hüis (2x}, J.v,_l:l_u)._s_t, L.de Jongh, J.Schouw(2x), . 
L.v.d.Velde (2x), î.'.de Vries (2x), G:v,d.Velde (2x), 
-teider: dhr,J.de Hilste-r. • · . 

Lens 7: F. v .Daggum, F. v ,d ,I>erg ( 2.x), J .Dild er-beek, ·G-:Dui- · 
------ vesteyn (2x),·J.Ergers C,Grimbergen, ?,Klein 

Dretelerl' L,v,d;Lans, D,Lustenhouwer (2x), P,Kan
ders. (2xJ-i i,.Tinnenbroek, n.v.Vlassem, · 
Leic'.er: dhr.A,Dlok, 

De spelers van beide elftallen dienen ~m 12.45 uur op 
het veld aanwezig te ziJn. 
Naar eventuele afkeuringen kan worden ge.inforr.1eerd alleen 
tussen 11.-- en 11.30 uur tel.66.13,1,1. (Klubgebouw). · 

i'Ul'ILLEN-~Ui.)ILLEN-PUPILLEN-i.'U.'ILLI!:N-~'Uî.0ILLEN-î.'Uî. ILLEN 

c',D .D •:TCE'.:-.NCCI.1._ zaterdag_ 10 _juni. 

Zaterdag a.s. gaan 3 pupillenelftallen dé vorig jaar~ 
gewonnen Verenigingsbeker bij C.D.D. helpen verdedigen. 
Het terrein is gelegen aan de I,lbardastraat. .. . 
Het toernooi begint on1 1 uur. De wedstrijden duren 2x 
7½ minuut zonder rust.?èr afdeling wordt één prijs 'be- · 
sch:i.kl:iaar gèsteld. Dij gelijk eindigen be_slist het 'doel..; 
gemiddelde. 
Het programma luidt: 

î'o;!le_ 1 _ (Lens_2). 

1;20 u.c.n:D.-Lens 
2.20 u.Lens-Naaldwijk 
3:-- u.Duindorp S.V.-Lens 
3.40 u.Zwervers-Lens 

i."'~~e _3 _(Lens_ 6). 
1 ;..: __ Û,Lens -Näái&.wijk 
1.40 ~,C.D.D.-~ens 

Poule _2_ (Lens_3). 

1.40 
2.20 
3;20 
4.--

u,· Lens-Naaldwijk 
u. ·o ,D .D .-Lens 
u. Lens-,Juindorp S.V. 
u. Zwervers-Lens 

• 
2,40 u-.Lens-Zwervers 
3,40 u.Lens-Duindorp S.V. 

De volgende spelers worden· ·verwacht: 

Lens P 2: C.v/d ;,ardweg, :-:.v,Daggum, n.,Goedhuys, W.è.e HiÏ
·stèr, E·,Hoefnagel, H. Jochems, .1.i'-licka, J. Slab-: 
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Lens P 

bers, ·P..de Wolff, F,Wouters, G,Willemse, Q.v •. 
Noort. Leider :·.dhr, Th.Suijkerbuyk. . 

•• ------ 1 • 

3:P.Derkelaar, A, 1 s-Gra.vendi·k J,de Hilster, J. 
Janmaat; G~Lelieveld, l1.v/d Lely, F.Snoeyèrs;H. 
Straver, ?.Vers_choor, i't,de Vries, E.Macco, °J::,?~r.:-_. 
reyn, · Leider: dhr,N,Koot . 

. --"':"--- . 

'Lens P 6 :P;Jilbèrsè, E ,Doom;; R;Dcck, A.Kleywe~t·, '.\,Lodder, 
G • V .C:sch, E .de Wit, J •1,'Jüstefeld, J • v/d Wijk, G. 
Dlbks, F. v .C"s, G,Coomans. . · · . 

. Leider: dhr.A.Limbeek. 
Sar,wnk'omst: voor deze drie elftallen:· 1·2.-- uur ingang 

Lens-terrein. · 
Voör eventuel.è afk. euringen: informeren tussen 11 .~- en 
11, 30 uur '!_;e:t._.66._13. 14 (Klubgebouw). 

C'.S.C,-TCEi'iNCCI, záterdag 10 .iuni. -

In dit .. à.an de Hoekwat.erstr.aat,. Voorburg, georg1i,niseerde 
toernoöi gaan _ons __ 4e en .'l.e: p11pillenelftal de. st.:r.ijd_ .aan
binden tegen J .,î..C., Spoorwijk, Den Hoorn, c.s.c., 
R.K.D.E.C., V.U.C, en DU!lC'. . 
Het programma luidt: 

!:9~~-s.:.i1~g~_il.:. Powe_3_(Lens_?). 
14;20 u;Lens - J.A.C. 
15;10-u;C.S.C.-Lens 
16.25 u;Spoorwijk-Lens 
17.15 u.Lens-Den Hoorn 

13;30 u.c.s.c. - Lens 
14;45.u.Lens-R.K.D.E.C. 
16;-- u.Lcns - DUNC 
17.15 u.V.U.C.-Lens 

De volgende.spelers worden.verwacht: 

Lens P 4: C,Pákker,·J,Dóin·,·-?.Dooms, ;,,Dorst·; J·.i'>ost, · 
J,v,Rössum, D.~uitèrman, Th.Tijssen,.R.de Vroe
ge, F,de Vries, L,Winkelman, fl,Hilderink. 

·· . . f!~!~~!:: dhr.R.~randenburg. 
Lens P 7: P;Durcksen, :J,Dessing, ?;Feitz, G.Gómes, Th. 

Hëemskerk, ·F.Hendriks, J,Holling, ]!',Jonker,. 
J,Köper, P,Koper, R,Koster, J,Koomen, G.Schnei~ 
d . . . 
er, Leider: dhr.Th.Drochard, ------

Samenkomst voor beide elftallen: 12 .15 uur ingang Lens
terrein. 

Voor eventuele afkeuringen: inforr.1eren tussen 11 ,-.:. en-··- -
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11. 30 uur tel. 66.13~ 14 (IClubgeqouw). 

iiTTE:t-iTIE, JUNICREN · + PUPILLEN ! · ' . 

i,FSCHltIJVINGinf: vóór vrijdagavond 7~30 uur aan dhr.H. 
--------:----.- -. '· -cvan der Ki-ey · :;·F'rambozénst'raat 45, te-1. 

33.88.42_ (teièfonisch alleen vrijdaga
•·, vcnd. tussen 6,30 en 7,30 uur) •. · . ·. 

T R ,\ I N I N c·· : Vanaf heden wordèn er geen junioren 
. · ,.,,_ · ( ook geén keepers) meer zaterdagochtend 

op' het' veld of in het klubgebouw verwacht. Zaterp.ag.och

tend is de .. training alleen voor de Senioren, 
riiet. ipgang. van maandag 1 2 sjun:i__ :w.or_dep. op alle. _a.v.o.ndèn. 

~ trairiinil:en stopgezet. ,~11een .wordt' er iii.ë;tëîen't!'l~T-'. ,
nog een wedstrijd gespeeld, alleen echter na publ,ikat.:i.e--T 

, .in de Lensrevue. De pupillentraining op woensdagmir-;[çl_ag-,,gaat 

voorlopig n_ormaal dcor. i,lleen vervalt. bij afkeuring .. ,;· : 

van het vela·; waar:naar nie''t meer kan: worden geïnfoi':ifiËfën,i; 
de training' in de zaal. ·· · . , 

Lens Junioren 1 - Junioren 5. · - - -- ··-·-.. · 

De wegens televisievoetbal uitgestelde wedstrijd• t.1lssèn ·• 

,\ 1 en D 1 is dan donderdagavond tcch nog gespeeld •. 

Cnder dè leiding van Dhr-.Willems werd het een door 1J 1, 

prima gespeelde wedstrijd, welke eindigde n1et een T-3 
overwinning voor de D---klassers, waarbij wij moeten aan

tekenen, dat onze A-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 1 door ,Th.Drochard, H. 

Verheugd en W. Vogel. , . . . _:_ ...... _ _ . .' ...... 

GEEN KLUDi,VCND. 

Iri verbà!id ·mèt het naderende vakantie seizoen zal' ons .. 

. klubgebouw vanaf· heden niet meer op vrijdagavond geopend 

··zijn.Vrijdag a;s. kunt u er dus niet terecht. · ·· :, .. · · · 

Zodra'de. klubavónden weer opnieuw doorgang zullen vinden,. 

zullen wij u daárvan via ·ae Lensrevue .op de hoogte 
stellen. • · . ·•· 
Wel is de, kantine bij wijze van 1.1itzonderii1g zaterdag a.s. 

geopend, dit vanw~ge 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, ,Us .u tenminste. 
nog een kaartje hebt kunnen krijgen----- · · 

· K.K. 
Celeritas-toernooi voor Lens 14~ 
Lens 14 behaalde in dit toernooi de 2e prijs: Gewonnen 
van R,V.C~ met 3-1.; gelijk tegen Celeritas; In een een
zijdige wed-strijd met -;-o gewonnen van Velo.De finale 
tegen dé w_:i.nnaar van poule D, Rijswijk werd een 2~0 ne
derl?.,ag,Doelpuntenmakers waren:Th.v,d,i\ardweg {2x-), J, 
Keetman (2x)., ~.Helvensteyn (2x) ,H.ï'echler en R,Straat-
man, . 
Celeritas-toernooi voor Lens 8, Ook Lens 8 haalde een 
2e prijs weg bij Celeritas,In Ne finale een gelijkspel 
tegen v.c.s. 1 màar Lens was b~j het penalty schieten min-
der fortuinlijk. . . . · 
Lens 2 deed het uits~ekend en-sleepte de eerste·prijs weg, 
Alleen teigen Velo gelijk (2-2);ovérige wedstrijden werden 
royaal gewonnen.In finale J\.,D.S~ met liefst 3-0 verslagen.-
LENS C-klasse toernooi. · 
Lens 11 heeft net zeer goed spel het Lens-toerno9..i g"!- .... 
wonnel'î, 1 e wedstrijd gelijkspel 0-0 tegen ·velo. Van Zwa
luw F.V,C, en Dlauw Zwart royaal gewonnen.Laatste wed
strijd tegen Quick zou de beslissing Qrengen,Slechts 
enkel'è min. voor tijd. zag Lens kans het Quick doel te 
doorboren. Alle spelers hebben zich _voor 100'7- ingezet. 
Lens 13 verloor de eerste 2 wedstr.door nonchalance. 
Laatste wedstr.met góed voetbal nog een uitstekende 
3e plaats uitgehaald. 
Uitslagen: Lens-A.D.S,0-1 Lens-Dl.Zwart 3-0 

o.s.C.-Lens 2-2 . Zwaluw F,V.C.-Lens 2-1 
LENS Pufillentoernooi. 
Lens P behaalde een 2e pla~ts via! gelijke spelen 
ën-~-övërwinningen.R.V.C. en Dl.Zwart resp,met 2-0 en 1-0 
verslagen.Tegen V.V ,l',en V,U,C,2R dubbel nul bereikt~· 
P.2 speelde 3x gelijk en behaalde 1 overwinning, Re
sultaat: 4e plaats vanwege een minder goed doelgemiddelde. 
Enige over.winning tegen v.u.C.(3-0) behaald, R.V.C, 

· werd met zijn doelgemiddèlde poulewinnaar en kon lll:e · 
eerste prijs mee naar huis nemen, 
U was niet op dreef én werd nummer laatst,3 Nederla
gen (Den Hoorn, C,D,D.,Loosduirien) en een gelijk-
spel tegen Duno,C,D,D, won alle wedstrijden en ging 
met. de eerste prijs strijken. · · 



DE LENSREVUE. . ..1 
KLUBBIJ.:D . :van [ 
de rkv'v' _;·:, ' · 
lenig en ·snel · · · 

!" ~ '· ·1 ! 

RÈDÀKTIE • : · · 

g. hàïiaen :. _:_ 
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telefoon 361._1~0 
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4oéte JAARGANG 

·nummor · 42 ·: · 
15 ~UllL 1967 l 
--------· f 

LENS ZAKA.GElTDA 
,. ' . 

zo 18 jUlli 
s:rqr·i,dag 
keukenho:f toern 

.ma 19 junx · 
ll:lu'\:avond · 

. t 

vr 23. juni 
bestuurs verg 

i 
! 

·. 1 
' 

Zó 25 juni 
den hoom:toern 
bl zwart teem· 

vr 30 · jun1 ~ 
algemene verg 

. ' 
i.---'-'-----~-"" 
' 

. . • . , l . 

· T E L E - L E N S. -

Eddy Pieters Graafland is voetballer 
· -van het· jaar" 1tewordén 0 :çaàr zi~l?, we.· 
· blij om, _want daar;i,:tt bj,ijk'j; tè\iminste 
. dat er nog genoeg mensen zijn, die · 
nog w~ardering hebben ~oox het '· . -~ . . 
keeperst!l,lent _van Eddy, P.G.Je zou, .. ,· 

· deze yerl;:iezing als è,en )ióor:t ànti_; .. 
Kessler, !'lemonatra ~ie .. kutlllèn beschouwen. 

• De mani,::,;r:-· ,waarop h:i,j. door de_ bands-: , · 
· coach aan de dijk'"werd gezet zit· · · 
velen nog hoog. Want het is :grotè ' 
onzin te veronderstellen d"at · een - • 
_keeper op. zijn 33ste te. oud is_ om 
een gl~srol te vervull_en. i;roµwèns· 
niemand \can zeggen dat Eddy P.G: op 
z-n retçur was;het tegendeel i~ eerder 

.waar~ 
.-.·, 

Keepers gaan lang mee; en er• is geen· 
reden ze. de woestijn in te. s_turen' · 
als ze c).e-. dertig gepa.sse.erá. .~ijn; . ; 
Hët keepe~ is zotn gespeóialiseer~, 

· vak~ dat zich allang niet me-er bë ... -. -
. _p<;1rkt tot het languit 1:aiJ:.en naar 
•doelhoeli:en, .maar· steeds meer•inde 
eerste plaats een kwestiè is•van 
organiseren in de verdediging en be
heersen van het eigen gebied; dat 

: men .beter aan dertigers 'dan ae.n . 
- '..twintigers kan overlaten. in het 
-. t·· - ' . . . 

!j.lgemeen .is men te bang voor het . , 
k],immen der jaren voor ëen 'doelman,i 

. ·. terwijl de meeste van hen toi;' omstreeks 
huri 25ste BALLENTÉGENHOUDERS zijn en 
pas daarn!j. êcht dé'îaatste man.vab 
hun elftal worden, waar de aanval 
van de tegenpartij eindigt en die_ 
vàn de eigen partij begint~ 
Er,zijn,genoeg voorbeelden te noemen 
ve.n keepèr,s, die op hoge leeftijd 
nog een r~l van betekennis speelden. 
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U I T S L A G E N 
SENIOREN 

lens/utopia - kwiek sport 5-1 
· lens/kómb - rccll. 0-4 

: ·,. 
BI~SCHÓPS .BEKER 

1.ens 1 - e:x,qelsior 
lens 1· - so·cc'Elr boys 
lens 1 - warmunda 
lens 1 - quicksteps 

DUHO TOERNOOI. 
(a"klassers) 

lens 
iens 
lens 
lens 

- iugdununi 
scheveningen· · 
celeritas 

- allen weerbaar 

BLAUW ZWART 1lOHR!îOOI 
(a.Qn b klassers) 

c-o· 
0-1 
1-1 
Û-'2 

lens- à~ bl zwàrt 0-2 
lens a ·- verburch. · o"o· 
lons a· - wr'landiá. 0-2 
lens a - d.hbrk · ::o-2 
lens b ;.. . gda · 
lens b, - rkdeo 
l~ns b - b-1 .zwart 
lens b - oso 

lens • 
C .. osc 

lens C - gda 
l,!)ns C 

. 
.,.,.;bl· zwart 

.. lèns 0 - rkdeo 

I.EHS B:::KLASSE TOERNOOI 
lens 6 - bl· ·zwart 
lens 6 f':'l"·VCS', 

lens 6 - Wilhelmus 
lens 6 - • celeritas 

lens 1 "7 den·hoorn 
lens 1 - osc 
1·ens 1 - spoorwijk 
lens 7 - wassenaar 

1 ... 0 
. · ·0-1 

1-0 
0-2 

· 0-1 
0-3 
Q ... () 

0-2 

- . ()..,.1 
_0-3 

0-1 
2-1 

· 0-1 
' C-1 

1-2 
0-2 

. 'vërvolg tele-lens 

Frans de Munck begon pas af 
te :t~kelen1 to~n hij, tegen 
de 40 liep • .Twee W€ken ge
leden - hij was teen 45 -
nam nij afs,cheid als aktief 
voetballer, Ook Wim L!lJldman 
hee~t ook tot zijn 40ste 
jaar pog grootse keepers
daden verricht. Jashin 
wordt met 'zijn 3~ jaren nog 
al tijd als de beste keeper· · ·. 
te:r.wereld bescho'uwd en staat 
nog steeds onder ~e Jat in het 
Russische-_national,'?. team. En 
Sar-J;i.van Inter Milaan, die 
net zo oud is.als Eddy P.G. 1 

. vervulde neg een ho_ofdtol. in, 
e.e finale cm de' Europe.sè. JJupo 

. Er zijn nog mee~ yoorbeelden te 
. •· ,a, • l" 

. noemen,.. ·· 

Hoe~el de verkiezing van 'Eddy 
P.G.dus ongetwijfeld l~Ynvioed 
zal zijn dcor zijn gep~.sseerd 
woril.en voor het Oranjeteam, . 

· :p.enen wij toch dat füîztç_;.- · .... 
ond'?rscheiding verdiend is, 
llij'is een betrouwbaar doel
man, hij heeft alliire,rµst·, · 
inzicht en bovenal sportivi
teit:nat laatste kwam vooral 

. tot uiting, toenhij gi,pàsseerC::. 
.. werd. Menigeet1 wond''zich 'hier~ 

·· overop, maar Eddy zelf heeft 
naar buiten toè de· groo~ste rust 
bewaard en alleen gezegd, dat 
hij tt ja=e:r vond en alles 
zou doen om terug te komen; 
Dit benadrukt zijn grote mate 
van zelfseheersing(dus sporti
viteit). Een zelfbeheersing 
die bij een aantal betaalde 
voetballers te dikwijls ont
breekt. 
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6 F F I C,I ~EL 

. . . 
-Ui~~tidiging, (~;;~11 R r) tot.h~t bijw;nlffi, v~· ~e• Algemen . 

Lede:nvergàdering van de R,K. V.V. 11 L~J:4g, en, Snei II te. llpud!)n 

ol!•vri;jdag 30 ;juni j9f,7 /s,-avonds,te,2p U:,ll' in het.klubfebou~ 

Rengl;llolaan 600,. ,. _ , 
AGEUDA 

. '·· 

• tlpening . 1 
2 , Vaststelling_no:t12len van de algellle:ç.e ledenye;i:-gadering 

3 
4 
5 

·6 
7 

gehouden op 13 juli 19ó6 
• Ingekomen stukken en mededelingen 
• Benandeling jaarverslagen 
~ ]ehande_ling financieel overzicht 1966"1967 

, ~espreking 1estuursbcleid 
• Bespreking richtlijnen b?stuursbeleid voor het 

~: · .. (·. 

· verenigingsjaar 1967 - 1968 . 

€ • a. Behandeling begroting yoor het verenigingsjaar 1967/68 

• ~ vaststelling kontributies en donaties 

9 • Verkiezing bestuur 
de Heer R~BJ.ok, stelt zii::.h niet herkies,paar. • 

• De, voordraoot docr he;!; bestµur wor,il.t l].ader 1',ekeµd gemaakt 

1 C • Verkiezing elftalkommiss;ie .en kask,pntrollekolll.Jlli-s_sie 

11,. Benoeming overige kommissies. · 

1.2 · •. ·Rondvraag 
13 , q_luiting 

Voor de ver½:iezing van bestuux, elftalkommissie•'iln kaskontrol-:

lekommissie __ kunnen tot staande .. de vergadering ·)!:andidat'êri:wor. 

~;~èf{~!e!~i ~lÓtte ~Ilg: van· zaken te, be;order~n~ -zal· :::~.i:~ 
'iitµux· :iet_ ten zêe:i:ste· 'ó{) 'pr:i.;J_S stellen, als de nam'?n van· de 

"tlventuele. kand:i.fütt~n( vergezeld_ van een berei9-ve:rkla,ring) v66r 

2·3 jUlli a~s~. bij heti 1a1ekretariaat worden :i.nged;i.end~ 

I~d;en ·op het vastgé~telde . a~vangsuur ·het v:çlge;ns. artikel 64. 

R,R. vereiste aantai:.ätemgerecl)-tigde leden· il;f,l:lt aanwezig is. 

w,rdt op vrijdag 23 juni"1967 s avonds om 20;30 uux de de vol

gen~ voornoemd art~k!'Jl voo~geschreven nie12we_vergadering ge-:. 

hou~en1 waarbij-dezelfde àgenda in behandéling wordt genomen, 

Art; 62. van het_HR bepaalt, dat alle-werkenie leden van 18 

jaar en puder, verplicht zijn de algemene ledenvergader:i.ng bij 

te 1:onen of bij verhindering de algemeen-sekretaris v66r het , , ·, 

uux van aanvang daarvan in krnnis te stelle:c., llij,. • 
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Eij het niet voldoen hieraan wordt overeenkomstig artikel 86 
HR een boete opgelegd van F. 1.--
Het financieel ove_ zicht 1966-1967 en de begroting 1967;:.1968 
zullen op de klubavond,van maandag 26 juni voor belangstellen
de leden ter inzage liggen. 

======= 
• VA R·I A 

Verloren: 

. 

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, 

Hans Eeijersbergen is ·t:j,jdens de wedstrijd tegen 
Quick Steps zijn shirt kwijt geraakt, 
Wild~ "vinder dit shirt _aan de bar afgeven. 

==-;;z== 
'-

Eisschopsbeker-t~~i_ 
In ~en slecht gespeeld tom"".looi is LenS 1 de bisschopsbeker 
kwijt geraakt.- Mede door een .nie.t al. te beste stemming in het 
veld' werden: onnodig punten.verspeeld, kJ.leen uit .de l•edf!tr:i.j..; 
den tegen Excelsior en Warn:unda werd een g1üj jk spel beh·aald, 
zodat de beker in and re handen namel:i.jk EXCELSIOR over ging. 

= = ·= ;;:::; = 
L en S - SPORTDAG 
Aà.nstaande zondag wordt op ons te:i::rein weer de jaarl:i.jkse 
jl"!lliore~-~pQrt~ag g<;houden. Alle.1ensers, ouders van.junioren 
en pupillen .eri anderen ,,,orden ui tgenQdi~d dit ge.ze],lige aport
.:Ceest bij te wanen. ·.· . · • . 
et ligt :i.n de bdeoeling de spcu-tdag .tÉi beginnen met een wed

§·~rijd tussen de .leiders, en zoiets mag niemand missen. · .· 
Voor de sportdag zelf zijn evenals b:i.j voorgaande gelegenh_e"i 
de~ weer ein groot aantal prijzen besch:i.kbaar gèsteld, · 
Tot.zondag! · 

.) . . Voor programma e,d. zie verder in deze LenS-revue, . ·:-i. .. C:::: !== = ;:z_ 

., 
.) ·; 

. ·.: .. 



-ver.volg uitslagen. ( ODB-to~ooi . · LENS UTOPIA "WIN!!' WEER 
a- b- en· c-klass0rs " · · · · ··, • ' · Onder omstandigheden, die het 
lons 2' - naaldwijk 0-6 Utopia mogelijk mäakte naar· 
iens "2. - odb' - . 0-1 kwaliteiten·volledig•tot ont-
lens "2. - zwervers 2-3 plooi'.i.ng te brengen, wérd za-· 
leris 2· - duindorp 2-1 terdagavond de wedstrijd.tegen 
lens 11 _ n~~ldwijk 0 _ 0 de. handbaljl;ers van I{wiek-,Sport 
lens 11 _ odb 1-1 gespeeld. 'eii zou slechtB"' een 

opvolging van superlatie-ven'. 
lens 11_ ., ?,Werver.s 0 - 1 zijn, wanneer wij 'hei; :syol van 
lens 11- duindorp 0-1 . • 

lens c - naaldwijk 2~1 
lens c - odb 3-0 
lens c - zwervers 0-0 
lens c - duindorp 2-C 

ODB-tournooi ( :pup_:i,]._len) 

lens 2 - naaldwijk 0-0 
lens 2 - odb v-1 
lens 2 -· zwervers 1-0 

.le~s; 2 · - duindorp 0-1 

lens J - naaldwijk 1-0 
lens 3 - odb 2.0 
lens 3 - zwervers 2-0 

·lens 3 - duindorp 1-C 

lens 6 - naaldwi-jk- 1-1 • 
lens 6 ·- odb 1,-1 . 
lens· 6 · ~ zwervers · ·;5-0 
lens 6 duindorp 1-J) 

OSC-TOUilNOOI (Pupillen) 

lens 4 - jac 
lefü:i 4 
lel'.).s 4 
lens 4 

• 

-·osc 
- spcorwi"jk 
- den hoorn 

:·, 

lens· 7 - .osc 
lenit- 7 .,•J:'k -deo 
lens 7 - duno 
lens 7 - vue 

'-'-1 . 
0-1 
0-2' · 
0-2 

-o..:o
o-3 
0-2 

·0.-:1 

de u:topisten analiseren~ Hoge· 
de opmerking, die wij tijdens 
de· wedstrijd .hoorden : ". wat kan 
het voetballen toch mooi zijn, 
als het goed gespoeld wordt 11 

enige indikwtie. geven van de. 
verfiûnde techniek en taktiek 
van Utopia. De. eer~i;e ):J.elft was · 
er.. uitsluitend- op gericht de ... 
tegenstander murw te spelen_ 
door een zeer hoog t-empo .;tn ije_ · 
zetten~ Want de konditie van de 
tegenstander was haar gev;ree~de 
wapen. Volkom'en_ vo],gens iJlan 
ging trï;opia dan ooll; rusten met 
eèn 0-1 achters_tand. In• de twee 
de helft werd recht -duidelijk; . 
welk con taktisch inzicht in on
ze Utopisten leeft. Volgens het 
systeem r=t;,. "bcei:i., en rrrrt 
~ •• ~ lmik verdwenen.:5(zegge> -vijf) 
treffers achter de doelmm, -van · 
Kwiek-Sport, Een zeer prettig_e 
wedstrijd, die ongetwijfeld de· 

· schellen van de ogen van het 
Lens-kader langs de lijn heeft 
doen vallen en hen.een gèhëol 
nieuwe kïjk. op hét spelersmate
riaal in onze_ ·vereniging zal 
he~ben gegeven, 9nze_dank gaat 
uit naar de hèer Philip de He~r 
die ils scheidsrechter de heer 

··v v,d. elde verving• 



-506-
JUNIOREN- EN PUPILLEN-SPORTDAG 

Zondag a.:!. -fg juni vindt <te jaarlijkse Lens-sportdag plaats, 
Alle]- en C-klasse junioren en alle pupillen kunnen.hieraan 
deelnemen, Zij ;iorden in grqepen ingedeeld zoals hierçmder :Cs· 
vermeld. 
De A-klassers, die nie~ meedoen m_et het: 11 Keuk;enhof-tournooi" 
in Lisse, kunnen ~ls groeps~eider of als assistent (b.v. tijd
waarnemer) fungeren, Zij. zijn zondag om half t.-,aalf. v:an harte 
welkom ! , . ~ • .. • · ,· · · · .. · 
Ook senioren, donateurs en andere belangstellenden,·voorà.l de 
ouders, zijn van harte wëlköm, Wij hopen dat velen de verricht
ingen van onze jongens komen gadeslarui.., 
Voor de deelneners zijn de volgende punt·e11 van belang : 
1., De wedstrijd<fu beginnen om 12 uttr. De inschrijving sluit 

voor de junioren om kwart v6.6r twaalf, en voor de pup;!-1.:)..en 
om half twaali. Wie il.ae.rna ko1'lt is boslist te laat. . , 

2, De inschrijving wordt verzorgd door·de leider van de groep 
Meld je dus allereèrst bij hem, . 

3. Behalve je normale voetbaluitrusting heb je ook gymschoe-
nen nodig. • • i 

4, Onthoud zelf het kleedlolfaal, waar je moet zijn( ·zie hÎer-
ondor ) . · . , · . . ., , • 

5. Nieuwelingen, wier naam niet bij de groepsînc'!.el;i.ng staat 
vermeld, zullen ·iri ·eeLt vrfor hen pas9.ende groep .:wor'4en fn
gedeeld~ Ook jongens, diè nog niet als lid zijn ae,µgencimen 

·kunnen meedoen. : - . "' .. . .. .. 
6, . Wie vèrhinderd is .hoeft niet af te séhrijven. · ·· , ,•. . . . 
·PRIJZEN.·. Gestredori, ~ al ...,;orden om medaijes, was.rvan·-' e~ ,;oor , 
elke groep drie bes?hikbaa:r';.5i5n, voor de eerste drie plaai.sen, H~H~ LEIDERS • . ' . . . . . . . . . . - . • · : 
I~ v ,m. de inschr:i.'j"ints, en eEiri "öelst-ncodzakelijlw instrukt;!;e ,· 
wordt u· _verzocht ui terlij_k. o,m 11 uur aa11'!:ezig te zijn, en u 
bij a ankom.st bij, het · s ekxeta.riaa t te vervoegen, Tevens. maken 
wij u attent op de le:îdersw~dstrijd(zie_elders) ,:_ · :· 
INDELING, 

Groep A 

.,,.Groep B 

.. 
Lens 5 sn 6 G ..1 ,,-. L 6 

de .~eren 

Le:is 7, o: en 9 G 1 .. - L 5 

• 
Lei'}ers • • 

G·~v.d, -elde en. 
j·, de Hilstei-

Leiders: de heren A~Blok en A, de Groot• 
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GRCEP C Lens 11 on 12 G 1 - L 4 
leiders : cj.e heren R;wachlllan en J~v.d_~Knaap 

fens 13 en 14 G 1 - 1 3· -_ --
eiders-: ·de heren w:stapel en G~Kertpe:rman 

,· 
GROEP E. Lens 15 en 16 G 2 èn L 6 

Leiders: de heren o.reras ·en J.Wi t}ing 

-GROEP t. Lens P 1 en P 2 G 2 - L 5 
; . 

Leiders: G:v-:d~Steèn en ~ .......•.... 
. . 

Lens p3 en P4 G 2 ... - L '4 . 
Leiders; N.Koot fn H;Brandenbu.rg 

GROEP H. Lens P5,'P6 en P7 G 2 - L 3 
Leiders: A; Nieuwenhuizen en•••••······ 

" 
GROEP l -Alle pup{tlen_jlj.e nog gee~ 10 jaar ziJn 

Leiders: de heren A.Limbeek 'en ••••.•••.• i • 

t.,', 

HET PROGRAMMA 

·~.E....!.;__"1.!!.._ !l. 
1, Series 80 meter 

r. 2. Verspringen 
3. Doelschieten 
·4, ,; :ealdrib1:elen 
-5~ - Kogelstocten 
6~- Halve f:i.nale 80 m, 
7; Hoogspringen 
8. In-werpen 
.J •c.- H;i.nk,..staji:-sprong 

10,- Finale,8Ç meter 
11, Doel-koppen· 
12~ Ye.ldloop,: 

• 

Groep · CfD <in E· 
1, Doelkoppen 

__ , 

2., ~-eries 8(J meter 
3. erspringen · .. 
4, Doelsohiet.!)n 
5., ·BaldribhelÈm, 
6, Pap.lsèhieten-
7. Halve f:ïp.ale· 80 m... 
8, Hoogspringen 
9, In- swerpen 

1p. Hinkstapsprong 
11. FinaÏe 80 meter 
12, Veldloop, - . 

Groep: F, G, H en I . 
, 7 ~ Doelschieten 1 • Baldri"bbel.ill 

2, In-werpen .. ,:: . 8, Verspringen 
3, Series 60_meter 
4• Doclkp_ppen 
5, 50- nr~ ko11rol _ 
6~. A:l'staha.°scnieten . •.• ~ 

_9. Halve finale 60 me-ter 
10, l'aa.lschieten 

· .11 • Hoogspringen 
. 12, _Finale 90 meter 

.,. 

(Voor •re1sle.pent zie volgende p~a.). 
· .. ,•· . ) . 
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R E G L E M E N T 
Ho_~i_ngen 
Telkens mag é5n foutsprong worden over-gesprongen 
Verspri_p.gen. 

de beste spTong telt. Er wordt'2 keer gesprongen 
(FoutSJ>rongen tellen als~. 
noh·éérunaal overspringen.) 

Wie beide SiJrongen fout heef'-\;, mll.g 

IIir,kstapsprong ·· 
Als ver--springen. 
In-werpen. , 
Men krijgt drie beurten, waarvan de; best.e telt. Een foy.tieve 
worp mag ~énmaal _worden ov·ei'.'gedaan. 
Kogelstoten 
Als in-werpen 
]aldribbelen 
Vijf paal tjc.,s op i nwter afstand van ell.ooar. ne snelst..- vá.n 
de twee beurten telt. Het overslac.n van -,;en paaltje levert 
vijf stra.fseko:tiden op. 
noelschieten 
Dit gebeurt éénmaal v~n af de penalty-stip. 
Elfrunaal van af schuin rechts, ·éérunaal van af 
schuin links, 
ne puntentelling is hiernaast 11angeg0ven 
Paal en lat zijn o. 
Stuit de bal van·het touw 
terug, dan mag worderr overw 
geschoten. 

10 

8 

2 

5 

3 
1 

_1Q,. 

8 

2 
noelkoppen 
J:len mag de bal zelf opgooie·n achter een yoor het doel ge
spannen touw,. dat niet mag' worden ar.nger_f'akt, ook niet .r,.a 
de kopstoot. Punten.te,lling als hiernaast.,• 
Vverigens als biJ doelschiet~ri 

Paa7 schieten 

10 

6 

2 

7 
3 
1 

1.0 

6 
2 

Vijf paaltjes naast elka'1.r 'Op onderlingé· afstand Yali 50- CI!l, -

:ji)r wordt geschoten van af een lijn op j1,_meter afstand,. _.· 
""êt raken yan het middelste paaltje geef.:); 5 punten, de xuil!l~ 
ten aan werskanten ervan 4 pnt~ de twee _yolg~nde paaltjg,s·3 -
pnt, de ruimten tussen deze en de buiitenste paaltjes 2 pnt, 
en de buitenste pae.ltjes zelf 1 punt. laat de bal tussen 
twee paaltjes door en raakt hij da8.rbij e&n paaltje, dan 
wordt in het voordc.;..,l van de• sthutter g"r,:,kc,nd. 

Q 
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Jlij,doelschieten, doelkoppen en paalschieten krijgt -n <k'ie 

be1ll'ten, waàrvan het resultaa,t wordt samengeteld, 

Afstandséhieten 
"J'1fllsen' twee lijnen moet de.'h;i.l worden geschoten; _en wel 15 

··· metër ver. Vijft'ien meter géeft 10 pun_ten, 14 meter 9 punt"n 

en zo voor iedere meter minder J punt m;i.nder, Vijf meter en 

minder is nul. Drie èe1ll'ten welke, Worden semen get"ld, 

Schijfschieten · · ;· : 

... De schijf is op het veld aangebracht ~et ka,lkli;inen. Er wordt 

ftL:: gcsc)loten,_yan af cwn lijn _op 11 mGte:t afsta,nd van de roos. • 

Blijft de bal op de roos·liggen dan krijgt men 5 punten, Om, 

de- roos heen zijn. vier uirkels getrokken die- '·van · binnen naar 

b~iten 4, 3,2 en 1 punt opleveren, indien de bal daarin blijft 

liggen. De lijnen behoren èij het hoogste vak, Er mag 'énac.l 

wor.den proefge~choten~ Da:trna drie be1ll'ten, waarvan het resul-· 

ta,,t wordt samengeteld, 

50 net er' lf..o~rol .. . 

De .declnêi"crs lope11 op ,:e,n 25_;..me~'!:>:i: raan,· die heen en terug 

moeten worden gelopen, Bij vààggen op 10 en 20 meter van de 

start moet zowel heen als·· terug een koprcl worden gemac.kt, ·,. 

AFKEURING fü:.ar het doorgaan van de s.portd<,1.g kan lij slecht 

woor zondaipnorgen vii.n af 10 uur worden geinformoerd onder: 

numr.ie,r. 66 13 _ '14 ( klubgebouw) · , . · · 
. .. . - . . :. - - , . .,, . . . . . 

Aängezien- er na hét afwerken van het prggra.mma en-het, 1'ek_end· 

worden van de prijswinnaars al ti.jd minstens- e,en half uur no
dig is, ligt het in ,re b.o:do.eling deze tijd o_p to vullen met 

e,on wedstrijd tusscm een B-olftal en ecm leiders-elftal. 

Een zo sterk mogelijk B-e'iI'tal· zal op het veld wo~den g·efo:r 

I!l.E:erd.,. 
Opstelling leiderselftal. . . . . 

,g;v, d.Kle~~, . Ä •. ~iJl!~~';~, G~Kenpe;i:m,u\.,. ~T~K~ot l J, v, d,•Knaap ! 

C,, .Kras., . ..,.wi ~tii\g, 1[ •. de. Groot, J. _a.e Ililster,. R,Wachman, 
. .. . • ., ...... 'l" . _. .• • . 

H, Branden burg,· Leidfir de 'h<1er G,v. d .• Steen, - ' · . 

-Scheïdsrechter: G,v,d,Velde, · 

Duvr van do wedstrijd hÓqguit 2 ~ 20 min. Geen afsohrijv-ing 
. . ... ,. . 

PnSFOT0 1 s ·- PASFOT0 1 S~PASFOT0 1 S 
lîogfllc.als èon ·-opgave· --rálr-hén d'ie e.;n .pasfoto L1C eten inleveren, 

Iieze moeten v66r de sportda.:g word<111 ingeleverd bij _(j.o hoer H, 

v.d, Kleij, F'I'ambozenstra&t'.45:oi' uite;.l;i.jk op de sportdag 

bij het sekretariaat, Niet inlveren voor of op deze dag be-
a:li • . • 

tekent uitsluiting van duelname aan de sportdag, terwijl in 

de volgende kompetitie niet op een vaste plaats in de elftallen 

gerekend kan werden. Hier volgen de nc.men: 
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A"Brouwers, c;i"v.Bijsterveld 1 C.L. van Deelen, J.Diss~dórp • 
J"L.M~ Egberts, L,W.M. Egberts, J.Eggers 1 \f.Eglebert,· A.Feitz, 
G~F.Gessel, c.J~Groen, H.M,Guit, P.F, de Haan1_ P.- -de Haan, F,· 
ll.M~ Helvestijn, N.!c•Lt -H<?ijnen,R,Hoefnagel 1A.,f{o'ek 1 :J ,F.;M,.. 'vp.n 
Hoek! H.M: 9-e Hoogd1 lf.1\._. de _Hoogd, E.Ho_ogev~i,i:i-, .~e:ziJ_,_r,cJ.:Ho_rst 
1,H111s, Jos. Keetman, G.A.~P,-• Ke'.rkhof', ll.Y.d, ans, H, Hi,m'il_ - . 
b:i;'\-:gge, H~C ,M: Houweland, R~Peèk, - Jr.Pete.rs', J .c:,w. R~~i:ia_ii, t, 

H~iontjes, 'i'h.F;vo.n Rijn, C~Schalbroek, C,Sch~over,''}f~v~· een, 
G.v.,d~Velde, R,v,d~Velde 1 H,Verheugd, :B, de Vries,· D: de Vries, 
P,de Vries, F~~;;.,M; de Vroege, J, Werbers, A~ de i'/inter, P. t 
de Wolf en J_,1-I, de '.i!Wart. 

LISSE - KEUIQTHOF - 'i'OURNO_Q;Ç_ 

Een elftal zal zondag aan het trad:t,tionele -"ICeukenh;,:f-toui-nooi 
dat uitsluitend voor :a-klasserf! bersté,md_ i.s~ d(.O~_llûDen, • ,, 

fret gehele progrà.r:u:ia is nog niet boke,nd; alleen d:è pi;~1,1l:'-ilidGlin 
Lens zal se.men _met r,;x.ce].sior 1 ?G I RK LyY,, S.JQ, 'i'illJ,i:/l;tlGEH; en 
ONZE G3ZELL:CN, middc,ls weds'trijdo;n V"-ll 2: x 12½ nin,, ,;q;t_m,ak•en, 
wie, er naar _çle finale OV:fr gaat. ,.· · 
Gespeeld wordt op c)-e. terreinen_ vaJ?. "Lisse" aan ~e _. Spek:1ccal'han, 
De volgende spelers 'wórden verye.o]it: · 
F; van Boheeme~, D,Brandenburg,'i'h 1Brcp~~rd: 
Hoefnagel, ,N.Jansen, A~Rortekaas, M,Vs een, 
V~rheuzd~ \-!:Vogel _ \'ln, J'; à:ca Z~[!'-rt; ·- . 
Leider~.- de heer H,v';•d;$teon, . . . . . . 
Samenkomst 10~30 uur ingang Lens-terrein 

K A M P I: U 

R,.Fort)l\%n, .Tn 
C'~v•. veizèlu,. H. 

~' ",/ '. 

:Cei;i,, de_z_er ,o.a,g,en zuJ,le!\ q.e . cirouJ.aire,s o,yer de kumpen-. wöil'.'den . 
vërstuurii.' li:iérin -staat ·veroeld a:ê 'àatui:t voor: d.E, ka.m:pbespr.eking 
vgo,.r _p-e a.f~pnde:t:lijke, gro_7 pe11 en alle ;'e~~e:r.:e' ~efs~yens;_,_. ~<!~i~ 
wat,-~:i::_,4eeg~n'bmei:i mo,e,t w9rden_.sm,:z..,, enz, , _ . ,, ,-•. - . -- .. _- , . ., 
V.a.;. ~e:tik,e'.lë :(!.eê.4\31!1el:s 'h~bqen ':w;j.j he:L~ámw;IJJ.ó. nög' r_iie't, 011-tv~ 
gen. Ga1rnè Si9ed _ ! ! _! · .... • _ · · · ~ · ~ -,· • •, .. · ·, · ·'" · -,;_·~·· · ·s 
Ovo,:rmakell ,s·;v~p; -QJ) :giro .. 3.0 8.6-, 6-C ' te·n.: namè;~- van, hl:füö.,. b@k . : 
sofi.,,;ve.rwi,gQn' !Ua:f verineldîrig' Itàopg9:;L.çi. Î,e.n· s,: . .. ·• .••' /' ..•.• , . ...... . ,. . 

,, 
·-• 
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, VAN DCEL ~-TOT DQ_EJ,_~~ (:_JJ)iUOREU) 

·' 'j~~- 1è'ns. 5-'. ~~o-t~~?..oJ.J. · . • · . . 
. In ,.dit nuno-· o.urnooi·is ·een would-be·A.-elfte.l van~ons er 

~ :r;det. .W. geslá:ijgd _ een ,;,'~ beiile finale-poulee te halen;. 

jD~so~danks ~fjn w~j ovèr·het behaalde resultaat( 3 punten 

V,i:1; vier weds-J;rijdc;m) niet geheel ontevreden, ouè.at onze · 

,jongens ,gèziên· dè sterke tegenstanders' hiervoor aardig heb-

. ben. ;a_oét'(ln · k:iiokken~.' .. : · 
!.'- -« ., . ' • • 't• 

LenS-B-k1ass•e:.·t;o=ooi . 
Lens'Tên 7 hebben:,het :i.n. ons eigen touxnooi nie't al te best 

· gfdaa:ii, Beide ieus iêgden· beslag op de la2.tste plaats, L~ns 

6·'ve:rlooF de ·eorste drfe ,~edstri;iden, naar zorgde voo;,;- een 

sérisationeel slot duor de ge.9-oodverfda tournooiwinnaar, 

Celeritas; ,rae~ 2-1 'te.vers_laan, waardoor Wilheli:ms··uet de 

~•, l\)O'gste eer ging'-'st:rijken,- . = . .. · · . . ' . 
Lens 7, :dat 'evena.ls het zèsd,jl · nogal vm;zwakt bi.nnen de lijnen 

: · ~n kwam,' w:let geen· -e:okel punt te ver.overen. uaa:r ïiét w_'eer 

_'·'was'};oed,' zodat' het .ondanks de nederlaag tocb nog een gezel 

· :. 'ligê midd.ag was. 

CDB-t ou:r1:,o..9 i '' 
.. ~ . t,. -~ • • , • -. . • . ·. • 

-;,Drie · junioren- ,en•·drie pupillen-clftallei): 'hèbp6n ·het afgelo

.. p_en"weakená., de0lge!Wr:tën aan Îic,t ODB-t,:mrnooL. .- . . .. ' 

Leins r.ioest èie'wisselb'èker, die a.oor alle elftallen tesamen 

-ió:z:ig .jaar :-rX~rpverd W?,~ ~ Yordedi{{en, en DGt suks~s .. · . . 

Zaterdag kwa11eri. çle .pupill"n 'in hot v"ld(l-,ns 2,3-en 6). 

1,in~•- 2 · ~ehaalde . twï)e punten uit vier wed.strijden-: Lons 3 

1<,lla,a:),d~ ~-· u~ t ,:ier: .. ~c,ns 6 'behae.ldc, e,r 6 ui=l: Yier; 

;•~q;t;aaJ.: 17 .. ,uit ~waa;i;r, .Een ke)_lI'ig re:sultc.at, . . 

qon_d,ag qe ~unio:_rèni ~en verzJ:lakt twv"fü,, de C-kl'tss.er ·L..,ns 

1 t, .:..at :t:,;gen B-klassers poe§t optornen en e,m C-k1asse- , I· .', 1 

kombina tie: Lens 2 · bchaald.e 2 uit vi&r: Lens 11 bepaalde tl. 
. . . ' . • .. .- .... . u - . 

uit .vier en Lens .C :behae.lde 7 uit vier. Totaal pupillen en 

-jmiioren:2~ ;;:{t 24 wy_cÎ.~trijden. Dit leverde e"n oerste 

• •,pla~ts op, ~sln_k~!imoi:zt VOOJ' alle clft,allep is 2101!:er op 

. ..llijn pl<:i{l, t',', w"mt. ~ ,o:r touni,s;,oi-verpj_ichting,an eJde~s kon 1... 

niet;net..de sterkste tearis OJ>gotreden ,zorden, .. . ~ -· . ,' . 

Verder op de volge~de pagin~ 
.... : 



-512-
JUN • LEffS 8 (Elauw-Z~~to=,n<?'?i) _ . _ 

Een vier wedstrijden lang fel"vechtend·E~elftal heeft geGn 
loon, naar werken: gekregen.Eerst we:i;d CiDA _na_ een gewel<lig 
afstahdsschot- van ;B.Eremm~r met· 1-0 verslagen •. J)öor · ..;en 
oisverstani:l -in- .de ach.terhoede· mc,estéri we twe,; punten af~ ·, 
staan ·aan JU{ 1lEO •. --Daarna. moe.st- ;El .;.;zwart· er at.n ge leven, 
die na een•senJ. gescoord doelpllllt,- tegen een ijzersterke 
verè.ediging met; aa.:çi: oet aan::llet hoofd,· een overal zijnde,, 
Van miilen> deza J?unten :niet 'oee:r .a.fsto'lqen. . · :- _· 
Lls-• de laatsterwedstrljd-c gelijk gas·ptield was, hadden- ,we· 
d,e twtoede, pr;l;js- gEiha_d. Ma~, doo-:r, '.de grt>tei rc:is, die te 
fiets wa's>afg,ilegà. ·en de bijzondEir 'g:L'O'te irtspanningen 

· d.ie · al ,far.(m opgobracht, .moesten w~ 't'oèzien hoe we · strij
dend feit :i.ri .d" lao:t-ste min~u_t de:,,,e overwi:iming nciesten • '.' 
afstaan .. · .·,;;,:;• ":~? •J; .. !~ . v.,!.. ' . 

Jonge•.;s, 1:ii-J-:--n -korrpliöê:nt voor ·:deze'. inzèt. 
Lens } 3n .L,.ms 9 gaien--r in hun bij'zohder sterke· poules 
g6èa. ·partij,: naar konden· ondankil'-\l.è. grote inzet ge_en 
prijs behalen; · = = = = = 

LEl'1S 3 
Het is voor he:t° dèrde een moeil:{Jks, koopeti tie geweest. 

·· nJt blijkt wel .µit de "'4idstllll,d, ( ·1.chtste plac.ts net. 
13 pnt_ uit 18 wed-strijd.en) He,t dp\':J.e;,en:1-p.deld.e if;l zua.ls 
bij vele Lens-elftallen wèer negntieft 36 tegen 51. 
Hopel:Ljk gri.c.. t het in hot yolg,E:nd~ . s·e;i,;,:oen beter; 

LENS,.4 
Het v;Lèrde 'hee'ft ·het ik deze kompétitie · lelijk la. tan., ... lli;(-&,; 
-t;en •. .iiet _is op·a.e 'láatste plaats ·geëindigd·met 8·mtJ8 
w~dstrij!'l,en. en "'"ri dti,lgeniddcllde van . ;;4-50; 
Hopelijk gaat dit. e_lftál in het volgende seizo'en hoge o ... ; _ 
· gen. g,zyoien~ 

==:::::=---".1 
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T E L E L E N s 

VCLGENDE WEEK VRIJ·DAG WCHDT DE AL
GE:MENE VEHGADERING GEHCUDEN. · 11/Ji\tili 
DAT WIST. U N:,TUURLIJIC ALLANG •.. 
WAT U · OCK d,LLANG WEET IS DE GANG 
VAN Z1\KEN OP ze 1N VERG,\.DERING, 
DIE VERSCHILT ELK JAi.li MAAR WEINIG. 
TCCHcoMCTilT DIE JAARLIJKSE ALGEMENE 
VERGADERING ER ZIJN,. DE LEDEN V,lN 
CNZE VERENIGING HEDDElN NAMELIJK .. 
EEN DESLISSENDE STEM <IN I)E DINGEN, 

'DIE ER AL DAN NIET IN HE+ KCMENDE 
VERENIGINGSJAAR GAANGEDEUREN. HET 
DESTUUH IS ER· i,LLEEN MAAR CM DE Ci'

DR:,CHT VAN DE VERGADERING ( DUS. DE 
·LEDEN) UIT TE VCEHEN. HELlu'tS WCRDT 
DAT M:Ii.:1H iJ.. TE Vl,,'1.K VEHGETEN. . . 

De. diverse kor.m,issies, die gekozen 
of benoer.1d werden, zijn er slechts 
om de taak van de bestuurslëden te 
verlichten. Zeker in on:ze vereni
ging zijn de werkzaamheden z6 om
vangri j-k) dat ~eze niet door enke
len kunnen worden uitgevoerd. Het 
is missc):l.ien niet overbodig om eens 
een ogenblik te ov·erdenken 'wat. er 

: zoal in de :vereniging gebeurt. Ue 
nemen een normale we'ek gedurencl1i' 
de kor:;petïtie. · 

V1\:,NDt,G: De diverse sekr.etari ssen 
ontvangen de sportkroniek, 

he~ officiële mededelingenblad van 
de KNVI:. Hieruit halen zij de uit
slagen· van: de afgelope·n ·voetbaJ
zo_ndag en werken d.e standenlijsten 
bij. Vervolgèns nemen zij de pro
gramma·' s -Voor het komende weekeinde 

· over ( voor .ongeveer dertig elftal
·1en). De algemeen ,$ekretaris no

teert belangrijke off'i. ciële gegevens en geeft deze zonod;i.6 

dö·or aan.è.e'Juko en d'c Eke. 's-Avonds klubav'ond. 

Hier :kàm_en de eko, ju,ko,, redaktie en dagelijks bestuur:;· 



-514-
samen or.1 cie· dàgëlijkse· verëiiigïngsproblemen te be spreken, 
de Eko buigt ziel). over de opstellingen, evenals de Juko, 
de redaktie verzamelt de kopy voor het klubblad. Intussen 
wordt ·er door een groep junioren getraind. C'r.rn:t;reeks het 
middernachtelijk uur "\'[Ordt de kopy voor de Lensrevue naar 
de typiste gebracht. · 

DINSDAG: De kopy vcor_de Lensrevue wordt.op stencils ge-
typt. In de namiddag worden de stencils naar een 

ander adres :vervoerd. Daar staat de stencil~Bchine, Zijn 
de - doorgaans zes - stencils ruim zevenhonderd naal"af
gedraaid, , dan worden ze in de omslagen gevouwen, die in
middels van adre.ssen zijn voorzien, Tot slot· word.en de 
klubblàden gebundeld· ( elke wijk apart) en naar he·t hoofd
postkantoor gebracht. 's-flvoncls is er training voer een 
groep junioren en een groep senioren. 

WC'ENSDAG: 's-Middags krioelen er een kleine honderd pupil
len over onze velden. ne leiders komen ogen tekort 

1 s-1vonds training-voor junioren, 
~ 

D( NDERD:,G: Training vo.or een· groep senioren en een groep 
·_ junioren, 

VRIJD,\G: Klubavoncl; dikwijls een klaverjasavond; er moet 
voor prijzen worden gezorgd etc. De afschrijvingen 

.. stropa-r binnen. Vervangers noeten · door de Juko-· en· Eko
sek'r"èitarissen worden gewaar_schuwcl. Kortom de telefoon bij 
dez·e _mensen is vrijwel· koristant "in gesprek",· Z:ij_ :\s_unnen 
niet naar de klubavond. Verder is er nog training voor . 
een groep senioren,· En eens in de vier weken bestuursver
gade·ring, Hier ,...,ordt de gevoerde korrespondentie besproken, 
evenal:s de vele soorten problemen, die zich ·in de --afge-

·· lopen 1-reken hebben voorgedaan. 

ZftTERDI,G: 's-Mórgens training :voor de veteranen e·1=i:-·a'e kee-
pers. De velden en het. materiaal moeten in orde 

worden gebracht voor de ·wedstrijden van die middag (meestal 
riegen thuiswedstri jc1en). Er komen nog ( ·vervelend!) late 
afschrijvingen binnen, Wederom moeten opstellingen worden 
veranderd, wederom moeten VElrvàngers worden gewaarschuwd ( di 
zijn ·op!·zaterdagmorgen zo móeilijk t.e bereiten). Le:\,çlers 
van de elftallen, die uit spe1en gaan naar ·.de verzam§JJ,
plaatsen en -vqngen de spelers op, C'p eins eigen 'téerre;Ln C 

noeten c1.e scheidsrechters ontvangen worden, evenals de 'te-
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' . . :,,_ 1·. 

' .. 

{~~~~::::~;ke~~ ~;~~~~~nl!~~e~~!~~~~~~~~i~;;~~g.~~~~~-~~ · . 
verzamel-a1). ';'' ... ,ë;· , :, ,. • a ..... c., .. 

' . ·. .- .·· -· . . ·'" 

-Z(NDAG: Drie jun_iorenteams SPflen, evenals acht senioren'.. 
. ·,: t_El~D}S; dezelfde procedure als zat erdág. · ( Cok weer 

met late"àfsèhrijvers en niet-opkomers). De aanvoerders . 
. bre:g,gep,}:ia aflool), de wed.strijdrapporten naar de elftal:S.~ , .. 
kretaris. • · .. • · , :'::c1..r2,• .. , . f' , 

. . . .. ,-,:,._~ . . . .. - .. " 

ALGEMEEN: Dan ,z;Jjn er nog een heleboel werlèz//,aml,~den, die 
: ·; ·,,:s.nie,t ,~an. een bepaalde dag zijn gè'ö'óni:l"eh. Zoals 

het administrä;tlevé ·werk,, dat voortvloeit uit de inning 
van <;le lç9ntributies ,, d.e korr.e.spondentie met andere veren'i
gingen .• Rve_r''van alles en nog wat; de korrespon<il'f.n't:i,<1 met' 
de KNvt_~· kenn:i,.smaken met nieuwe leden; verzó:i:;gili'.g" yàn he't 
ma:\;&i:i.êàl ; z oncdig nieuw materiaal kopen; verde't. ·moet de· 
geheieï.rere:1~g±rig;siJ.dmi~istr~t;ie ( en ~1:t is nogal wat met· 
_&00 leden en · 300 clonateursf-worden bi Jgehouden. · . 

, . 
SLCT: \1e zijn vast nog we;J. het een en ande,,.vergeten, maar · 

, het: .~al een iep.er _:J;ocl,. wel duidelijk iijn,"dat er ·· · 
een hoop wèrk aan çle .winkel,;is. Hiervoor zijn é.el'l heleboel 

,"J r11ensen nodig, lt~-ta:r,.he;taas altijd te weinig 'bet.~ld. ~~:en '., 
. he el probleem voor ,h.et be stuur om telkens ( oök'.dJ t Jaar) 
,: :,::weer. genoeg mensen bereid te vinden in een of áfldere ¼:om-. 
':;~·.miss:i.ë zitting· te nemen. . · .. . · ··· · 

1 • .,., • ,. • • ,• 'J .. 

Waar zovee], .mens.en ... b.elange.loos werken voor,.d.e,,;v.erepïging· 
komt natuurli-jk. ook_w.el .e'éns'. verschil van meriirig' voor • 

. Gelukkig wordt dit :i,n _de ,!lleeste gevallen in de··:sportieve 
sfeer opgel9s'ti maar s6i:ls worden er ook harde ~p';tt:,n,ge'
kr~kt, zodat eén of meer funktionarissen er ae::'brui aan 

. :gevèh}C:En dat :.i,s n?-tuurl:i,jk vervelend. Niet alle"én voor 
de be.~t,èkkenen zelf, die met een gekwetst gem,qed de vèr_- ·; 
enigirî'g>de rug toe keren, of althans zich uit î'iët aktieve 
V\3.rep'fg_.i.'iJ,_gl?J.,even ;terug;trekken, maar ook vbör he~ be ~tuur, 
dàt. maar ,we,er moet zorËen voor vervangers. En dJ. e .J..igg.en 
niet zoma?,'r"·voor· het· '<>ê:ipi:-apen". '•~'. · .. , • 

;;: ,. :· .. ~. ,:·;:jo-;•:, ~""•'j',.t· ~-- - : 

•.~ Mocht het bestuur in de dagen voor de alge!lÏÊliie'.'v'~rgadering 
een -'ongetwijfeld ·dringend ;.. beroep op U doerï, :Zeg dan 
niet· meteen NEE, maar dèhk ·aru:i het werk, dat in het belang 

: van•· de-r verèpig!ing- za], moët'en, worden verzet. 
'.· · . ,··. ·- ._; .· -:_;_,;~_~.j- l·'..i/'f..::._;J_:';·1: G.H. 
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U I T .S L A G 
SPORTDAG 

GRC'EP ,\ 

;1: w:Kêetman 
2';· P•~.; de Jongh· 
3; R;V·/·nerlo 
4; H;Dijsterveld 
5. P_v.d.Aar 

GRC':EP D 
~;~ .·. 

1: H.:-v.Hulst 
2; ·:::, .Klein Dreteler 
3; K.Gril!1bergen 
4; D.v.d.Lans 
5 • P .'F .•. d.e Hi:.an .•. 
Gfl.OEPë'' 

1; P.dB Haan 
2; H;c~è Jöngh 
3; H;v~Dèrlo . 
4;_ G.iv-.d.Veld'e 
5. Tr.Il.esödihardjo -~ 
GUOEI' D 

j-; F;Guit 
2; J;Kee.tinan, 
3; R.Îló.s-, : . 
4; L--v~.d.Meer 
5. L.Cazande.r 

GRC'EP E 

1. M;Jii.nssen 
2; P;Wilnier 
3; E-;·v~bilelen.' ;' · 
4; E;ve·rst:hooF 
5. a. r.Nunspeet 

. _,:·, .. 

E N 

V ,\ R I 

Albert Lopkens en Willy rlonk 
trt,çlèn op 29 juni Ïn het huwè:!-. : 

:,;-· lijk. De r~ceptte' is~ van 16_~00:., 
tot 17.30 in de Lindenhof~,'E
rasmusweg 868. Wij wenS;en Wil
ly en ;',lbert. vee:l geluk. 

.. :·, :De -verwondïng van· Wilfred Vogel, 
die hij tijdens het K,eukenhof
toernooi opliep) is toch nog yri 
ernstig gebleken. Waarschijnlijk 

. / zal hij moeten worden geopereerd 
· .. "'.'ï ·.- j • • .'•: / --~.'7 

·' 

Wi~J. wensen Wilfréd; veel ste:rkt_e"· 
. en van harte beterschap. · 

VilN DCEL TCT DCEL (senioren) 

LENS; !3: Afgelopen; -zondag )•Terd 
-----:--.erdoor Lens 8 een•pro
motiewedstri jd gespeeld.;: 
De wedstri-jd' door onze veteranen 
met 3-0verloren tegen de sterk 
verjongde "veteranen" van, ( .S.G. 

.. 'regen dit geweld wa,;ren on,z;e;_jong 
· --piet opgewassen. Na afloop- reikt 

· , Mevrouw Hoppenqrouwers bloemen u: 
aan de, aanvoer.der, 'VéU'\_- C .S .C .•.. 

LENS' SI'CHTD,\G 1,967 ., ._._ T·,,. 

_Cnder ideale weersomstand:i,gheden 
.. en onqer grote .belangstelling vru 

. , O]Jclers en jongens is zo_ndag de 
. Lens-Sportdag, 1.967 weer,;èen gram 

·. oos sukses. geworden. ·Cp-alle ond, 
. · del-en. is weer -hàrd.,·om de punt en 1 

.stred'en 1 waarbij soms zeer goede 
pr_e_st-at1es werden gelev.erd. . 

. Een .sprong:van 5,,60 m. ,.:m SP, m.ru 
lopen in 9, 1 sec. spreken yoor z: 
Dank zij het ï:·.èkenwerk'van"ons,si 

.··tariaat, nl. d'e.-herenC. •Nieuwèn'. 
huizen eri' ·,l. Verbarend se·;· t-ijdens 
wedstrijd tussèt{Têiè. ers en D 1 , . 
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het eindresult"aat' zoáls elders in de ·r.,eni:irevue is gepu.:. 

bliceerd, snel bekend. Door onze. voorzitter, dhr.Houkes, 

·werden de medailles met passende woorden aan de vel~.'. .. ·. 

prijswinnaars uitgereikt. Ja!lllTier, dat Floor van ·Daggum· ···· 

en Jos Disseldorp bij het hoogspringen werden geblffsseerd, 

waarbiJ Floor zelfs zijn pols brak, ,, 

V,\N DCEL TC T DCEL ( junioren) 

KEUKENH( FTC ERNDCI 19 6 7. 

Zondagmorgen om 10.30 vertrok het eerste juniorenelftal 

met versterking uit het tweede op de .brommer naar l.,isse. 

Cnze eerste tegenstander was Excelsior 20, die vorige · 

week het Disschopsbekertoernooi van de provincie Zuid-

Holland had gewonnen. ., 

Er noeest dus nog ee"l kleine rekening met dit teara worden 

vereffend. De stemm:1-ng werd erin gebracht door de .t.ot 

grote daden opjagende woorclen van de heer Willens,. ,ms 

waarneli:end hoofd. Het zal de lezer clan ook niet bevreem

den, <lat deze uiterst zware wedstrijd een 1-1 sta,n_çl .OP-: 

leverde, In de eer.ste i'ase van de strijd kwaraen we.,met 

1-0 achter door een penalty, die er ondanks de zee:r zware 

psygologische druk, die onze keeper op zijn tegenstander 

uitoef,ende,. invloog. 
In r1e tweeè.è helft· 11'.aakte Ab Kortekaas er met een ouder.

wet se loeier 1-1 van. De tweede wedstrijd was tegen 

Teylingen, die met 1-:0 werd gewonnen, door de zeer lis

tige wijze, waarop Ruud Fortman gebruik maakte van een 

minder sterk moment in de Teylinr;er achterhoede. 

In deze weclstrijd werd Wilfried Vogel als een kegel omver

geknikkerd en ging K. C. Hij werd naar het ziekenhuis ge

braéht en op het moment, dat dit- stukje wordt geschreven, 

is het nog niet bekend, hoe het met hem is. 

Het beste ermee, Wilfried. . , 

C'-ok Ted Heerschop kwam geschonden- uit de 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 kneusjes bij elkaar, hun won-

den te. laten zien. · · · 

!~ar het ijzeren doorzettingsvermogen van dit elf.tal· 

is spreekwoordelijk wat wel raoge blijken uit•de 2-0 

overwinning, die met tien man op RK:, VV werd geboekt. 

Na een spannend laatste duel van de poule tegen CJ:11}1!; GE-
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ZELLEN, die Ben .1-:1 stand opleverde, blel;en wij als 
tweede te zijn ge€indigd. . 
Dit gaf .cns recht om om de derde en vierde plaat·s 
te gäán voetballen tegen de milllli1er tweedë van de andere 
poul'é, 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-.·. 
heuird (dit is genlaa:tst op herhaaldelijk aandringen}. 
In de t\·reede helft kwam Lisse nog terug, maar verder 
qan t':"ee doe],punten, waarbij een alleraardigst present-. 
Je van. ondergeteke\']c1 e kwamen z.e niet. · 
Ieclereen was tevreden: De spelers met de derde plaats 
en de d1>.arbij behorenrle beker~· en meneer Willems r.1et 
wat flora voer zijn vrouw. . · 
Ii.esumerend . ( = samenyattend) een zeer geslaagd toer-
nooi met·uitstekencle scheiclsréchters, perfekte-orga
nisa~ié en ideaal voetbalweer. 

Doelwachter, 

Lens 1 · speelt me.e in het "In Memoriam ;\.i'l.Dijkmari 
Dcker11 - toernooi van R.:, .V .i,. .· . 
Lens is ingedeeld in poule II met c,n.n., VELC en 
V.V.?. De wedstrijd en duren 2 x 20 l]linuten; terwijl de 
numr.1ers 1 en 2 van iedere poule overgaan naar de eind
wedstrijden op 2 juli a.s. hanvang 12 uur, terrein 
RA V ;, , Zuid erpark. . 

l)e. OJJStelling luidt als. volgt:. 

;\.dé Léeuw, J.v.Dijk, W.Hahsen; J.v~d.Knaap, H.S:.'its
ká.11, R,Wachman, · J,Englebert, W,Ve11derbo~, F,de Zwart, 
G,Verhaar, D.I~randenburg. . · . 
RES: ,Th. Suykerbuijk, D,G1°oenendijk, J. Verhaàr, 

G.Looyestein. · -

l,FSCffiU.JVINáÈN: v66r vrijdagavond, 8 U:v.r bij Dhr. 
G .Coomans, Weimarstraat 218, • tel~ 
';,9.27,20. 

Vanaf zaterdag .á.s. ·is er tot nader order geen 
keeperstraining. De gewone konditietraining op zater
dagochtend vervalt ook tot nader order. 
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i nävblg1;'nde spe1er(;l dienen eep nieuwe keuringskaart ... 
pasfoto in t~ levè_ren bij· dhr.·.!_g,coomans, Ueimarstraat 2fs;·--

L.H .J. Dleeker, rt.Dl'ok 1- F.C.van Dohemen, 
·, '.', · , ·L ~;, .Drandenburg, Th. J .ürandenburg, Th,D.:r-.ot-. .. 

charcl', R.Ilruggemans; .".,i'..Duys, H.7c.Ci;-ama',C · : 
. ', J.G.v.bi-s•sel, J.; .v::Dissel, Th.v.Domburg, , 

:..-.H.Duym, W.J.:î1 .Eg7.ers,i,';,,N.v.Egmond, H.Haket; 
W.-H13,1113en, 1.; .Hanssen, F.Herremans, J.de Jlil-·. 
steT, J.Holt, , .. J.Klein Dreteler, J.J.v.d: ·· · 
Knaap,· c,_Knipp·enberg, i,.Kortekaas, ;,.C.M.G.de 

Leeuw,· A~N. v. Niel, A.?lugge, R.J .G .Havenstein, · L. 
L.P.iliemen, ;,.J .Roodbol, R.s.:;.hoodbol, ,. . 
;',.îl.ocïduynC C .L.R?él,d.JJ:0.;i:Î. H,.,J .Ro~duyn, H-!:•Hoth::~ 
krans, J •• v.Scnaik, ".G.,,,.v. Schie, R.,J.Schlu
ter, .. :IL;'r-i,c.Smitskam, i" .W .Speicher, D .Steyn, 

... F ;Str,aathcf, ,Jé.; .. S1.l,ykerbuyk, H .H .N. Ub ben, 
·, W~Yënderhos-, ·;,'.",IÇ;Ver'l:ia·rendse, W.,'..Verbarenc\se, 
_.G~.Verhaar, C.Verwaart, J.Welling, H.L.G.v.Wel-, 

zen, J.Welling, T.J.T.de Winter, F.J.r,:.,lubben.,,., 
=.::' l\,.v.Zilfhout;· J.v.d. Zalr.1, F.de Zwart. · · 

·, De keurinrsad'riis~p: ·zijn: . ~ 

l 

Dierk~de· i;_, ::Jen Haag (a;t.leen mornd elinge ·a;fspr~a~) 

Rijswijk,:: á~~gweg 205' ( " " " ) 

_;-.. V~orburg;\Hér'enstraat.50, tel.86.32.35. 

Wasse~aar"/ H~renweg 1, ! tel. 01751-3945 ( 's-avonç),:,) 

TI:r wordt nad~ lijk op gewezen, dat zonder géÏdig 
keuringsbewijs niet kan worden gespeeld. 

~ . . 

... 

;.. .. 
' ' . . 

ECC. ' • 1 ' .. _;; ;' •• . 

==~=~=~~~--==~=...-,====---==""""= JUNI( î::TI:N-JUNr itE!{-JUNit ;·:EN-JUNICIIBN-JUNICHEN, 

Hoewel ljlet de zondag-gehouden SDortclag::het seizoen 
1 66/67 officieel is geëindigd, staan:er,voor zon-
dag a.s. toch neg (:.'.e voorlopig:laat::ite} toerno6ien-. 
op het prograr,1ma. Hierna staat op een incidentele 
wedstrijd !l?.. _n:!§!_1f_~_!11e er op het pr'?_g_i:a:mma. _ . , 
De eerstvolgende t9ernooien ·- na z9.11dag -; worden ,, . 

._ :' op de volgende da;tq'. gespeeld: ·'-· ·, · · 
, . . : -~: : -':-~ - . . . 

~. ~ .. 
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VE;I{VCLG UITSLf,GEN 

'.;-:.. 

GRCEP F 

1; J;v; Rijn 
2; R;v.d. Steen . 
3 ; E. H_qefnag el , 
4; W .• de .Hilster 
.5 • F. · V e eren . ·. 

GRCE~0 G 

• -1 ; P',Dó'oms 
2; H.Straver 
3; R.de Vroege 
4; J;Post 
.5. J.de Hilster 

GRCEP" H 

1; J;v.d.Wijk 
2; il.Kleywegt.· ·, · 
3; G.v.Gessel 
4; J. Va:lkenburg · 
.5. ;~ .• -Jan:ssen/Th.Tijssen 

GRCEP I 

1 ; J •. i:îed eman 
, .2; H.Heynen ·-

3.; P.;Pe,r.neyn 
-4~ A~Rui.ter 
:5. R.v.d .• Wijk 

Het programma : 

' 

zo 6 aug H .Ii .• C. "Jan Warmer
damfi.'litfèé rnooi 
(D<-klásse) 

zp 13 
' 

za 1'9 

: 
zo 20 

aug.: H.D.C·. nK.emphaan"
,. , .-. toernooi · , · 

.. " ·. (A-kJ.asse ). 

~ug: "Celerita_s-'toernooi 11 

· : (C-klásse·) · 
:- .. 

.aug: ."DCNK" -pupillen
... toernooi • 

·-
Z(Jl,Di',G 25. JUNI ' 

DlaUl'i Zwart f,-kla'sse toer--· ---- -. -------- -------- ---
riàoi 

'.- ...... 
Hi-eraan zal Lens met, twee 
elf'i:allen·· c!eelnemen,. met als te
genstapders: 

J?CC,S, Wilhelmus, R.V.C., 
I:od?graven, Ilcodenburg, Nep- _--;;. 
tunus en uiteraard Dlà:uw • · ~\· 
Zwart. Sterke t~genstand ,:,:{•-,· 
dus ! . .. 

' . ..·~· 

111-.• 30 u·: vl.?._ggenp~:ra.èf ë-_en~'cîp_~pi.ng _ vap he_fj;Óer- __ ::_ __ '.: 
nóof ponr de heer W.J;Qeertsema, burger-
mEfest·er var,i. Wassenaar. .. _ · · _. ., 

12. "'"- u: aanvang weastr_-i jden. · · · 

·: 'l"oulê.,2, (-Lens 1): Poule 3 (Lens 2); 
T S. •• •' • •=-:-

1 2; 35 u •. Roodenburg-Lens · -12.;..:._ u;Lens-Neptunus 
13;45 u. Lens-Neptunus ·1~10 u.Dlauw Zw."-Léns 
14.55 u. Dodegraven-Lens 14.20 u.Lens-Doclegraven 
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16.30 u. No;1 poule 1 en no.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.•Nc.1 poule 3 en no.1 poule 4 om·ie"en 2é"plaat·s 
15 .45 u. No. 2 _ .poule 3 en no ,.2 p_oule 4 om 3e en 4e pla_at.s. 

- De wedstrijden duren 2x 15 minuten zonde!'. rust·. 

- Dij gelijk eindige'n be slist het· doelgemiddeld_e, indie'n 
dit ook gelijk. is, d.an worden 3 strafschqpp_en ge-
nomen, · · ---· 

De volgende spelers· worden verwacht: 

LEi'S 1: ? .v ,c:. :~ar; 'E.Dalj:kers, R.Fortman, D,Holt, :,.Hop, 
------ _ N.Janssen, P.de Jongh, W.Keetr.)an, ;,,Kortek-aas, 

: W. Kouwenho_ven, r:. v. Veen, J. Vê'rheugd. ... .. . .. . .. .. 

Leid er: dhr.','. Huis. 

LENS 2: F.v.d.iJerg, il.,v.Dcrlo, ;,._::::i~der;beek,· H,Dij~ier-. 
veld, J,Colpa, A.de Hoogd, .. ....,-.Hoogeveen, J,ç.;.e._ _,, ... 
Jongh, K.Schouw ,- H .Suykerbuyk, C. v, Velzen, 
C. Vervaart, J '. Webhers, · · ~ 

Samenkomst voor bei,!e 

elftallen: 

10,15 uur·Jàvabrug. 

Leider: dhr,H.de Gróot 
• 

;,FKEURINGI!N: Informeren ria.ar evehtuère ·afkeuring· alleen· 
bij slechte wèers'êmstandigheden· tussën_'9 ._:..._ 
en 9,30 uur tel.39,86.94 (dhr.G.v,d •. Steen), 

DEï'. HCC-Rt;~toernooi voor D-IClassers 

Een D-klasse kombinatie neemt zondag deel aan ·he·t 
"den Hoorn"-toernooi, waarvoor het programma'.·luidt: 

12.-- u; Lens~V.V.P. 14,30 u.Lens-R.K.W.I.K. 
13,-- 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 tiorden 3 strafschoppen genomen. 

- Er zijn 3 prijzen beschikbaar. 
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De volgende spelers worden verwacht: 

E;v.Dronckhorst, ·H,Eggers, C,Griiilbergen, L,Hu;i.s, 
H;v.Hulst, D.v,d.Lans, ï'.i""ánclers, P,f.ültenburg, 
R;?eters·, .\.Tinnenbroek, L,v.d,Velde, D,de Vries, 
:,.Westhof. 
Leider: dhr .A.Dlok. Sai"7:enkomst :· 10·.15. uur Hengelo
laan hoek Loevesteinlaan. 

Informeren naar eventuele afkeuring alleen bij slechte 
weersomstandigheden tussen ·9 en 9. 30 uur t·e1. 39. C1,;'94 · 
(•.'hr.G·.v.cl,. St'een·). · · · · .. 
,lFSCHRIJVINGEN: v6ér vrîjdagavond 7 ;30 uur aan uhr.H. 

· · v.d.Kleij·, Fra'mb·czenstraat 45, tel; 
33.88.42 (t€lefonisch alleen vrijdagavond tussen 6.30 
en 7. 30 uur). 
T 'j:_ ;, I N ·1 N G: Lens 11' heeft om een pak sla·ag ge-. 

. vra:agd en kan dit 'Clonderdagavcnd 
in cfutvarigst ker.ien ·nemen. Lens 5 heeft zich bereid ver
klaard om, na c:e zege; o::i ;\ ï, wederor,1 ·een demorr
stratiewedstri jd te spelen, ... 
/,am,ang van de strijd.: 19. 15 uur. 
(pstellingen Lens 5 en 11: als bekend. 

Leiders: dhr.G.v,d,Veldeen dhr.R.Wachman. 

PUPILLEN TJ;~INING VJCEt;SD!tGrHDD"G . 

Met ingang van woensdag 28 juni komt ook de pupillen
training oo woenBdagmiddag te vervallen. 
Dus deze week kun je woensdágmiddàg voör de laatste 
maal op net veld t_erecht. - · ·· 
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ffl LENS Z,~KAGENDA · ffi 

1 
ffl 

vr 30 .juni 
alg vergadering 

zo 2 juli 
sen.: J,Ju:i_s. 1 ... 
ma 3 jul-:i:-- · ··· 
klubavcnd 

wo .5 .juli 
jun: b en c,komb 

K 0 N T R I D U T I E S 

Cndanks het feit, dat de kontri
buties per drie maanden vooruit 
dienen te worden betaald, bleek 
de achterstand op het einde van 
het verenigingsjaar (3\ mei 1967) 
nog abnormaal hoog, Wijdringen 
er bij ieder lid op aan vé6r 1.5 
juli a.s. zijn eventuele achter
stand te voldoen, daar men anders 
voor het nieuwe seizoen niet bij 
de K.N.V.Il_. zal worden ingeschre
ven, zodat men dan ~ gerech
tigd is in_ wedstrijden uit te ko-

. men. · 
Informaties naar .achterstand'kun
nen tot zaterdag 1 . juli a, s. ge
schieden bij de 2e penningmeester 
(N,J,Hoefnagel) onder teJ_,nr. 
68,01;38, Na die.tijd onçler tel. 
nr,36,.02,:09 (;LJ,Hoefnagel). r. 
Giro nr.33,67,11 ten name van 
de Penningmeester Lenig en S~el, 

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

In aansluiting op de agenda van 
de algemene vergadering van 30 
·juli· 1967 wordt door··het·-·në·stm.1.r 
de voJ:gende ·formatie ·vo·orge·s,~s],d; 
H,Houke·s•.·-·•roorzitter

1
· --- · ·--·- .. · 

F,D.Mesker - sekretaria, 
A, -Hoefnagel·- penningmeester, : 
G, Jehee - 2e sekretaris, · · 
N,Hoefnagel - 2e penningmeester, 
J;v,Dijk (Kontakt-kommissie), 
G,Halleen (Redaktie-komm.iss.ie)l 
J,v,d,Kleij (Juniorenkollll~issieJ, 
H.A. v. d, Steen (Elf:talkommissie), 
F ,Kempen (Geestelijk adviseur}~--

Ten aanzien van 
de kcntributie s 
te stellen voor 

het financiële gedeelte stelt het Dest.uur 
van het vereni~ingsjaar 1967-1968.vast 
senioren: Fl,4u,-- per jaar, junioren 
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,:-:-----:,--::::;--..-,;:----;:-..,....,,,--=--::-:N• • • Fl;30;-- per jaar, pupillen 
U I T S L J\,: G E Fl 24 . , , -~ per Jaar. 

SENICHEN Voorts wordt voorgesteld een 
(;î. .M.Dijkman beker). speciaal tarief voor niet-
lens 1- oclo. 3_0 spelende leden in te va.eren 
lens 1- velo 1 _2_ van Fl. 25, -- per jaa:i;-
lens 1 - TVp 5."-.1 .. V;',N Il<EL TCT :}(EL ( senioren) 
JUNIOREN . LENS 1 : I,fgelopen zondag 
lens 5 - lens 11 6-1 ------ heeft Lens 1 de eerste 

p·oule gespeeld voor de ."In me-
DIJ,UW ZWART TCERNCCI moriam ,LK ,Ilijkman beker". 
lens 1-roodenburg 2-1 De eerste wedstrijd in dit toer-
lens 1 - neptunus 1-1 nooi werd tegen (·.D.I: .gespeeld 
lens 1 - bodegraven 3-0 en yerdiend door Lens gewonnen 

met 3-0. F.de Zwart scoorde al-
Finale: le drie de doelpunten. De t~reede 
lens 1 - wilhelmus 4-1 wedstrijd werd Öngel ukkig met 

leris 2· - neptunus 3-1 
leRs 2 - hl.zwart 1-1 
lens 2 bodegrave_n 1-1 

DE}I HC'( ;:ir-1 TrmrnccI 
lens b 
lens b 
lens b 
lens b 

- vvp ... 
- den hoorn 

rk wik 
dhl 

1-0 
1-1 
3-1 
0-1 

2-1 door Lens verloren. 
De laatste wedstrijd werd tegen 
V.V.P. gespeeld; deze werd ge
wo,nnen· met 5-1. i, .• s. zonc:ag 
speelt Lens om de 3e en 4e 
plaats tegen H.i~.V.l,. 

.· .. -.--J. .. . , . 

SENIOR E. N PRO G i111 MM J\ voor zondag.2 juli 

IN Ii,lEMORIJ\1' A.M. DIJKNo1\N DEKEH ------------------------------
Doordat ons eerste afgelopen zondag in haar poule van dit 
door :Cû\V;\ georganiseerde toernooi al.s tweede 'èindigde, 
moet zij aanstaande zondag wee.r in het strijdperk treden 
.om met ï'!,VI, uit te maken, ·wie .de 3e of de 4e prijs meè 
naar huis krijgt. · 
flftN'1L~NG: 12 uur; verzamel:en 11... 30 terrein H,~Vf, in het 
Zuio.erpark (De finale is or,, half drie tussen VELC· en 
Grç3.af Willem) • , • . 
CI'STELLING LENS: a;de leeuw - j.van dijk - w.hansén -
-------.----:----- j. van ·cter knaap - h. smit skam - w. ven-
derbos -. r.wachr.lan · - g.looyestein - f.de · zwart .- g. ver
haar-d-.1:n:_,~rië\en]Jurg. HES: d. groenendijk-j .•. v.er.haar,-th •..•. , 
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suykerbuyk. 
p R 0 G H ,. 

" 
t,_ J . u N I c, H ·E·· N 

1_N_o_e_n_s_d_a~g~5~.~iul_i_· spelen een nieuwe D- en C-klassè~kom

kwartier. 
binatie tegen 2 elftallen van West~i:::-::_:c 

:,anvàng: C-kombinatie om 18,4.5 
D-kombinatie om 20,--

uur. 
uur.· ' 

CPSTELLINGEN: C-kombinatie: ------------
r. v ,d, steen, h, rimraelzwaan, th. v. rijn, 
fr,disseldorp, m.bloks, c,stapel, p.ver
heesen, a.jungschläger, tr.resodihardjo, 
k,v.d.voc,rt, j.v.d.rijn •. ,.ES: th,booms, 
h, jochems. LEIJE:,: dhr •. , • Huis. 

D-kombinatie: p.cle haan, r.hóefnagel, fr.raaff, p.de 
------------ vries, j.v.d.heiclen, p,hop, g,v.d.velde, 

h.de jongh, l.huis, j,disseldorp; l.v.d, 
vlede. LES: g. bruinsma, h. eggers. LEI))Er;: 
dhr.H.v,d,Kleij. . 

AFSCHRIJVINGEN: alleen maandagavond tussen 19. -,- en · · -~ 
· 20,-- uur tel,66.13,14 (Klubgebouw)..«· 

v;,N DCEL TCT DCEL (junioren): • 

LENS 1: heeft na een zeer goed begin in G:'.e eerste'wed-· 
------·strijd, die door ons dankzij een zeer hoog tempo 
verdiend werd gewonnen, In de tweede wedstrijd lëwamèn 
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 
de kliniäx, althans voor Lens 1, want Wilhelmus werd vol
komen van het veld gespeeld, Een zeer goed genomen vrije 
trap door i,,Kortekaas werd door W ,Keetman prachtig na 
ruim 10 minuten spelen ingekopt, Deze i;Jorele klap 
is Wilhe1mus niet meer te boven gekomen. Nog geen. minuut 
later zette T. Hop goed voor en het uitschuifbare· 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 doelpunt en de tegengoals was de troostprijs 
voor het .. gedesillusioneerde Wilhel!JIUS, . · 
LENS 2: Het Dl~uw Zwart t~emooî is voor alle deel_;~---· 
nëiiiënae verenigingen zonder meer een groot sukses ge
weest. Na een ·zeer goede ontvangst ons toebereid maak
ten wij een vlaggenparade met alle aanwezige ver
enigingen, De opening van: net toernooi werd ·verricht 
door de burgervader van Wassenaar, de welecJ,.~ heer 
W,J. Geertsema, die. de l[e[dienstè van Blauw Zwart 
nog eens·belichtte. Na het spelen van·de aanwezige 
fanfare namen de eerste wedstrijdel'l een aanvang. · 
Lens 2 had tegenstander het Rotterdamse Neptunus, dat 
met overtuiging naar een· 3-1 nederlaag werd gespeeld. 
Tegen Dlauw Zwart en het daarna volgende Dodegraven 
werd in zeer enerverende wedstrijden een gelijkspel 
behaald, v.Ta1,.ruit bleek, dat men.niet benauwd"wàs"öm 
tegen. een achterstand aan te kijken, want in beide 
wedstrijden kwamen.we na met 1-0 achter te hebben ge
staan góed terug. Door deze prestatie werden we poule
winnaar. De .finale .werd in de _stromende regen met 2..:0 
verloren: van.een zeer sportief spelend Wilhelmus, zo
diit wij zeer'tevreden naar huis gingen met een tweede 
pr:i:js. Een prima resultaat óp Éien:;zeer goed georgani
seerd toernooi, · ··- ·---- ---·----- · · · · · · · · 
LENS D-KCMD, miste de boot in het dèri Hoorn-toernooi 
ii.ët-ii.äär-cë eerste plaats door dé' laatste wedstrijd met 
1-0 van D,H.L. te verliezen. Het'werd nu een derde 
plaats·, doordat den Hoorn, dat evenveel punter 
ha.d als Lens een beter doelgemiddelde had, . 
LE!IJS .5: Het pak slaag, waarover de Lens,-lievue gewaag
aë;-rs er toch niet helemaaJ, uitgekomen, Een ··zwaar 
gehandicapt 11e heeft zeer goede en felle tegenstand 
geboden en had met een beetje meer geluk zelfs de 
eindstand nog eel'l. iets redelijker aanzien kunnen 
geven. Het vijfde nam il'.! de eerste helft een 4-0· 
voorsprong en vergrootte deze na de rust tot 6-0. 
Met een prachtig diagonaal schot wist Trimo de eind
stand op 6-1 te brengen, Dë doelpunt en v:an · het vijfde 
kwamen voor rekening van W .Keetman ( 3x) , E ,Dakkers, . 
T,H.pp en J.Dijsterveld, Zonder iemand tekort te çloen 
kunnen wij;r.ustig zeggen, dat P, de Haan een zeer 
goede wedstrijd speelde, 
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ma 10 juli 
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TELE - .LENS 

Vorige week· vrijd.ag (30 juni) 
is de, algemene; v.ergadering ge
houden. We delen .het maar even 
mee, want ee,n .. groot aantal leden 
liet - als gewç,on.lijk - verstek 
gaan·. Een· troóst was in ieder. ge
.val, dat de opkomst stukken"be
t'er" was dan vorig jaar. Er was 
dit keer dan ook geen voetbal-

.wedstrijd op de tevee, Het werd· 
''.een goede vergadering, want er 
werd door voor..: en tegens.tanders 
van bepaalde voorstellen ppen en 
eerlijk gedebátteerd, Dat.mogen 
we graag. In zijn _openingswo~:ç,d 
memoreer:de voorzitter Houkes,dit
maal in 'levenden ~ijve aanwezig 
en niet aan huis gekluisterd we~ 
gens een of ander gebroken l~de-· 
maat, de grote aktiviteiten in 
het afge-lopen verenigingsjaar, 
die-in harmonie werden ontplooid" 
"Arbe.i._dsvrede" noemde hij d'at. ,_ 
Desondanks bleven de presta:ti~~ • 
voo;r:-al bij de.senioren,uit. Maar 
we .. ,z,ijn toch op de goede weg. De 
voor'zitter kondigde. aan dat dit · 
jaar,n0g meer: diciplinaire maat-

regelen getroffen zullen wirdèn. De notulen van de vo
rige algemene vergader.':l.ng· w'erden na verbetierin van en
kele klei_ne onvolkomenhèidjes goedgekeurd. De jaarv~r
slagen ontJ:okten geen enkele opmerk:ing van de ,vergEJ,der
de leden; wel applaus. En dat leek óns een juiste waar
dering voor, dit boekwerk van 26. pag:i,.ná,' s, da.t di_;tmaal 
tijdig. bij· allé' leden was bezorgd. ·aet voortre,f:fèlijke 
financiële overzicht van onze pennin~~es.,ter .çintlokte 
eveneens applaus. Jammer dai;; er nog e.e:n .aantal leden 
niet aan hun finà.n.ci.ëie. verplichtingen. voldaan:hebben, 
maar het bes.tuur kreeg tóéstemming va.n d.i vergadering· 
om .. de wanbetalers voor het komende seizoen het ·dee,Ïne. -. ' ' ., .., . , • 
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men aan de wedstrij"den te ontzeggen. Een"m,ooie stok 
achter de deux•. Het bestuursbeleid vari: hé'ii afgelopen ,: 
verenigingsjaar was volgens voorzitter Houkes ui ter- · 
aard. ·niet volmáali:t, Met name de .bestuurljike aan- , 
dacb.t voor de training ·-riet te weru,en o·ver. Dat zelf..:.
de kon trouwens ook van de Eko gezegd worden. Een en_., 
ander zal het volgende seizoen .beslis,t anders en be 7 ,, 

ter ai;i.ngepakt moeten worden. De vergadering yias ove-,1 
·-rigens zeer teyreden over hetge·en, door bestuur ·en .;; 
kÖ:rii}Jli~s-ies gedaan was, Na de. pai;i.ze, eerst een woqrd- •· 
voerder van de Regelementswijzigings kommissie aan hèt 
woord. 'De heer van Gastel vertelde dat het werk van de
kommissie meer was''dan alleen maar wat kleine redakti
op.ele wijzigingen aanbrengen. De maatschappelijke vef
El,ndèririgen zülJ:en· __ ook in het nieu~e huishoudelijke füïg~ 
lement tot uiting moeten komen. De kommissie hoopt a~n 
het eind van dit kalenderjaar gereed te zijn niet haar 
werk. Tegen die tijd zal_ de_ kommi_ssie ,een konsept naar 
· a_lle leden zenden 11 ter bestudering"(:.), voorzien van 
e~n toelichting. Waarna op een(of meer)spE3ciale alge~ 

.mép.e vergaderingen·over de stof gediskussieerd kan wor
ä._érf, J\töcç.t, de. goedkeuring van de leden vp_or het einde 
vai:l.'dit ver~nigingsjaar afkomen, dan zal men de nieuwe 

- reglementen toc_h pas bij de aanvang van het nieuwe ver
enigingsjaar in :La:ten gaan, Zodat nu reeds gezegd kan 
worden dat het huidige bestuur'·ee.n vol vereriigingsja:ar 
aanblijft, En_dat is natuurlt:i'jli: Vl'.~l zo prettig. Bij het 
bespreken van het bestuµrsbeleid voor het komende ver
eniging!;lj~ar kondigde· de voorzitter Hóukes een aantal 
.f:l_.;trenge .~atregelen aan _t!:lr verbetering ·van de dici...:. · 
pline in'"de ve;teniging; Spelers, die ni_et opkomen zullen 

-hè.ast hun .schor"sing van twee weken en éen'·verplichttê 
: _:res,ervebelftt,.' êen _boete opgel•égd lg'ijgen van 5 guldeYi. 
.D,e:. vergader;i.ng gip.g hiermee graag akkoord. En daar was 
v'q'örai: ook de radaktie blij om, want zij had het afge
lopen seiz_oen JToor deze maatregel geij_verd.Spelers die 
E:len tweede. maal zonder kenniagevin,g wegblijven nooit':· 
meer opgesteld. Of, zoals .voorzitter·Houkes het zei·: 
"êii:!.ar··maken we .geen woord en. geen 1e·tter meer aan vuil 

. die bestaan voor on_s niet mE3er;· ,Ook 'tégen spelers die 
·.t.e laat"koÎilen (ze moeten minstens 10 minuten voor de 

ä1il-nvang vah de wedstrijd aanwezig zijn) zal· st111!J'ngè1'.''' 
- worden op gétre:den. Zij worden vervangen· door· de 're:::...:: 



serve, Bovendien krijgen zij de week erna een extra 
reserve-beurt. Datzelfde geld voor spelers, die hun 
legitimatiebewijs vergeten. Er hoeft in deze niet· 
meer op hulp van elfialkommis.sies gerekend te worden: 
zij zullen beslist.niet méer naar· het huis'van de be
trokken speler rijden om het bewijs'alsnog te. halen, 
Spelers, die door eigen schuJ;d bij een strafzaak be
trokken wo'rden, zuilen de kosten van de strafzaak · · 
voortaan uit eigen zak moeten ·be'ta'.l.en. Ook voor deze 
speler· s geld, dat 'zij niet opgesfeld worden voor dat 
zij de boete of de kosten afgerekend hebbe.n. (betaal
bewijs meenemen s.v.p.). l)e verplichting van training 
die het afge;lopen verenigingsjaar werd ingesteld, 
blèek vooral voor het eerste elftal een sukses, Dit 
seizoen zal ook voor het tweede elftal een verplichtte 
training ingesteld worden. Hieraan wodrt strikt de 
hand gehouden. Het komend seizoen wordt ook meer ·aan
dacht besteed aan de àanvoerders. Zij zullen beter en· 
mwer kon takt moe.ten onderhouden met de Eko. Er komt· 
een speciale instruktie-avcnd; zij zullen nu eens echt 
alà leiders van _hun elftal moeten optreden; verd.er ·. 
moeten zij de we'dstrijdformulieren degelijk goed in
vullen. Ondervie'rp van felle di8cku.ssie vo'rmde de bè.-· . 
. noeming van een leider van ·het··e'erste elftal naàst de 
trainer. Deze leider (dhr:J?.Meershoek) zal he·t 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. 



Hierna volgde · de be·stuurs..:verkte-ii'ng. Hans van. :Dijk"'' 
ne·emt de plaats in van Ruud Blok;:·die wegens drukke"·:: 
werkzaamheden zijn funktie moest neerleggen. De ver'.l 
;gadering gaf met applaus te ken~èn_dat het vertrou,~'.'_ 
.wen heeft in de voorgestelde hestum:sleden. · · ':': 
De verkiezing van de elftalkommissies verliep ook J'~: 
zeer~v1ot. In deze kommissie werO:en twee nieuwe le_~'.. 
den ben.öem:d, Lou .Janssen en Jan· de Hilster. Zij riè!..· 
men de plaa'ts' iri' ·.vatl Joop-,}\'Üs-tefeld en Hans Brussel-', 
die zich niet meer herkïesbaar "stelden. Naar een vi,'jf.,.. 
de kommissielid wordt nog gezocht (even als vOrig jaar) 
De juniorenkommissie werd ,in -zi-jn o-ude samenstelling 
gehandhaafd, evenalà de redaktie van de 'Lensrevue; -"de
ze laatste moet met nog minstens· een man uitgebreid 
worden. De kontakt kommisste ·vertoond eh'kele nieuwe 
gezichten. Nieuw zijn Hans -và.ri''Dijk tevens afgevaar...: 
digde in het bestuur en 'Jos Verhaar'. ·oo:ir de toto-sek
retaris mag nog ·ee·n 'jaartje aanblijven·. Niemand maak
te daar bezwáar tegen; dat·had ook niemand ·moeten pro-beren. · ' · · · 
Tijdens de rond'in'aag werd nog de gebruikeli_jke'· kollek.:.. 
te voor. de ·sportkampen gehouden. De opbrengs-t was ruim 
99-- gulden; een prachtig resultaat. --' 
De voorzitter sloot om kwart over twaalf q.e _·ver·gaàering. 
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Tijdens de algeme;ri.e· ledenvergadering; d~.ê op ;;vrij'q!').g
a:vo.nd · 30 juni-j.1; -werd"gehouderi, 'wërd het bestuur . 
als ·.volgt ·samengesteld: - . ,. ,· ·' ... ' ·, ' 

. •. ... .· ; ! • ' ( ·Ï ;·· /. 

voorzi'tt'er··· ·· ·. · : . - H,Houke_s,;,, · .. ·; ,,,,' 
algemeen seil:rêtaris - F,B,Mesker 
eerste. penningmee.s:ter - A.Hoefnagel 
twee·de sekrêtaris · ·· .. : ; .. - . G. Jehee 

. twe,ede penningmeester . ~ ~ N.Hoefnagel 
· · ·s~inioren-zaken · -· ll:A. v.d. Steen.,. 

junioren-zaken ,':-:: .. J',·v.d,Kle.Y. ·c.~--
,_ redaktie-k{)]nmi_ssi_E;l... :·::=c G.Eall,een '.-.,.::c 

' .'' .. ~ 

kontakt-kommissie - J.v.Dijk 
geestelijk adviseur .. - kap. _F..Gr,Kempen - .. -·-----

SAMENSTELLING KOMMISSIES · · 
Tijdens dezelfde vèrgaqering werd de .elftalkomm_i'ssi_e 
als ,volgt gekozen en wer.den de overige kommissies als 
v_ol.gt -·benoemd:·' ... ' · . · .. 
Elftal kommiss-ie :, , '·· • • ·· · · 11 
G.A,F. Joomans, sekretaris, Weinfarstraa·t· 2181 , tel: : 
39 27 20; H.A.v.d.Steen,· L.Jänssen en .J.de Hilste;r-_•i·: 
·Jiinioren kommissie: ·, . . .. ·,·~;:-:) 

· J.,v.d.Kley",' sekre·taris, Frambozenstraat 45, tel: •, Tr., 

33 88 42~;.: P,Huis, G .• v.d,Steen;-,Th,Suykerbuyk en 
• G·.y:. d,. V@lde. . . '. ~ .. . · : . · ! · • ·,· . ·: i 

Ka:sko'nti•öTè kommi'ssie: 
A,Bogisch, J.P,;Fri.jte.rs .en J.Vel:<fink . 

. Kbntakt· kominï'sSie: . . . . . 
F·.v.Dijk, J.v-.Dijk en J. Verhaar,'·, .. :::-:; 
Redaktie kommissie: ' · 

i _ .. ,, 

G.Halleen en A, Verbarendse. 



KONTRIBUTIEVERHOGING 
Op voor~oemde algemene vergadering 
tie als volgt vastgesteld: 

~érd de kontribu-
•.• 

Yoor leden van 18 jaar en ouder 
" " " 1 2 t/m 17 jaar 

Voor leden t/m 11 jaar 
Voor niet spelende leden 
Voor dienstplichti~e.militairen 

; ·' 

-48 
-30 
-24 
-25 
-24 

gulden,per jaar 
gulden per. jaar 
guldep. per, ja13,r 
gulden pe,r jaar 
gulden pe"r Ja.ar 

De nieuwe kontributie is ingegaan op 1 juni 1967. 
Bij voorkeur te betalen per giro (eventue.el in drie 
maandelijkse termijnen) op girorekening ·'33 67 11 _t.n.v. 
Penningmeester Lenig en Snel. ·• 
JUNIOREN - PUPILLEN - JUNIOREN - PUPIL1EN'.'. - JUNIOREN -
KAMPNIEUWS 
De komende weken staan in het teken van de kampen, de 
kampbijeenkomsten met de deelnemers vinden deze week 
plaats, evenals de laatste ,voorbereidingen. Door om~ 
standigheden zijn er voor de .J- klasse-week in Uden 
nog 2 plaatsen vrijgekomen. (23 juli-30 juli) Evt. ge
gadigden.kunnen zich melden bij dhr. H.van der Kley, 
Frambozenstraat 45, tel.: 33 88. 42 In de circu~a~re die 
aan de deelne_mers zijn verzonden staat _ve_rmeld,dat de 
fietsen op Zondag zouden worden verzonden Dit is echter 
GEWIJZIGD: vervoer van de fietsen zal nu voor de J-kl. 
op ZATERDAG plaats vinden. De B-klassers horen h:i:ervan 
op de bijeenkomst. ·De PUPILLEN nemen GEEN fietsen mee, 
in tegenstelling tot hetgeen in de toegezonden ·c:i:rcu~ 
laire stond vermelél,, . · · 
In de komende weken zullen er steeds mededelingen over 
de kampen kunnen volgen. Het is dus,z;aak steeds onder 
KAMPNIEUl'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 gan 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 onz·e- harteii-jke ,gelukwêhsen. 

UITSLAG 

SENÏOREN (~m·de 3e en·4e prijs·A.M.Dijkmanbekèr) 
RAVA 1 - Lens 1 4-1 L:· •·:·,• 

MET VAKANTIE 

On~è voorzitter·, de· heer H.Houkes; is van 1 tot 14 
jul'i met vaka,ntie, zijn· taak wordt waargenomen door 
onze sekreta:ï;is, de. heer F.B.Meskt!r, plantenoo:.,d. 126. 
De sekretaris van·de elftalkommissie, de heer G~A.F. 
Ooomans, gaat van 7 t/m 30 juli met vakantie zijn 
taak. wordt waargenomen, do.or de. heer H.A. van der , 

·steen, Fultonstraat 165; tel: 63 24 22 . ' 
Totosekretaris Jos Jager vertoeft tot •1.5 juli in 
het buitenlan.d. Wie zijn taak waa:r'.ne~mt. is de red.' 
niet bekend. · · · 



_, .. 

, ' 

S:-l- •. ••. 

A·DVERTENTIES ~- _: 

Voor het komende seizoen zijn op onze·· ·omslag nog 
en:kele 'plaatsen vrij voor nieuy;e advertke.:rders. 
Misschien is er in Uw kennissenkring iemand die 
hiervoor belangstelling heeft. De Lensrevue veT::.. 
schijnt 52 maal per jaar en heeft een oplage vam 

-700•exèmplaren pèr wu!ek. De prijs voor 1/8 pagina 
'is f.40,--· voor eeri jaar. 
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij-de redak
tie of bij.ónze penningmeester, de heer A.Hoefnagel 

.Laan van Poot 370, telefoon: 36 02-09 
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RED,",KTIE 
,. ."1 

. ;_ 

':g"hallëen 

.. . : 
T E L E - L E N S 

U zou 'nátûurlijk '·îhiiufèn dènkërl: · .. 
___ "De algein~në vei-gaäèrîrig is ach-
.· , ter de 'rug;_ )lf'ffeûr'1van:rhët áfge.,; 
. l?pen veJ'~.f.i.'.igings'_jilJt ,i~":dëfirii~ 

tief gesloten,· de,lèbmpetitie en 
de _voorbereiding daar91f'bègint ,. 
pas· Qyer ,e_en · week, of· zl;ls,.·dus dé' 
be st.uursleden en · kommissieledén 

· kunpén',n_Elt y9crlopig rustig aan 
doen," '· · '··: · .. •.· 

·cama:nd.elstr 103 
. telefoon 361160 

No_u, dat· klopt niet helem?,al. En 
om eerlijk te zijn de ron'ip_slomv: ,, .. 
is nu eigenlijk pas goed begómièn. 
Vooral' voor de administratieve 
medewerkers • 1 ·- ·~· . . ' 

40 ste 
. m.u:uner.; . 
12 ' •i1ïi 
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1967 

De penningmeesters moeten nog- z:i,.en,/. 
dat zij de ~•;I.11ie betalers" wakker :· 
schudde'h en; nog voor het begin van 

. de kor.ipetitie de achterstallige 0

• 

betaiin~è:ri binnen krijgen, De al
g(;lmene. 'vergadering heeft natuurlijk 
mal9c,elijk praten: "Geen geld, dan 
ook: niet opgeven aan de KNVD en ·ct us · 
niet'_ spelen," :V1aar de penningmeés" 
ters moeten het toch maar uitzoe-

... 

'LENS 4J;,K,\GENDA 

do .. 1 3<·•juli 
·· fietsen<deeln. 

kamp:Weert 
op de·trein 

zo 16 iuli······--· 
• start kamp Weert.-

' ma 17kfuli 
geen -ubavond 

1 

. ken. U merkt hèt wel, de redaktie 
.leeft behoorlijk ml;le met de probl:è
me'n van anderen~•- · · 

··r'.àär goëd, .. we zijn er nog niet • 
De sekrètà.ris moet - eveneens voor 
het begin van de kompetit;j:e • - de , 
ledenlijst kuisen, Hij moet de . 
KNVD opgave,: doén van de leden; à'i~ 
wél speleh.Jm van de lëden·, ·die.. · 

· niet spelen. Een en ander' .in· na)J.We 

samenwerking met de penningmèèstérs, Dan zijn er nog al

lerlei loperrle zaken, die moeten worden afgehandeld, 
Zoals'bijvoorbeeld de_besprelq.ngen aangaande de n~Elu;we 
verlichting van ons klubgéboûw.' Dè technische· pläimBn- • · 

moeten worden bekeken etc. Ook moet het speelmateriaal 
worden aangevuld en eventueel vervangen, 



... ,.. ---··-·. "'··'" •·· ' .536- ~--· - .- .. -.. ______ , ----~---- · .. ---··- ·-··--~---
He~ toto-sekretariäat,wer-kt ook op volle toeren - tus
sen de ~akantiès: door - , wa11t". de niei,rwe registratie
ka.arten stromen binnen, En die moeten dan weer worden · 
do.orgéstuurd naar het buro van de SpÖrttoto, -Heeft U o
verigens. Uw kaart al ingevuld? In Uw; omgeving is vast 
wel een adres, waar u·he~ komende seizoen Uw toto-for
mulier kunt inleveren, .Deze. adressen . ..staan vermeld op 
de p~ief,'. die i:J inmiddè'is -ván- onze totósekretaris .hebt '1h:_ 
ontyangen·. De junioren en pupillen, die zelf niet mee mo
gen doen met de toto (je moet 18·jaar• zijn) hebben hun · 
ouders natuurlijk allang verteld, dat het erg belangr.ijk 
is--voor hun vereniging als vader (of moeder) ook bij hun 
vereniging deelneemt. aan de "voetbalpoel'l, !.\echten jullie, 
geen registratiekaart toegezonden gekregen hebben, dan is 
een briefje àaar onze_toto-sekretari~\:"de heer J,Jager, :;;' 
Weirnarstraat 67, voldoende om daar vè'.randering in te '' 

""11·•.'· ~, ..• ·.,·-:•·.,.-.,,-¼-.~. . •h' 
: 9,.r~pgen i. . · : .. ". "' : ~- ;'., .. ~ ,_ ~ : . . ... , ~ 

Over.,·Junioren en pupillen gesproken, de juniorenkommissie 
· is hèt werken ook nog niet moe. Dinnenkoort beginnen de · 

sportkampen 'en wat dat betreft valt er ook nog het een 
... én ,ander te regelen. E;.n _t_eBEjl~tte der_,Lensrevue, die ver-. 
• sGhijnt .. ook:-'l}Qg steec;s; En :-zal;.,dat opk wel blijven doen •. 
:,,·Het•• geëft af en toe wel eens p~oblemén, want ook de re- \' 
--daktie, de typiste en.de stenci];.mensen gaan met vakantie, 
Maar er wordt zoveel geregeld ;-;dus dit ook,. Er wc;rc;It op 
het ogenblik ook druk -getelef9neerd met mogëlijk_e adver

- .. teerders. We he.b.ben nog ruimt,e voor advertentie$ en heeft· 
U een tip, dan ho\l9{1c;1y)Îij ~QS V,;J.n hafte aanbevolen, · ·. 

'1. 

... ·· ·'-. ·, ·1 

IN D..ITU:GT,',GE . 

1/1.C.,P.Th.G,Heeger 
2/.1 :P.vi;n Treuren, 
3/1 ·G,l'i.f,Tan Reenen 
4/:L:R,M. Micka 

NIEUW'LID 
_,,,,. 1 • ,r.'é ~Liri.ders • ;;'.:ï·· 

_.-_:3-:,;-~ 

, .. '··' 

0 F F '•'I'· · C I E E E".' ... _ : ·; 

17- 2-.51 Derenrade 1a 
20- 6-.5.5 Eekhoornrade 178 

. 21-11-.54 · Paµ]. Krugerplein 8 
: 9-11-.58. Randveen 47 

14.:.11-];;6, De Radej14_":' 
....... ··--:·'-:· .. ~ -.:t.-_; 

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

l ... , r; f.7 ,...~-
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- ·r>Iáar lief·st twee Lensgezinnetr,;i"erden vorige week ver:
blijd met de geboorte vari eenc;.zoon. Cp 2 juli werd 
Y1auri0e Durghouwt gebor·en. Hij, is de eersteling van 
Frans. :en •Loes Durghouw:t . · ,·,r .. : · . . . . __ . 
Op 5 juli werd hij gevolgd d.oor,,~eo- I,ee?;1,ci-e,Ft-s.--.D.e-i4e 
gezinnen ontvangen onze harteli-;jke:--ge-lukwerisen. 

a _.I,,_ _ , ' •• • ;. 1' • • • • : • • , , ••• 

- Han Kuyperz en .~,ni'i' van Dissel hepb_ei'l het yàste voor.:. 
nemen om op din'sdag 1 8 juli in h:èt 'huwelijk te treden. 
De v.oltrekking vindt plaats om ha-lf elf ten...gemaeµ.--~-

/ tehuize te Leidschêndam en-,de kerkelijke inzesening-::·. 
volgt om 1 1", 00 uur in de St. Joseph Cpif ex-ke:f'k a:an., ,. 
de Durgemeester Sweenslaan-. 5 te: Leidschendam, ,:. 
Receptie- van half 4 t\ot:l ,5°.;uur i:n,.Café-restaurant 
Westbroe-kpärk, Kapelweg·35, Scheveningen. Dij deze 
alvast onze hartelijke ;gelukwens~n : 

' .. ' ' 

JUNICï-lEN-:PUI'ILLEN-JUNICREN-ï'UPILLEN"-JUNICREN-PUPILLEN 
.. 

K A M 'P- N I E U W. :S., , 
: . . . . -~--~·- . ·:,•.: .. -· -- ·~ ._ ... -~----- ._ '":;; 

De D-kla·ssers bijten aanstaande zoridag de spits af en.- , 
vertrekken- n'aar kamp Weert •.. .Jongens/ veel plezier 'en -- · 
vooral goed weer! , ,.,,_,. -

Even ter herinnering: Donderdagavond. a.s, om-half acht 
samenkomst" voor alle deelneinèrs aan kamp Weert op het:·, 
VeluwepleiÏ1 .( tegenover Hoofç\inganif2iuiderpark), waarr.':: 
vandaan we naar het statiçm Staat-sspopr gaan,,om.d,e .f;i.e,t-
sen op de. "trein te zetten. ' . ·· .. ,·-.·- '· 
Kamp Uden '(C.-klassers) •. Wegens vakant;i.e waren enkele· 
jongens niet op de kampp-:b--je.enkomst. Voor hen vermelden 
wij nog, d~t ,de fietsen n;i.e'):: op zondag 23 juli, ~oa~1·' .. 
in de kam2_circulaire stond '.V8rmeld, ·w;orden vervoerd';~'..' .. 
maar op de_ zaterdag ervoor, De fietsen moeten dus op--, ' 
vri .jdagavond 21 .juli om 7 uur op ons terrein aan de ._,,.,.__, 
Hengelolaan- worden gebracht. -. .. . 
;,.11e jongens, die hup zwemverklaring niet op de kamp- . 
bijeenkomst hebben irigeleverd, moe-J:;en eraan denken · 
die verklaring alsnog mee "te. nemen ·op. de vertrekdatum_! 
~e redaktië ,van de ~ensrevue, verwaçht - evenals vo~:l,~: 
Jaar - weer grootse· verhalen van de -kampgangers •. " ... ·.· , 
K E Il R I"N G - . - . - ~ 

Op de keuring;~~;-~de·h_·;·~;i~~ · week"öntb;aken e~k~i'e· j~~~ 
gens, Dez_e.;jopgens,.zul+en. n~ zelf nfoe±;en zorgen, dat 

. ·-, - . . .. ,_.' 
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zij tijdig over een keuringsbewijs beschikkel'Le"rï v,erder 
zullen zij. d.e kosten van· de be.sproken keuring· ·vorige week 
alsnog hî:?'bherr:ite voldoen, De jongens; die;:J1ieraan niet 
voldoen, worden automatisch niet meer opge,stield • 

. -~ • ..,. .. ,L,..,., .. T .. , .. · .· ; .·,·. ~-., .. ,, =-r~,r .; 
U I T S. ,t:.;Jl;-, G .. E N .. :._;_:,: . . ,~i:'. ' :·;,/:::~ö.:i' 
JUNICREN :, .. J,ens .. komb c - westerkwartier 

. ,:. . : rens k-omb )2 - westerkwartier 
3-.1 
1.:2 

. ' . " 
. . . -,. 

E I . N. D s T ' N ,. 
odb 2 1 G-28 
ado .5 · 18-23 
tonegido. 2 . • . 18-23 
voorburg 2 1 0-23 
hbs .5 18-18 
graafc ·.willçl)III!' '2 18-17 
hmsn-3 ... ,. . -· 18-14·· . 
LENS 2 10-13 
lakwa 6 18-13 
wilhelmus 3 18-8 

D E N 

bmt 3 
den hoorn 

·quick 7 
ooievaars 
dhl .5 
dVC' ·2 
celëritas 
ado .. 7 ..... 
flamingo '.s 
LENS 4 

2 

3 

6 
.. 

3 

. 'f 8-28 
18-24 · 
18-22 
1 8-21 
18-19 

-·1 B-1-8 
1 B-17 · 
18-12 
1 Ü.-1 f . 
1 8- 8 . 

• mrnrmnmmmrnnnnmmmmm1111mnmm1mmn1mn1nnmmmnumnrP.mmmmmmmmmrmn 

tedo 3 
nivo 3 
LENS 5 
ooievaars 4 
gona 3 
gds 3 . · 
vios 6 
w'kwartier 9 
vreciknburch .5 
vvp .5 

1 8- 3.5 
18-29 
18-23 
1 Ü-'22 
10-Hl 
18-17 
18-17 
18-1 O 
18- 7 
18- 2 

hmsh .5 
odb .5 
cwp 2 
lakwa 8 
hdv.4 
LENS 6 . 
duindorp 4 
gda 6 
bec .5 
delft 6 

18-32 
1 8-2.5 
16-23 
18-20 
18-19 
18-.14 

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. 
cromvliét 7 
LENS 7 
ado-.10 
pdk 6 .. •. 
duindorp .5 · 

16-27 
16-21. 
16-18 
16-18 
16-17 
16-14 

",t.6-13 
16-1 2 
16..:·4 

maasstraat·.5 19-33 
hl.zwart 11 17-31 

., wit blauw 5 18-1-9 
. scheven:i,ng.9 19-fB ., 

vue 12 ., '19-1'6°•,- - ,:., 
LENS 8 f9.;.16· . · · 
dhb 3.. 1 3-1 3 .. os.c. 6 , 1,.5.-f 2 
dhbrk .5 15--11 ma.ra tb:on 8 
16.::11 felicitas 3 ··13.;.4 
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19 juli 1967 
.!J1 

LENS Z,\K,\GENDA 

vr 21 ,juli· 
fietsen deeln 
kamp uden op 
.hengelolaan 

zo 23 juli 
start kamp uden ..... 
ma 24 'juli 
klubavond 

. 
. 

K0Mi)ETITIE-INDEL ING LENS 1 ea '2 ., -. . ...... 
LENS 1 .is:·ingedeelt! in de 4e kl.as-
se D samen met Dergambacht, - · 
Duindozp sv EST0, Flamingo t s, 
Gr,9enewe,~,.}1C?-e.tkàpefle, 0liveo, , 
Texas, Wippoldér, Wit Dlauw' en ·' ,, 
Zwart.- Dlauw. .. · · ·-r- • ., . . . 

LENS:.2 is ingedeeld· in de res 3e 
klasse C samen IJ!êt ,Archipel 2, , 
DMT 2, C eleri tas, 2, ·Cromvliet 2, · 
Delft 2 ,-iIT!19H--?,; BVV---2T Quick .... : 
Steps 2-,0--l},'i:l/·A--9 ~.i:eet-erkwartier . .2. 
en Wilhelmus 2. 
De indeling v_an ons eerst~ is wat 
je noemt . qnduideli jk. · Er: zi-'jri_' nog-
al wat kiubs, die we niet'' of. ,nau
welijks kennen. Esto, F'l!-emingo's 
en Zwart Dlauw komen uit 0 de ~nder
afdeling. Verder zien we Duindorp, 
Cliv:eo,. en Wippolder, klubs_ die.,..:'.c.. .. 
ook vori_g jaar in de afdeling v~n '"-- .• 
ons eerste waren ingedeeld. '-· 
Dergambacht ligt achter Rotterdam '':,~ 
ongeveer op het middel;) -van de dé)Jk":,>. 
beeldige lijn getrokkël'l van Góudä ,:, 
naar Dordrecht. Moerka.ppelle . 
ligt tu:zsen Zoetermeer en Waddinx
veen. Van Groeneweg hebben we nog-.,; __ , 
nooit gehoord en waar Esto vandaán ,_., .. 
komt, weten we ook nog niet. · 
Het tweede-·he eft - volgens ons-·-a·J:
thans - een"leuke indeling .-op 
Delft na allemaal Haagse kl.übs, · 
Ze hoeven dus niet zoveel te rei-· -
zen en te trekken als ons eerste 
elftal.- Cf het een gemakkelijk 
seizoen voor ons tweede elftal 
zal worden, is zeer de vraag. 

K A M P N I E U W S 
i'Sgelopen zondag zijn de D-klassers na wat passen en me
ten· en veel gezeul met de kampkist naar Weert verbrokken, 
waar iedereen volgens de laatste berichten goed is aan-
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··:···-:,.···~·- ··,·. 

·gêkomeri. ije_t .ziet ez:. naaf' :üft, dát oize jongens daar ,,, 

~~~~i:Lg~:r;~~llen_ heb~~n·d~};.vo~ig ja:r' toen het ~:i;-j ·, 

~ . ~ ~ -- , ... ". . -~-:-~., .. : ·, ••. '"!· ::. ,• ' ., . • '" ' . 

/lanstaande. zondag vertrekt. c'je :t;wêede ::J.{ampL'roep· (C-klá:s- :.; 
sers) naar Uden, Ilenk .erom1 ·tl.at .de fi:etsen i\T.Tijdaga.vond om 
7 ~ur QP ons veld moeten zijn, Zqndagochtend wordt om tien 
uur vanaf ons kl_ubgebouw vertr.o)f.ken.···negenen, dié nog· ,:i 
geeri zwefuverklarihg "H&l5ben ingèlever,ïl:, moeten eraan den-} 
kèn dezè zondag alsnog mee te. 17-emen. ,:: ·' 

0 ,F ,JIL I C . I E E L , . ,; 

NIEUWE LEDEN . 
: . ::::· : .. i.=t ;·,; . . ,-. 

,.,-no ·2 ç:I',Th.G.l-)'.eeger'., 17-·t2,-,-51 ;:Derefjrade 1a 
_,,.no 3 P,van Treuren 20-" 6~2,5 ·;Eekh,'óornrade 178 
./no· 4·.G.IJL.van)"1.eenel) .' - 21-11-;54- ·1'aul~';Krugerplein 
.r:ho 5 ,R.g,Mi.:cka .; . 9-11-5/3 Randveen 47 . , 

• , r - . 
TOTAALDAL\NS SENICREN SEIZCEN 1966-67 

'• .. ;_.., 

., .. ,. . ~-: 

:., ; 

elftal gesp pnt. -,,_, voo:r:-:-,-,. t~gen 

lens 1 ·20 ·-:> 14 -• 27,;:· ·•·,·--38 

~,; '.. . .. 
.:· gemiddèlci:e ... ' · · · .. 

.-lens2 26··19 ;24' 26, 
lèns 3 1 8 -,. 13 _ '36 .51 

.. lens 4 · 18 8· :; · '34 ·· ·- .58-
·.J.ens .5 . -18 · 23···, 64· •· 43' 
·,lens. 6 · · 18 14 --:: 41 5.5· 
/iens'7 .·16r;;,· 14 ·48 ,58 
· lens '8 · 19-- 1-6 38 - .58 

totaal.: 

~ • 4 '• 

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

.;,~ ' - .. 

ri:..: ,;v .·:· 
. ·-:." _;. "l 

... -•... 
, . .o.: 

~-
;-: , 

f O; 700 ,. 
.-, 

• < 

. 0;950 : .• 
17 ,·. :-• '" o.; -~.oe . ..,. ·:·-~--" _, _ _ . 

:~ o··zt-44 
:lt· 1 ; 277 
,;; 0;778 -
]: O . Q7.5· · _ ,•. , ... , ,-. -<; 
.:, 0 : 842 _- . 

;" •_. :.::·•-_!", l Î. •. ' ... !. a 
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--= ,,-,. ·--~· .,_ ~-- --~- .. -., >.•~ ., __ 

N-,.'.t R-.:r .D c.,U 

-- .. -.·. -.-
. "'· - -.·--

K.O T I . .E -. ·n E. T.,. L I N G 

r_,. :-

. In •verband---met. de. gewijzigde.,kontributie-1:ledr,"!g~_n .. .;. ···-··. 

vindt u hieronder een staatje, waarop u precies kupt·~:· ., 

zién hÖe;eeJ: ·kont;ril:iutie •~ •moot bei;àien. ;• ·• .~::· ,, ___ _ 

Têvêns·îs er ruimte opengelaten om in te vullen wanneer 

û'R:Ontributie ·hebt· géstort. Het is genoegzaam 'bekend; 

?J.àt_-bëtaiing per giro (gironr. 33 67 11 tnv Penning-•· 

meester L~nig.-~n -Snei) ·;~rr.ëwëi'"á.e'vó·orkeur neê:tt_:;:_·::·;-_ .. 

Cp"het· staatje•küii.ti'u zien),.lat er.drie mogeli,jjch€den 

·bm'•trb~talen zijn: per jaar, per half jaar en,per kwar-
•· .-

t 13.111, . • · ' -· · · · ., .. " '.. ' • . .• • ' 

D'ew'à\r• het staatje goed! ·--· ' . 
''••• ••-••----~- ... -•- -•U••--

-· 

..... •· • -- t, . . .· ..... - . -
,";-• 

.,. .. •· ... t ~ ;· ., .. ·- .. , '·' 
,..,__. 

·- ': . 
,,· ........ ··•---· •.. ···------·- ··--· >•·-·-•··•···· - ,;..;. ____ ., 

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

•- -· ! • 

•.·• .... ., ... ·- ...... '- ......... ·.· .-•.. ·• .•·.· ......... ·-. ·--··-· --

. . -=-~-



-543-
K O N T R I D U T I E - D E T A L I N G 

.naar.Jç!ë)J.J..~.e._te. .. ..:: .... .Pe.~_ ···- Y91.dag_n_ per . vol- per 
:v:oldQe:n .. 4.J.s _vplgt __ jê,_,JX'.:: ___ gp; : .. ~: . h_alf- daaii kwar..: 

VOL

DAAN--. jaar op: taal 

PUPILLEN 

PER 1 augustus ;f 24,-- • • • • • • • f 12, -,- •••• ;f 6,-- •••• . 
1 september. 6,-- • ••• 
1 lll:ecember 12 --, . • • • • • 6,-- •••• 
1 maart 6,-- ... ~. 

JÜNi ë'REN 
1 aug •. f .30,-- • • • • • • • ;f 15,-- •••• .,f 7,50 • •• 
.:t.sept. .7,50 • •• 
~ ?dec. ;f 15,-- • • • • • 7,50 -~ ~ . 
1 maart 7' !j • .••• 

• 
SENICREN -

1 aug •. ;f 48,-- • • • • • • • • ;f 24,- •••• • J· 12,- . ... 
j sept, 12,- ••• 
1 dec. p 24,- 12,-;r • • • • •• ••• 
1 maart 12~- ••• 

Senior.en ( niet f-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 DL:,DZIJDE GOED DEWAREN ! 
============================= 
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40ste J;,i,RG:iNG 

nummer 48. 
: .. -.•.. . -. 

26 juli 1967 
,l,UI.L.l,,l~ .... 1ui!!nmrnmrmmnrnmmmÎ!lmJ.1 

LENS ZJ,KA.GENDi\

ffi zo 3o;juli 
ffi deeln.kamp Uden 
!ll terug· 

ffl' vertrek pup kamp 

1 
{,r:ersfoort .. , . 
ma 31 ,juli 
)<l.ubavqncl 

· zo ti aug · 

T E L E - L E N S 
..:.. ;l , :: ._ 

PDK,. DJ;,G:K A:\~ A,D?'S TOT.?,~,E,E,N .•. , 
De tot.o-business staàt,.,pl.qt"se.;;·: .. 
ling weer in het _middelpu.Ïii.- ·v.an, ..• 
de belangstelling dç,<;ir _.ë,e);i )çlo1y9\W 

·· . ·van onze zusterverenig'.!,ng ?Dlf 'tê-
. gèn de wijze, waarop AJJQ ;~,ijn : ' 
.toto-omzet .tracl:}t. te:verhogen;: 
Door. het toedoep.,-van ,i\DC is PDK. 
namelijk éen .of. meerdere' toto-in~ 
J:everingsadres.sen"kwijt~gëi'äa,kt:°:~ 

. ~ :: Daar kan op ·zich ge en kwaad woord 
:'. över·worden e;e~~gd, m_aar--~!s .m~lfl . 
. weet h6e een ~n and!r~i;;e1?~li~flH-ft' 

dan worG!t da.~:!l"·~l. 1tndfilps •. t-:: .::.,~ 
.,. • • '. - .• 1 • • -'"'·· ~ ....... .. 

Het zou nainelijk zo' zijn,: dát .een 
vertegenwoordiger. (pf .z_ijn, hèt .... 
er meer?) V/;l.n ADC e·en sigaren
zaak, die reeds als toto-inle-

"· verj.ngsadres vopr: e.'fln .. of. meer 
.andere v,ereniging.en · Ïlli,l,g~e;r:t, . . . , 
heeft aang_e b .od.eq vç,orvi,tk.o'oP,é,t;dre s 
van .~DC te worden.· 'itls ·tegenpres
tatie moet de ~:i(garenza-ak ·dan·-uit
sluitend totofbiI,iulieren---vee~--· ... 
;\DÇ aèÇeptèreri et°i'.,'de aiidete·.!Ver--: .. 
enigingên.'afstoten;: ·· • , , .... ,. 

In t~tokringen -:i,~· d~;;: opsp-~rtie
:vê werkwijze vari ,"1DC rl')ea.s:.lang··, 

, bekend •. C.o~ onz~ toto'se..lû::~t~i:î's 
h7eft ,YF!:P. ~en v~n: z;i;Jtj.':_~pl;~~~:{ 
ringsadressen g~~oo.J:J4;, :,j'.lat:.fl.eze ,,.. 
een sig_arenzaak - door ADC is_ be_-

. nadero.: ··ne- •1?e:ttp.k~•~h::ilJ.;'@;if:Bri~i.1).~., 
kel;i.er is ~'er echt er cnie't ::o}trin.'
gegà:an'. ADS schijnt 'in 'dit·· 'v'.êr-t: , 

band· oök aJ.: hare ervaringen te he,b.ben ·oJ:lged~an;_ HeJ;_ .. q_leek 
tot· h1,Ctóe ,echte'.17 · zeer .. moeili.jk met · 11t~stl5,äre""·=-t:ëwj:;j':rnF¼-:..:. 
te komen. r,1ààr ?DK: is ·daar. nu gelukk:i,g ·in g~slaagd. · _':·: ... ' 
Deze vereniging· heeft .een· schrij,ven' .in h~l:l,dèn._ge}{i:-egen, ,. · 
waarin ,\DO de bewuste "oneerbare voorstellen" doet. · 

~rrr~rrr

0

mmnnllJ 

Dit. schrijven ligt nu vergezeld van een klacht.,'.èp . .:hèt ... , .,· __ ; 
.. "büreau v'an,de·,sekrëtaris/penningmeester. v~n de Kl'ND. 
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Zoals bekend, mogen betaalde yerenigingen geen inkomsten " 

uit de sporttoto hebben .• Het wordt natuurlijk moeilijker 

bij verenigingen; die zowel een·betaalde als een amateur

sektor hebben. De amateur-afdeling van ADC maakt gebruik 

van·de betaalde afdeling om de toto-inkomsten te verho

gén,i Ii,:ners de voorverkoop van kaartje·s van de betaalde 

vereniging fl.DC wordt' verbohdén aan de toto-inkomsten,,"· 

van de amateurvereniging ADC-,· (J. 

VCC'RLOPIG C'EFENPHC'GR,U11!VI,\ SENIC'ilEN 

Cp 10 september begint de kompetitie voor alle (voorlo

pig)negen) elftallen. Voor die tijd wordt er flink ge

oefend en er zijn hiertoe reeds enkele. bindénde afspraken 

gemaakt. Het progrannna wordt nog uitgebreid, maar we kun

nen nu reeds een voorlopig programma geven: 

13 aug:_ ESTC 2 (Dodegraven) - Lens 3 
20 aug:: ·Lens 1 naar het Heli:senwaagtoernooi van Unio 

·' - · ' · ( èudewa-ffer j · • ' · 

,;'·L~ns;komn;'6 en ·s thuis tegen :GTC~ . 

27 aug: .J,ens 2 -- Qû.ick 4. · ... 

} sept: Lens;komb,3,4,5 en 6 naar DHDRK • 

. ' . 
KAMPNIEUWS ·,- · .... ·' ·-·· ~:: 

wat in kamp 1•7eert. niet èe gewoonte. is' is dit jaar toch ge-

beurd; een hele week prach.tig. weer; . . , 

Dehalve het weer was ook·de stemming prima en-iedereen heéft 

dus een fijne week gehad:~· Hoewel' de sportresultaten wat te

leurstelden; kon dit de pret niet drukken. 

Intussen zijn de C-klassers alweer enige dagen in Uden, 

terwijl voor het ·pupillenkamp in ,\mersfoort alles in gereed

he_id is gebracht. 

'.Deelnemers· kamp Ar.1ersfoort. _. .. 

zondag 10 • .:. uur vertrek vanaf klube;ebouw (indien nog niet 

ingeleverd, denk om Zwemverklaring /. . 

Jucc:..sEKRETAHIAil.T ·• Het ,Juco-sekretariaat zal t/m 5 au- . 

gustus wórden·waàrgénolilen door dhr.G,v .• d.Velde, Herten-

ràde 161, tel.36.14.33. C'ok voor èvt.i'nlichtingel'l over 

kampen kan men.zich tot de heer v.d.Velde wende_n~_·. 

KAI"iI?11lEEK WEERT, 
• ·V•" 

~ .-- #., •• 

Zondag or,, kwart· voor· elf vertrokken' ~'j .1,:ich-' .. 
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tî:ng Weert,. Na een.korte pauze in_ 's-Hertogenbosch kwa-- :·.> 

men we oiir. half- 'J;".f_ee, ip,:Weert aar]' waar eerst de fiet-· 

sen van het sta,tion werden gehaald. Tot zeven uur kre.!. 

gen we vrij, in welke tijd een Jongen aan een_ psyche- . 

logische test werd onderworpen. Ct1 zeven uur -werden-.wi·j -.,. 

vergast op ·e-en machtige gitaarsolo van Cees, Na;- dé ·gro-= .. 

te afgangsspeech van de kE\ffipl_eider gingen wij naar .dé_ 1 ·, 

stad. Cm kwart vo_or elf lag iêqereen<-in bed. Toen de 

leiders naar de kampbespreki_ng w,aren, begon de keet pas 

goed, er W(;)rden:,de "nodige moppen--verteld en d'é paal .:in ... · 

het midden van de tent werd op zijn stevighe-id-getests .. ~,---. 

door enke lé enthousiaste paalklimmers. Cr1r--één--.imr -SliB=.:___, 

pen we pas., · 
· 

. 's-Maandags begonnen we allemaal 1;1.an de ·vijf-

kamp, 'die snel en met-behoorlijke resultaten werd ;~fge

werkt, 1 s-middags werd bij een temperatuur van.39 •gra

den 3 voetbalwedstrijden gespeeld,. waar wij drie _,_p~t en 

uit haalden. Verder werd er· natuurlijk nog gezwoJ\ll]let'.l .· 

en werd er een onderling partijtje volleybal- gespeeld, .. -,. 

Cm elf uur lag iedereen in een diepe nachtrust, ·--- .......... · 

· Dinsdagochtend werdep.er enkele voet- en vol-

leybalwedstrijden gespeeld. 1 s ... {liç!<lags gingen we naar 

De IJze-ren Kan·, waar:: in de roeiboten/een ontzaglijk • 

watergevecht werd· gehouden, waarbij ·cte leiçlers _door~een 

ontaktisoh"'< maritieme ,mano~-qvre het ondetspi:t mo~steij 

del yen en -eep .half uur: bezig waren verz·oop de bri:L van 

Téinpbat,i'oii ,: .. _ ,. -~'. .. :_:·•_ \, . , . _ ·. '· · 

Later kwanieri wij enige ,vrouwel-i.jk,e_ kennissen van -,~l Ca

pone tegen, die ons IDE;enamen rïaar:·nun camping,: w'aar 

enige glazen pils·we;rden ingenoniên--"voor we aan onze te

rugtocht begonnen, T,ot: half tien lagen we ·' s-avonds in 

het zwembad; r., 
's-Nachts werden de leiders ïn·het oot je ge

nomen door een zeer taktisch· optredende slaapwandelaar 

.(],]en Turpin).Woensdag stonden we een half uur later op 

omdat het ·vóór een ónt.zaglijke onweersbui .onmogelijk was 

zi.ch b-µiten dé tert-t; ·te 'begE;ven; verd·er was het de hele . 

dag gç,ed weer. 1 s.:.frv-onds wfrd · er ·een: zware--,veltllgQp ge

houden tussen lil Capdne ,. D,er\. 'Turpin en de mar:i,nj,er, •:W~ar-

- bij enige glaasjes bier werden verdiend;,·. '-~, .... _ ·, ,-- : 

• '' Doncl erdag ging13rL 7, enthousiastelingen handballen. en : :- •· ,· 

moest de re·st ~te ,bi-µkhuilgelegenheden sç:hc:ionma}cen.--;' •~. 

1 s-<Middags ging;_ep, :we weer naar de IJzeren -iYan:, waar, we 
... ~-! > - ·-· 

,.,.,! 
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twe§,,,Herlense .iich.onen_ :\;egenkwa,men; , voqral Daby Face ·· · ·' -
had l:iierbij v~~:1/ ~ü!sses.s'-Av(?.rids g:i'.rigen · 6 jongens naar' : 
een .,beatavond in; .de 'nabijgefegê1Fcamping, waar .. zij van-. 
daan '.kwamen me~ -~:,i.I_éf!;~:i;'.~~ge v~rhalen,-die al of niet 
waar toch wel inslqe_gen-.:V:ri Jd~~ocht end ·-werd, een revanche
wedstrijd tegen I)láuyr Zwart:_ge:Spèêld met aj!.s- inzet een .. -
flesje, deze·wërd· riäëtiurlijlé_,:.grandioos door 0ns···gewonnen·. · 
's-Micl§lags waren er zwemwedstFi-jden, waar wij slecht' voor 
de.-dag J<w,amen: Na de leiderswe·dstrijd, die geleid·werd _ 
door Lee .Horn (Hendrik C'tto dubbèl Frederik) ginr,en 9 : , 

··- · - · · ,·, - (lÓTOr(:t- vervolgd) , 
TC'ERNCC'I flGENDi\ JUNICi1EN --· •- · · - ,._,l,,_:!,°· /', 
6 aut/:. Len:s D naar Jan Warmëfdam t'oerncioi; georganiseerd 

-1 door Jt.D ,C_.: (H,eemstedce.) · _ :: :<; •· •: -· 
13· aug:Lens A .naar.JCel;lphat'lntoernooi, georganiseerd door 

· -'' H.D,C. (Heemstedet·· · . ·' . 
19 aug :Lens C naar _Celeri;tas-toernooi, · · 
20 aug :Lens P 1 naar Dobk" ~tClernooi ( Go)lda) • 
JAN WARMERDAM ·TCERNOC'I (D-klässers) 

. ·.:; .. '•' ~':.. . ·; 

Zànçla:g 6 áug.rieenit een =elftal v~ D-klassers deei aan het 
doQr H.D .Cgeo)."ganiseerde: J'-ari Warmerdam toerno,oi. . . 
Het J.:j.gt in_tle bedoeling,'-'äat voor ,dit_ toernooi,cJa;; om_ 12 
uur begint, de vólge'l1d~ rspel'èrs wor~ert uitgr;modigd:: .. : . _ 

. . P .ge Haan,G.Druinsma,F .Raaf.f, C .SchrElV:!=!r,L~,HuJ.si. , 
, W;Kou.vrenhóvèri,G.v,tl,Velde, L.v.d,Y§llde,H,cle JolJ.§h, 

_ _ L.Egberts,P.de Vries,R.Hoéfliagel.Leider;c1.hr,R;w13-~h!;1an. 
De· spelers; dié door väkántie e,d, "zijn verhinderd, .worden 
ve_rzocht 'dit _vrijdag ·a.s. tussen 7.30. uur~en 9,30 uur té
lef'onisch ( tél. 36; 14. 33.J--kenbaar ·te- maken bij· dhr .G. v.d. Veld€ 
De reis zal-pèr trein- geschieden., Sanrenkomst 9. 4.5 uur in:.. 
g!;ng Station H.s. ( Statiçmsplein) . Lunchpakk$t,-m~d_ebrengen. 
KEMPHAAN TC-ERNCOI (A~kiàssers). ·, 

- •:) -1- Zondag. 
13 äuguètus· a.s. wordt in Haarlèi;n,]1.èt H.D.C.Ka>nphaan toer

nooi . voor /,-junioren· gehoup.~P _'.~ De.· vol_r,:,èride spelers worden 
. ··hie:ry9ór. verw~cl:i,t: W,Km;i.w-eµq_9vén. · ,M.:v,. Veèl). ,H. Verheugd 

.. \ .F~: de·, Jöngb. 1R.Fortman .,DJHol't 1A.Hop:- ;C.:v;.':'.Velseni E.Ilak-
·,kers;N.Janssen,W.Ke§lt!nan, ,Golpa · ··!spelers1"-di_e· ao-qr, ya

kahtie _ e.d. niet · beschikbaar ·zijn •\wordJ",n·yè-rzocht;; di:t;· zo 
spoedig_ Iilogelïjk aan_ het tijdelijke' Juco-Sekretariaê-t -,(Tel. 

- 36.~ 4~, 3_3) op te geven. Nadere.'-bijzondërheqen qye_:r:; d~;<:e 
t;oemooien worden in de volgende Lensre:v,,xe_ ge.P.µbJ;icp~_r:d. 



DE LENSREVUE 
klubblad 
vafu,d-e' rkvv • 
lenig-en,snel 

m T E L E - L E N s - .<-~_,_ 
DE VOC RDEREIDTiNG •• · 

, ' 
Cver enkele weken, om precie·s te'· 
zijn.10 september, begint de kom-

. petitie voor het.,seizoen 1967-1968, 
«jnlllJDJilJDllll(l'm')ll·unn· ··unnunnunn:mm'Jll: ... 
11 . "--·'-.- . • . ,,_; ' • En ook 'f,±5,:willen, aan de .ha11d -, , 

' :· .. ·. vi;i.n,A'f dp'•de algemene vergadering; 
· ;f•(,gege;v;<?.n richtli;jnen, proberen _goeçl REDAKTIE 

g,balleen,- ,. 
amandelstr 103 
telefoon 361160 

a.verbarendse 

·'-·-·-• ,J ... 1 ___ 1 ___ _ 

40ste JAARGANG 

nummer 49 
f aui:;ustus 1 67 

·, .yan. ,start te gaan. . · · 
Daä.r;t:_t>"e,iz{flléri'nög veel voörbe-. '! 

. rèidéndê'. werkzaamheden moet en' wdr
detï · verriicht. Cp de eerste plaats 
denk 0.d.k 1daarbij aan onz.e akkomo-

.. dat:iie; De: drie ·sP,eel vel.den liggen 
.. '- er/ dankzij d·.6' goede zorgen _van. de 
i:·: heer Appeldoorn, c.s.-, o_p ,dit mo

,m@t· voortreffelijk bij., Een za-
. têrdag j~l·, ,gehoude!'.l, ::i;rg~pektie . 
heeft ons geleerd, dat. ·na enk:ele" 
keren kort maaien, we..<le kompetitie 
op goede velden kunnen.beginnen. 

' . 
, LENS ZJ,KAGENDi, Daarom verdieht hèt ook aanbe-irè...: 

. ,·s,.,, ·. , , ': ,:-,,,),îhg dé e.ntÖuräge iri overeenstem-
za 5 aug· ., . t,ning te· brengen. De betonnen paal-
pup terug·uit •JJ r:,tjes om de speelvelden :verdienen 

A 'foert een nieuw verflaagje, Cor Nieuwen
zo 6 aug 
jur_i 6 fi'<l,ar hbc 

1 -~--: • .. :~_ ·•· ... ;.f-.• ~ 
ma,;.7. aug,,i·_ 
klubavond ..,-.,;·. · 

. . ~, . 

di Ü aug · 
. training sen 

wo 9 aug 
training sen 

do 10 aug 
training sen 
vr 11 aug 
training sêri ... ,,.. 

huizen is afgelopen zaterdag. al 
aàrt dit' karwei begonnen. Als U 
deze week even·komt kijken, zult 
U zien, dat zijn.werk duidelijk 
zichtbaar is. Maar nu moet het 
karwei ·ook word.en afgemaakt. Voor 

. één persoon een onmogelijke taajc, . 
We verwacht en zaterdag a. s. e€n 
flink àantal leden, gewapend met · 
!'kwast"• op onze: velden, · U ·kunt 
reeds om··ro.·uur terecht .•. Voor -verf 
wo_:i.·dt :gezorgd. Ook de ... zitbanken 

· 'zou een ·nieuw verflaag je niet mis
staan. 
Dovendien moeten de lichtmasten 
in het 11 z.i,lv:er11 •• Daarom zijn ,ook. 

•.' ,··enkele'·léden· '!zonder ·1roogtevrees11 
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llartelijk welkom.-cMO:~:en we op u r:ekenen. Denkt U .. wel om 
" k kl d" n - .•. -·--~~.. -~ ~! 
wer - e :1;ng •• . , , .. , , . . . , . ; 

Iiiini:ddels hébben;de her~n v,.d·. 'àèeen hët materiaal-hok·; 

'ci_Ijirl.ëuw'ingericht.:'Er is nu méér ruimte gewènnèn.en·.ál--. 

4:!=l\'l Jsari. overzichtelijker êi:i bete r. worden opgeborgen, ... , · .... : 

Het,- traihingsmatèriaal werd yan een 11vetlaag" iroo!"zïê:rt-,4" ·•"··,. 

en zal 'in de komende week worden 'aangevuld. f:i 
, ' 

In overleg met Eèó_:;Juco én 't'rainer werd het trainings.;., 

schema voor de komende. rriaal'ldèn vastgesteld. ·.c,,,. 

De·na,rolgende indéling·wer:ç1r~?maakt : : 
. . . . .. . ' . . 

Maandag 19.:.20 uur Junioren &roèpC II 
20.1.5-21.1.5 uur Junioren Groep D II 

Dinsdag 19.:.20 uur Junioren Groep D I 
20~1.5-22.-- uur Sel,'lioren Groep A 

Woëns.dag 19-20 uur Junioren Groep C I 
20.1.5-22.-- uur Senioren Groep .. D 

Woensdag 1 4-17· uur Pupillen. . . 

Donderdag 19-20 -uur Junioren Groep A I · · 

. 20. 1.5-28 ~---: uur. Senioren (Selectie-) ... 

Vrrjdag 19.:.20 uur Junioren 9t~ep C III 
.. ' 

. 20. 1.5-22. -- uur Senroren .. : 

--Zaterdag 10-12 uur Veteranen e~:~_ëventiiele keeperstraining·; 

z_d/):ls U kunt zien/ .is er geen vrij uurtje overgebleven. 
·-•.. :;, . • r, . •. 

De training op dinsdag-woensdag::'.· en donderdagavond wordt 

verzorgd door de heer J. Willems. . . 

Zoals bekend, wordt de. deelname voor ;;;peler·s, welke uit

komen in het eerste .. en-,twe!')de"elftal;'.verplicht gesteld. 

povendien is het de ç,pzet, dat. op donderdagavond een · 

s~l.~ctiegrqep van 1.5 spelers J'.lOgrnaals bijeenkomt •. Deze 

groep zal, 'dan. bestaan uit,~e spelers van het eerste .... 

elftal. aangevuld· met enk!;ll.e, ,speJers, diè eventueel vrij

komende plaatsen in het·• 6.l'3_rste•• .elftal,, zullen bezetten. 

Vanzelfsprekend zijn de te formeren groepen senîóren· A en. 

D voorlopig•en is wijziging te allen tijde mogelijk. 

Dit zal o.a. afhangen van de prestatï,ts, W<;1lke door de 

·uitgenodigde· spelers .worden geleverd.- ·"· · 
- . .,ê,,.., . f. -·." ·-

De training zal voor· de· groep-,,Senioren A aan:v:ange.J;l op 

dinedag 8 augustus· a.s., terwijl_· dë Senio;r.en. D" g:ç-_e>ep 

begint op woensdag, 9 augustus a •. s. · ····· •"· · · ... ,.· · , .. '·' ·. · , .. , 

De uitgenodigde spelers worden op die data om ACHT.UUR 
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in het ,Jtli:!b.gehouw v:erwacht_. -· D:e groeps,indg:),ing. __ vinçlt-.U ~
mede:: .i'h deze. Lensrevue, 
De indeling en aanvangstijden ,;.oor de'';iun:i:oren en pupil
len• worden door de Juniqr;~11":t<:9~1$'s:,:~;i.!3-, ~der be,kend -ge- .. maakt. _ T • . • • · •• · 

Eveneens in deze I;ensrevue kunt ·U'·lezen:,: d-at het' oéfen- · 
programma op 13 augustus ·a,_s. a1mvaritt. met, 'twee _wed-·. ·· 
strijden tegen Tortegido. ·We hopen tot:;de aanvang van de 
kompetitie elke zondag te kunnen spelen, ,. ··. 
Van de spelers verwachten wij dat zij zich bij t-rai:
ning ·en wwdstri jden _ge.heel zuilen in<le~ten,, . or.1 hE;t de . 
trainer·en de elftal-kommissiei mqgeli-jk-te ~1aken, op. zo 
kor.t .nrogelijke termijn to_t de juiste samen steJ:ling van 
de formaties ,te .komen,, - · .. :· 
In dit ve-rband las ik in "Sportparade 11 : 
" Een speler kan nog zo goed in zijn. spel zijn: hoewel 

hij wellj_cht voor een. qeel c).e resultaten van zijn team" 
kan bepalen, hij ·is nóoib · iri staat>,cle wed$ti:::i_jd t_q_~~~
à.f te maken of te breken. Speelt hij egoïstisch, dan 
za:1 hij zich om de haverklap vastlopen. Is hij de me-" 
ning toegeda.an,-dat het ~lleen van hem afhangt, dan zal 
.hij n:i,-E)t v-erder ,koü)en dan kar1ke:r-en en·vervel•eni:J.e"op~---
mE)rkingen ·mak~ •.. Weet hij echter zijn" èapaciteiten 
zo uit te buiten, dat hij goeqe kanse~ schept voor 
zijn medespelers, dan zal hij een waardevol teamlid 
b_li jken te zijn;" · ; · . · -.~'-· :: 

Ik dacht wel, dat we het' hièrme.de wel eens kunnen zijn, 
Laten we daarom trachten het bóveBsta·ande op de juiste 
wijze in de praktijk te- brer;ig~n • .. : : .. 
Graag wens ik spelers, trainer, '•élftal..: e;; junioreri
kommissie_ · heel veel sukses bij de voorbereiding. 

- ,. • --- u - ·~ -· • .. • •• - • • • 

_H,Houkes (voorzitter) 

VCCRLCPIG (GEWIJZGD) CEFENPRCGRAMMA SENIOREN " , 

13 aug. 12 uur Tonegido_ 2"-Lens~komb.(2) - Voorburg 
" 11 14.30 " Tonegido 1ëLehs.komb(1) - idem . . 

;; ~ 

20 aug. Heksenwaa toe:rnooi,:-v~orronde, in Oudewate,r:, ·.: .. 
13, - u.M.S ~ V, 19 Montfoort )-Lens 1 ( voo:lopige, .: 

. . -. :zamenstelling l . .. •, 
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20 aug.::1·2.:.. ·u.;Bens.komh.8 (geeiri' vei.eranen )· .. I) ;.T ;.C. · 

-·"·····" .-,1.2,-, .u.Lens,komb.,6 - D"T,Ç. 
:Hengèlolaan ,· 

idem 
.... :- .. -· •. . .. ' ,., ' . ... . . . . . .. .. :..: . 

21--aug.·12.- u.,Lens~kömb-.(2)-Quick 4':: Hengelolaàn r 

3 sept, 12:---u;D.H.D.R,K,- Lens~komb:5 
Il 11 12~- u; idem .., Lens;komb;6 

14;- u; idem - Lens;komb;3 
14.- u, ?,dem:. - Lens,komb.4 

De navölgende spelers worden·verzoêht tot uitèrlijk 

maandagi 7 · aug, a.s. '7 uur "bij Dhr,G. Coorlmns, -:Weimar

straat 218, telefoon 30,2'7~20 op te·geven, of zij wei· 

of niet beschikbaar zijn op 13 resp.20 en 2'7 augustu:s,· 

Dus"ëiok melden, si.ls U.wel beschikbaar bent ! · • ·.,~' 
- ~ • . 1 .... 

De. opstellinfen voór de ·wedstrijden op 13 augustus à.s:. 

_tegen Tonegido_ ziJn: : 

l\Oi'ÓIN:1TIE r·: c.v.d,beek, ;j.;v.dijk, w,hansen·, a~rooduyn, 

--:-:---:--.-:----;- --h.smitskam; j.v.d,knaap, j,englebert, r. 
-.:, ' wachman, f ,de. zwart, d,brandenburg, j._z_oet. 

KC!ii11'IN:,TIE·:tr: a.de leeuw; ch,j,verhoef, a.roodbol, r. 
--------:------ róodbol, -g.kempennan., h.d;Letz.; l,riemen, 

·w;venderbos, h,rooduyn,. d.-gr·oenendijk, 
g. verhaar. "· ':,·. ·· 

RES: v,beide Kcmb.: h,brandenburg, a.v.limb~ek,"'.p. 

, . schouten, a.verbarendse, j.verhaar. 
"'tr.;· .!~::; 1 .... •• • :. ' . ' 

~ ~ 

De. T-RüI~lING vangt aan voo_r. de SENIC-REJIJ: 

Dinsdagavond, 8 augustus,-a.s, 8 uur, 
De navolgende spelers wor?en uitgenodigd: 

Op dinsdagavond· Cp.Wocnsdagavcnd (8 uur) 

tii,Dlok ·,. · ·. 
Tn.J.Drandenburg 
H,Dietz 
J ;v .Dijk 
J .Engleber.t
H;Haket ., . 
W,Hartséh•·. 
G .W .Kèr1perman 
J .• J .v.d.Knaap 

F,. v. Dohemen 
., .. Tn.Drocbard 
. . .. D. Çrpènètni:l:_i._jk . . 
.... J.P,I.Groenendi-jk 

: . · ·. ' J~F .Doerhci"f'' . · 
· R.Drandenburg· 
· R.:çrµp;gema_ns 
H.t.:,EykèlhQf 
il ,J .M.Kortekaas 

• . .-.: ' . 

, . -' :;"j-~ 

. :·t :· 



-552-

R.S .M,Roodbol .. . 
f,.J .• Roodbol . ' .. . 

A.J. Rooduyn 
H.; J.. Rooduyn 
H.Ph, Sr.iitskam 
W. Venderbo.s .. , •· .1 ,·. 

G .!1!, Verhaar 
R,Wachman 
li_:;v ,Zilfhout 
F ,de .Zwart 
H. I:randenburg 

--.: . 

.,, .. _, ..... _A.H:,,V•Limb.~ek 

-~:.... .. i:rl.ieïi~~men:.:. . ····- .. : _J)L. 
P,A.J ,,Schouten , .. 
Th.J.'-Suykerbuyk···- ... _.:., _____ _ 

,.,,, ... , ..• ~ .. u. Verbarendee 
,''.' ;:_:· - W.A. Verbàrendse 

, , J ,M. Verhaar 
Ch.J, Verhoer 

• 1 -N,v. Domburg· 
• • · ' G .'J'. Crà.rna 

Cp Donderdagavond, H uur .'~:: ·: '· 

C .i, ,M.v .d,Deek - · r::: .?·· J .J .v .• d.Knaap 

Th. J .Drandenburg · · :f.~'élè Leeuw 

H.Dietz · ·;r.J ;-. Rooduyn 

J,v.Dijk H,i'h,Sr.îitskam. 

J; Englebert .W. Venderbo,s. ; --·-··."'. ···· ... 

H,HGket . , · a·,M, Verhaar···_' . 
'• .. 

W,Hansen R.Wachman 

G,W. Kemperman F ,de Zwar.t 

Vri.jdagavond ·vri'je training voor senioren, onder leiding 

van Dhr .... L •. Janssen·;· 8, 15, ·uur. ·, ; , · , .- ·. 

Zaterdagmorgen 10 uur ··O,.r~·v, Dhr,Willems: ...... ,,, 

V 

C;A,M, v.d. Deek 
A. de Leeuw en J.D. Zoet,·· 

Veteranèn kunnen op zaterda@Ilorgen zelf-

. s( tand=î;g h}un ;konditie op peil ho~Q!cl!:l_ ..:. __ _ 

brenc-en • · • • · 
0 ' . ~ ~ .. 

' ... 

J\ R I 
,. 

" 
Kersverse Utopist Hans Deijersbergen en ZJ.Jn :vrouw . 

Joke gev_en•,mei;- VJ;'.J,lfiljg<Af}·:kenn4-_s:,:v:an de geboorte Vp.n rmp . 

zoon Frank (25 juli}.,: Daar de verwa-cht:j.ngen van de :.U;tp

pisten hoog gespa!Jl1en zijn t.a.v. het öptreden van huh_. 

nieuwe, midvoor in, de komende kompe~itie, hopen zij, dat 

va,d,er Deij~rsbergen zijn ·jeugdig elan niet heeft verloren, 
.. . .. . . . -

- Op de zoridagen 20 en 27 :a\igÜstus neemt ,ons eerste elf- • 

tal. deel aan ·het ·:Heksenwaagtoernooi, dat georganiseerd 

wordt· door UNJ;'.O..'.Gudewater·. Wint Lens op 20 augustus: de . 

wedstrijd tégèn'·:M: S V'1'.t uit 'Montfoort {aanvang 13 uur), 
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dan moet het de zonda:g daarop wederom .. .. 
P 'R O G R A M M A J U N I O R E N 
JAN WARMERDAM TCERNOCI 

spelen.•'·.· 

' 

Zoals reeds in dë vorige Lensrevue gepubliceerd, gaat ons Il 1 elftal aanstaande· zondag 6 augustus· deelnemen 
aan het Jan Warmerdam toernooi in Heemstede. 
Er worden· 3 wedstri jclen · van 2x 15 min. gespeeld in' 
een poule, waarîn H.B.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 beideLpoulewinnaars zul-........ . len in een wedstrijçl van _;;>x 20 min. uitmaken, w:Le uit
eindelijk toernooiwinnaar. wordt. De r'lllll'.mers 2 van b(,id:e · poules strijden om de 3e ~n 4e prijs. 
Programma: 12 ~-- uur · H.D.C. - ·Lcms 

13;10 uur Lens - J,C.S. 
14, 20· uur Lens - 1'1ilskracht. 

Dé volgende spelers wordep hiervoor uitgenodigd: 
G~ Druinsma; L:Egberts ·r.de Haan L,Huis, P. Hop, R;Hoefnagel,, H_.c1e · Jçmgi, W;K_óuW!3nbov,en, F.· Raeff, C .Schrover, G_. v ,cl. Velde, L. v .çL Velde. . 

!:!':~~!':!:: Dhr-. R. Wachman , ___ · . •,. · . 
ê~!':~ls~!!!~!: 9. 45 uur ingang Station H.S. (Stationsplein) , Lunchpakket meebrengen. 
AFSCHRIJVINGEN: Vrijdagayond tussèn 7.30 en 8,30 uur 

bij de héer·G,v.d.Velcle, .. Hertenrade 161 
(tel, 36.14.33.).· . 

. K il M P. N I E:· U W .S 
Afg~J;open zondag is de laatste kampgroep naar Amer:sfoort iré\·:trokkeni 22 Pupillen· gingen onder het. genot van een 
mals buitje regen om. 10•.15 uur bp weg. 
22 Ope;sitogen jongens;· die naar wij hdpen een fijne week tegemoè~··gaan ·en "die, zoals gebruikelijk- is ·na èen week kamp, zate,r,,d;:tg,a_.s. om ca. 4 uur, moe maar voldaan weer . bij het klubgebouw zµllen aankomen. C¾1ze · C-junioren · ~amen afgelopen .zond~g · van_;),~P. . .Ud,en terug. Dankzij _het .PF,91<;:htige weer _is deze welilk zeer:. suksesvol .. geweest.. ' ' . 

·- ' . . .. ~- .. 
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Veel tijd werd in het water doorgebrac·ht ~ Twee ·eerste· 

prijz.en met~ het zwemmen werden door Rob van Nunspeet" · 

·en Eerry G,JJi!.1'· bepaald. Overige sportprijzen waren: < .. .,;,;,t 

. · 1 é prij:é 'lolleybal, · 2.~ prijs voetballen 

. en 3e prijs· 11?,hdba,llèn. Ka.ï1pioen -broodet_er Gerard 

v.d. Velde. Eén uitgebreider kampverslag volgt nog. 

Y~!:Y~!6 ... ~~EY~!.'gê:g_~~~!.'!:: , . ~~

Na de leiderswedstri jçl, r.lie geleid werd cl oor Leo Hei~ :'·~ 

(Hendrik. ct·to dubbel Frederik) gingen 9 :.jongens vari ons 

met kleren en al het water, in. Cm half acht was ,er eeh · 

mis, waarna er de prijsuitreiking;en een .:film waren. Cm 

12 uur lág iedereen in bed. ''. · ' .. ;: · · · · , 

Zaterdag .mochten we uitslapen, 'oradàt we toch nog niet · 

weggingen. Verder zijn we de. hele c\ag. in Eindhoven ge.:. 

weest, _.waar enkele jonf,,èns op de t:rap van het politie'

bureau gingen zitten kaarten en anderen het ?,S.V. sta

dion binnendrongen; om 2, uur gingen we riaar·'de biosëciöp ~ 

Toen we om half zeven in Weert weer µit de trein stap- _ 

ten, barstte er een ontzettend onweer :ios, zodat we nood

gedwongen 'n. uµr in een patatt·ent moesten blijven hangen. 

Cm acht uur· gingen we eten,, waarna er een klaver ja sdrive. · 

werd gehouden, waarbij vooral het voortreffelijke spel 

van Turpin opviel.· Na een ontzettende puinhoop georga

niseEitd door Hulst ging ied§.reen tevreden slapen. 

Zondagmorgen .na de I,'Jis wercl' er· van het laatste geld kof,

fie,.gedronken. Nadat de fietsen(?) op de tr'i)in waren gezet, 

weriil:en we om half twee gehaald met 3 auto's, waar alles 

maar .nauwelijks inging .. Cti half zes kwamen we als bruin 

wordende rooie kolen in ons stadje terug. 

Tot slot willen wij onze 2 leiders, i'~:ic H\:Jerschop en 

Cees van E@~ond, heel hartelijk bedanken voor hun prach

tige leiding en verder natuurlijk de juco en de auto

rijders, die ons gebracht en geha~ld_hebben. 

' 
Uw verslaggevers: 
Temptation 
Lefty 
Tullie 
1\1 Caponè 
Fosco Jack 
Den Turpin 

Das.v,d.Lans 
/,ad Westhof 
Daby face 
Hans van Hulst 
f,ad Tinnebroek 
Ali Den Hassan 
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SPELREGELWIJZIGINGEN 

1 
1 
! . 

.J.:.. .f • ' 

~-~ • 1 

- Dlessure·::.llij verwonding mág d·e doë':[-yerdediger gedu'... 
-------- rende de gehele wedstri ··d· ·worden vervangen; 

tot de rust twee veldspelers; ná·d$. rust slechts één 
VE;ld.speler, indien vo_ordien n6g geen twee spelers zijn 
vervangen. 

De doel verdediger mag niet meer dan vier i . 

,:•_ 

-_;~~!?~!:= 
passen doen met de bal in handen·of de bal· · · -

op de -grorui 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 andere· 
speler in de mogelijkheid verkeert de bal te spel"èn. 
Voorts -mag de· doelverd'ed:iger het spel niet ophöui:l·ên 
of tijdrekken. Een overtreding wordt in beide gevallen 
bestraft met een indirekte vrije schop. 
- r~~~;!;~r: a) D~t misleiding door.. de verdedigende par-"· 

tiJ.rrioet de strafschop worden overgenomen, 
indien uit de trap géén doelpunt is ontstaan. 

b) Dij misleiding do.or c1e aanvallende partij 
(behalve door de nemer vän de strafschop) 
moet de strafschop worden overgenomen, 
indien wél een doelpunt is ontstaan, 

c) Inc\ien de nemer van de strafschop zich 
t;ijdens 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 h:i.:j een waar
schuwing ontvangen. Is uit deze ~rap een 
doelpunt ontst.aan, dan moet de .strafschop 
wor.den_ overgenomen. · , ., 

•' .; ~.,,_ 
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·klubblad 
van de rkvv 
lenif!: en snel 

~- ---1-.. ,Jllinlt11lj 

REDAKTIE 

g,halleen 
amandelstr 103 
telefoon 361160 

a, verbarendse 

._.rrrunmmmpmuprnmmm 

EEN TIEN MET EEN GRIFFEL 

He:t wóx:pt .~ij·~·' dat wij e.\lil "kij!{::
dag". pyga1p.seren •. Wat er çle laat-- · 
st·e;,yi'eke)i :op· ons. terrein i·s ver'-

.. :rl;ént .;is zeker ,het pe,ki,jken ·waard, 
En31ari bedoel~p we nie1? eens. _het . 

,.me.est'.in ·het .oog lopende, n.l. 
· de witte paaltje-s en de nieuw· 
geschilderde· ·banken-. Cok niet de 
keurig· verzorgde--'.grasmatten, Neen, 
waar wij wel op doelen .is, wat 
achter de tweede deur in 'het eer~ 
ste,·kleedgebouw is ontstaan •. Van · 

· rommelhok is dit een materiaal-, · 
.. ,palëis geworden. Met re,c.ht eeri pa

leis·, · U··kunt - en moet - het; zelf 
maar ·eens zien. Het lijkt · over- . · 

40ste. Jl,/,RG:,NG 

nunm1er 50 
;1 · . bodig de hiervoor verantwoorde::. 

~=~j~ 
ffl Lfü"JS Z,l~,\G~t;~;l, 

lll za 12 aug . . 

1 pup_\(ombA t/m E 
jun komb a t/m d 

, zo 13 aug 
jun a naar hbc 
sen komb t,?,6 

en 7/8· :: . 

'· 

ma ·14 aug fil 
klubavond ffl 

' vr 18 aug . Hl 
best. vergadering tl! 

- ffl vr 8 sept ffl 
1B kl uba vond . . . ffl 
l!lmmrnmmmm.JllllllllmlllJ.lllllllllml!lll'Jll· 

. . ',.?. 
f 

' 

lijke man te noemen, want wie kent 
zijn naam niet? l\f,aar ach, er ge-, 
beuren _zoveel overbodige dingen . 

. in d E;. WE;reld, dus lat en wi•j r.iaär 
meedoen. Het is natuurlijk de· 
heer H.~.d. Steen, die wekenlaog 
iedere zaterdag met dit karwei 
is bezig-· gewkrest. · Het i·s. zonder. 
meër·' 'groots 1 --, . ,,- -. · 

Dé vorm, ··w~arin d ~ ~edàktié ;,tle heer 
v, d. Steen bedankt is de" Tien ··-1:1e t; 
een Griffel, waarbij wij· opmer-
ken', dat- dit reeds de derde kèer

. i_s, clat hij deze "onderscheiding" 
ontvangt. · ·· · : . 

DLAUW EN WIT" ••.•• ; •. .-

),fgelopen zaterdag zijn· er· weer 
... de n22_ige paaltjes van e·ën ·1a.ag"•, 
. wi.t½e _verf vöo'rzien, tèrwijl ·ónze 

"tribune 11 een blauwe beurt heeft 
.. 'gëkrêgin. Leo v ,d, Velde heeft .. 

bi;;j deze werkzaamheden de eer! yai:l 
. ,.d·Ef 'junioren verdedigd. Voorts ·is 

van'daag ·(maan·dag) een kaboutër . ' 



' ~--=--·----. . .. •···'••- ...... ,,.. ·- .! 
-.?57"'." 

-·· - ·; ·. _,.=· ,·,,:; ." .• .. '. --.·-·,, 
.. -· - •· -· ... . ... -------- . ··-- -· 

-a~):;et·w~~1/:geJee.st;· 'dié. 'f\êt tweede ;jfeld h;~ft besJh:i:.1- 1;! 
de1:-i'-' d,w."z. de paaltjes;· Het d:~rde veld volgt. Dan ·res- j 

.tEJ.J:J;;.,ons nog de lichtmasten,. De~e. week'wordt tenslotte·· ;_,j 
· dej, nieuwe verlichting iri · het _klubgebouw aangëbracht ~ ·' 
Het.zt13t er dus naar uit, dat wij de-~ieuwe kompetitie 
in e~n keurig jasje kunnen aanvangen;,:' · 0:'i 

0 F F I C I E E L 

N:j;EUWE. !;EDEN .. . , 
.,, H .r .speicner · 
,, H ,i\ .c-~Deyèrsbergen v. 

· He·negouwen 
,,"J.C.v,Schaik 
, L .H. J .Dleeker 
, A ;J. Roodbol 

IN .DALLCTAGE 

Th-, J .A.nroers 
G.L.v,d.Akker 

DESTl/Uj?.SVERGADE'RING 

r . -~ • 

22-- 9-48, Het Zicht 30 
! . 

5- 8;...39.: v,Dlankenburgstr,116 
10- 1-42 : Vlasakkerstr; 109 · 
28- 7-30 .. Ckkernootstr,232 
20-12-45.· · Apeldoornselaan 196 

25:.. 3-)1.6 
24-. 6-4,5 

--.... 

De la, Reyweg .. 14.6 
Reauinurstraat 42 

De bestuursleden ·worden erop att·ent gemaakt, dat er 
vrijdag over een week (13 augustus) een bestuursver
gadering zal worden gehouden._ 

V ... ,\ R I A ,, 

->Uit het klubblad v~n G.r.i..'A,: Door de biljart-kom
missie wordt voorge:,telcl eèn ander biljart te kopen, 
omdat het biljart van. Tante ·Mina bijna net zo _h9b:; 
belig is als_ .het_ veld __ ._...... 'i · .· ,-

- Als U met d\'l~.'t.otçt __ ri)~,~-~P._!3elt, verrijkt U totoma.tisch 
uw klub Wacht niet tot het· te laat is --~-- '·-·-'--- · ,. -· .. •. •_. '. ..... • .. · 'l: . 

" 
PR C.G R A'M MA SEN I c·R EN :i:;~. :: 1, 

·t2 uur 
13.al;f .· 3 
12-,uur 

. ·- . 

·. voo~. zondag;:13 augustus· i ---,--------.,..,....c~~ .... 1 .. ,..,,. ·: 
Tonegido 2-L(3ns:komb·. ( 2} - Ror1elaan, Voorburg 
To~egido 1-Lens.komb,(1·) - idem · 
Leris ,koml).il6..,Lens .komb. ( 7/8) - Ve.d2, Geb .1, Lok, 6/ 4 
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- :.> - •)tfi' 
DE CI'STELLINGEN: -
KOMDINA Tilf · 1 : . ' ·. . . :. :,; ;'. : , '.L( •. 

c. v .d, ~eek~ j .v ,di jk7W;,.pansen-a~ r~cid~~~hAiit. sk~~-¼;~; __ à. ~- · ... 
knaap-J. englebert,;r, ,wachman-f ,de zwart-d ;brarrdenbur&-J. z-oet ,. 

KOMDIN.1:1.TIE II- · "':f.~- - . . 
.--. __ ... . .. ·• '··:, ... _..·•·" ·•---·~:.·,.,_ .. _, __ .. ..::..::.. 

a ,dé lêeuw--r. blok-à;fçiödból2:.r'; roodbo1.:.g:>1k·émpe·rma,u'.::'s; ' ... 
h~ d:iJt_z-l;riémerÏ-W. vëriideröos-:-h, rooc;luyii.~m~'v. zilfhout-,, ·,, . 
g~vefhaar. ·.·- ~ ·, .... ~t .. ,_--

i'l.es~rvÏ:s voç,r b~:jrl e elftal'.j.en: ' 

h. b~~ndenburg-ä.'; v ,lintbeek 7 'p•Jschcutén-j • vérha~r':::n. v .domburg. 
- •· • ,.: •. . • ; • . -- .. : ·,.; . • . •. · 1-· ••• ,,, .. ,~: 

LENS. KCfllDIN,\ TJJ): 6 . . .. _. ; ·. . •·-·: , , :~ ; ,·; . ' 

r, bruggem1l.!1s-c. nieuwenhuiz en-m·,1heerscliop-g. jéhëé~f-,v: · ·· 
dijk-j. veldink-a;nowee..p..:.Schul.t.en-j. beyersbergen.:..g.hal- . 
leen-m;v,eysbergen. ··_··_:·:::· · · ·.,_.... · · -.,· · · 
Res: j·,kuyper$-j,'witting.:.j,dé boér. ·,:.·.-.,: f, 

LEN,S .KÇMDINATlE 7/fJ::: .. · .. . . ' , ' ·; .. :}' '· ; :{ 

ra~ suyk§rbuyk'lc-: ye1cj.l'nk-h; kèrilpèr.'..è. pèèt érs'-h~ i .de groot- · 
r. de··wää.rt-a. v~'d .rrièy('.feri.:.1, jarlsseri:..j ;èle. hilster-p. burg-.: 
ho:uwt-ênr.l,fu~pi:iétèrs\ · · . . . .. . . 
Res: h,de stèrkê.,.h.ubben-h.v,welzen, 

AFSCi-IRIJVINGE~.:-tot uiterlijk ~jdagav9nçl . .8.uur b:i,j':'r·._
dhr.G,Cocmans, Weimarstraat_218- tele:.. 
foon 30,27.2.0, '-

,·· -, 

VCCill,CPIG :;>RCGH.ANi.J\'I,·, SENICïiEN 

- , ~~~g§!:g_gQ_~):!g!:!~E!:!~:, . ··_ . 
13 uur MSV 1 ·19 (Montfobrt)-LENS;KCMD;1-' •Cp terrein Unio-

a;: .. · , .. :Y .,..,· '. · ,._,,: •. Cudewater 
· 1.4 uur LENS_ komb,2 - -Verburch 2 ..... ~ ,-.Hengelolaan - . 
12 uur LENS komb, 6 - D. T ,C •·· :".,·,,:·, ,-1 Hengelolaan 

- 12 ·uur LENS komb. 7 /8 -~ IJ. T, C. , .. :.-: .. '.,·. Hengelolaan 

~~\2Q~g_g7_~~S!:!~E~~: 
1 2 uur LF,:NS komb. 2 - Quick 4 Hengelolä.an 

~2~~€;-~Jê'séi?temioer::·::. __ ~-.. :.: :· :·-::. ··. : .. -~ ~- _· ~:~} .. ;~:·_~-·-, : · _ -- · 
12 uur DHDHK.,-· LJ;:NS·:.komb,5 -r,0

§.ckenburgh 
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12 uur DHDRK - LENS komb;6 
14 uur DHDRK - LENS komb; 3 
14 uur DHDRK .- LENS komb,4 

KAMP N.I E U•w·s 

Cckehburgh 
Cckenburgh 

.. Cckenburgh 

1 " 

1 , .• 

KAMP UDEN, Ook in het kamp in Uden werd weer een mooi-
. weer-rekord gebroken: steed~ warm- tot zéer 

warm, hetgeen. noodz?-akte-, tot dagelijk:3e .. tochten naar , 
het dorp om middels allerlei soorten frisdrank.de water
stand van onze jongens (en leiders) op peil te houden, 
Ook de ijsomzet bleef stijgen. H:i.ertussendoor werd het 

· sportprogramma afgewerkt, waarbij tot 9n~e. grote spijt, 
de eerste plaats in het voetbaltoernooi aan G,D,A.werd 
verspeeld, maar bij völleybal en zwemmen stonden onze 
C-k+a;;;sers aap de top. . ;·: _ -. .. . •· . . . . 
De pupillen beslotèn.in liMERSFOC'RT de k<jUilpWeken van. 
dit jaar. Cok hier, vooral de eerste 0agen, goed ~eElr,. 
ook hier veel zwemmen in het pabijgeleg~n zwembad .• 
W9ensdagavond echter een enorme hoosbui, die de lei.- · 
ders noopte tot een geweldige operatie 11Delta19 -werken, 
Na enige uren dobberde,er·geen koffer meer.rond! en . 
kqn-,de ]:iele llleute droog gaan slapen, De, r!)sµltaten op : 
het sportveld vielen mede door de vele minispelers aan 
onze zijde wat tegen,- alleen -bi,j het. zwemmen en de vijf
kamp wisten we enkele prijzen. in de wacht te slepen." 
Ook :j.n_ "!5ö·~-vElchten-" w:i.sten de illee:3ten z~è:h góed te .:wenen 
getuigé de blauwe plekken van -sommige leiders, Zaterdag
middag was iedereen echter weer heelhuids terug aan de 
Hengelolaan en waren de kamp-perikelen voor dit jaar .. weer 
achter de rug. Tot volgend jaar ! ! . . · 

P,S. De jongens, die hun kampkalender nog n;i.Elt. h.Elbq,m_ont-
-_ vangen, .kunnen deze zaterdagmiddag op het veld :afhalen, 

Nu dè kampeD weer achter de rug zijn, willen wij al degenen, 
die hun medElwerking tot het wèlslagen ervan· hebben verleend, 
~ hierbij _d~nkèn we vooral aan cle- leid ers en degenen; die 
i:ian het vervoër van en naár·de kampen hebben meegewerkt·
noglll9.als hartelijk danken, Wij hopen op hen en anderen vol
gend jaar weer een beroep '\;e mogen doen;··--·· · ·- - , ... : ·· 

· · ·,Juco. i·· · 

~UNIOREN-JUNIC'REN -JUNICREN -JUNI OREN -JUNI ûREN.;. JUNI OREN 

'tju c,e vakantie naar het eind gàat lopert/'komt langzáillerhand 
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de niewe kompetitie in zicht: over een maand, d.w.z. 9. 
en 10 s~ptember_ sta,:r;rt.o,f;f.'icieeLhet s_eizoen 1967/68, 
Ter voorbereiding h;i.e,ro_p .zullen zoveel mogelijk oefenwed:.. 
strijden worden gespeeld,. tr:,rwij_l ook_ de training spoedig 
zal starten. Aapgezien de ·elftallen 'uiteraard .geheel op
nieuw worden samepge steld, _is het z_aa!( de .opstellingen 
steeds goed door te lezen, of je naani erbij JStàat. Opstel
ling in een b_epaalde kombinatie is slechts voorlçip;i.g .. e.n:~: 
betekent dus niet, dat ·dit reeds -het vaste elftal is, 
waarin je in tle kompetitie ·gaat spel-en•.: Doe juist ook bij 
deze oefenwedstrijden zo· goed :mogelijk -je_ -best, aangezien 
aan de hand van de prestaties hierin,: ·cte.,.'.elftallen worden 
samengesteld. Nog ~ven eet'\ punt,_ waar we op. willen wijzen: 
zorg .steeds dat j_e _vqetbal;spulle'J: goed in 'orde ·zijn·(·hèel 
en sc4oori~ zor:g ,vqor: goede ,yet:e.:r:s en elastiek om je kousen 
op te houc.en ).. . . · :. ... 

• • . . . ',.. l 

PRCGRAMM1~ JUNICREN voor zondag ·1, 3 augustus. 
: 1 . ' 

LENS 1 :, H,Il .C •. -toernooi:. ------ - . ' Als vorige .w~ek. ret'l.dl'! v.ermeld, neemt Lens 1 zondag a,s.,. 
deel aan het H.l1.C.-to.ernooi.. . .. : . ·- -···,: . 

De _volgend El spele:r:s :w9.rclen verwàcht·:_ .... .'. 
w-~kouwerihoven-Ih,v. veen-h, verheugd-t ,heersc)1op.:.r ,fortman
d ;holt-á, hop-c, v. vel zen-e. bakkers-n. janssen-w ,keetman-
j. col pa. Leider: .. dhr. f', Huis.. .. . 
Sar,~enkomst: 9,_4.5 uur Stati,ón_:·_H._$. 

!:!~~-EE2grz~~ : . 
,12 ·uur Neerlandia - Lens 
12; .50 uur Lens .'-- Hillegom 
13.40 _uur Lens·':.. Wilskracht 

1.4;30 u,Haarlem - Lens 
1-.5:,:2Q u,H.D .C,· - Lens 

De wedstrijdén,'duren 2x 10 'minute!)., de finales 2x 1.5 min. 
Denk ero~ ·e·eri :)unchpakket mee te nenim. , _· 

PRCGRt..îlil'!(,î. JUNIC'REN voor zaterdag 
14,30 u; -r:ens_.5..;, cf.s.c.n·f·:,",, · 
1.5·;4.5 u. Lèns 'Koiilb~A-Don Boscä' .A_ 
13;4.5 u, O,D.Di6 -- Lens Xomb.D•·--
1.5;4.5 u. L-ens Kóml>':è-Don Dosco D 
14,30 u. Lens. Komb,D-C,.D.D,7 

12 augustus 
; 'f 

~-~~;,;.;1;, 1;·674~ -- -;..; ... 
Albardastraat 
V.2,G,1,L,.5/3 
V, 1 , G • 1., I, • 6 / 4; , _: 

. '••' . .. .. ,• 
•-- <,> • h , ... , > • ~ 
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DE. OPSTELLINGEN; , ~ . . . ·. ,: .. ,. 

b~~ê,_z~: ,-P~?î-;,; nf®}l .·egbért s-f. r!).~ff .:.c; schrover::-p~~e 
. ':, ,: . ,, YX:J.~-~;-,f1 v..brónékhofst-g._v ,çl.. veld e-:l ,hu1. s- _ 

__ ') ;' ... 1i.,de.--Jp1;1.gl;l.-l.v_.d.v!ê)lde-a.hoek. . 
. -.. ,. Riü,,f:,w.~·eflglébé~t.,;p.-kléin pretel_er,, '. 

·. LéiC:\ièl:-: 'Dhr.R .• Wacbrnan. · · 
LENS KCMD';A: ·b•';-v,.d.lá.n~-a. tinne'nbroek-r.hoefnage1 · 
---------7 ""11'. h.,eggers-p.manders::.r. helve.nstéijn-h,v. , :' .• 

·. ·!'. hûlst-f,v,baggum.:.h;de zwàrt.:.f,gui't- · 
·· : · ·. ·r:pé:ter.s. Rës: h.v"be·rlo, g·•,bruinsma. 

'• ·:·.. :_ · Leidér:, dhrJî.rle 'Groot. . · · · ·r ·• 

. ftt!ê:~!<;[,t~~~: .r;v .d. stéeflfl~ v .d .meer.:.c ;lustenhouwer.:.. 
· f. veeren-g. t_rómmeltn -p. v ,d. steen-j .hel

vénstein-th;\r;d :aardweg-r, v ;d ;horst-k. 
v .._d._yoort-j, v:rijn.._ Res: · t~ .v {!'i·jn,_ 
Leider:. d.hr,J.de,·Hi:lstcr. 
Samenkomst: 1 3. 15 uqr, Hengelolaàn ·hoek· · 

. . . . Leyw_eg {Euro cinema) • . · .. _ 

LENS KOJ\1D ,C ;· f ;teunis sen.:.p:·he-ybê'n-h, v ,dam-m. v. bággum
-~---------- j. janmaàt.:.b. ra Vé st eiq.:.r ;mé ershoek'-'c. ab- . 

· spoel-r;!ï'., straatman-J. v .d ,ende-h·,pechler, 
,·· ·· Res:··g.v •. a-rdenne, b,de haas. Leider: 

. • ·dhr.G·,K0m13erman.,.. 

~~!:Iê_!fQ~~~: a; castenmillér;p, berkeJ:aar-c.:v ,d ~rdweg- '. 
e, speicher..::j ;boin-r.'l'iout'érs-g;leli-eveld-w,-. 
de hilstér-b. hoefnagel-j .méyers. . . _ . 
Res: g. v .deelén-r.asselman. Leid-el':._ ..... ~-~-;:;_ 
dh:f,·.w. -Stapel.· . . • ,. . • 

PIKGRAMllfJt PUPILLEN voor zaterdag 12 augustus 

_2;30 uu;c,L~l1l:t;P;Komb.A-Lens P,Kom.b.D. V.2,G;2,L;6/4 
1 ;45 uur Lens P;Komb;C-C,D.D; P 2 . V;1,G;1,L;5/3 · 
1.45 uur Lens P.Komb.D-Lens P,Rorab,E · V,3,G,2,L.6/4 
DE 0PSTELLINGËii:::,;,;;:··_.· ,. - . . - ... - ... ·---····----·· ---·····--•· :-:· 

:\;!:; .... -....,..-•,••·· ····--·1~:. __ :._, ______ .. _ .. _ ·-·· - ., .. _·_ -----· 

1:~~~_!fQ~~!!.:. P..; yersç_hoor-p. v .wijk.;.à.hilderink,-.r.rnicka-: . ,
' -:- •..,, qj;.i-wil'lemse-g. éolpa-p. perreyn- j .de '.hll:st,e.i:--: · 
. ,~. ~;Ho'efnagel-g.bloks-q,v,·neö:r't. :,'. :, .• . · ·, · ... · 
· .· . · ' Res: . j ,redeman,Leid er: ··dbi;tr/v·.d,.Steen,, 

~ , • \ • ; • • •, ' '. • • , •- • •·· • r_ r,,-.. ; ·, f . ~ ! ~ 
LENS KC'MD .Il: g, v ;gessel-j. janmaat .:a.lè:ddêr-a~ v s-graven------------· 
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,.. , è di jk-a,kleywegt-):1. v ~rossum-m.heynen-b ,rui-

.' ternBn;;.r·,goedhûys-pile ·brun..:f. snoeyers, J .. · 
Res: f ,de vries·.-, Leid.ér: dhr. Th.S-uyke-rbuyk:; 

LENS KCMD .C: -----------

LENS KCMD .• D: __ ., ________ _ 

LENS_ KCJ\fil ,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 ,wiistefeld-j. post. 
Res: a,v.kleef-r,yperlaan, Leider:(:hr.N,Koot: 

b,v.veen-f,overbeek-th,tijssen-r.v.let
r,verbarendse-w.gomes-m,v.rijn-g.kerkhof
c,schenkels-r.koster-g.v,osch, . 
Res: j,linders-e,de wit, Leider:dhr.Th.Dro
chard, 

j;koomen-j.èoomans-f.willeyns-a.burcksen-
j .dessing-j ,hollink-f. hendriks-f, jonker-
r. nottet-p.koper-j ,koper. 
Rés: w.carabain- j.mulder. Leider: dhr. 
H, i>rancl enbur g, 

ATTENTIB I JUNILtEN EN ?U?ILLEN! • 

;,FSCHRIJVINGEN: v66r vrijdagavond 7. 30 uur aan dhr. J .M: 
van dér Kleij, Frambozenstraat 4.5, tel, 
33,88,42 (telefonisch alleen vrijdag
avond tus3en 6.30 en 7,30 uur}. 

J\'i[,TERL\ALUITGIFTE: dhr, G, v ,d, Steen, 

VAN DCEL TC'T DOEL (junioren) 
Zondag 6 augustus werd door een D,Junioren-kombinatie 
deelgenome:1 aan het traditionele "Jan Warmerdam-toer
nooi II te Heem stede, 
De eerste wedstrijd werd van de latere finalist H.D.C, 
met 3-0 verloren, 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
king vooi• de otri jd om de 3e en 4e prijs tegen Tong el re 
uit Eindhoven, 
Na 2x 20 minuten zware strijd trok Tongelre met 2-0 
aan het langsté eind en moesten wij met de 4e plaats 
genoegen nemen. 



Het toernooi w$rd gewonnen_'dóor 
nq.le H .D. C. r;1e t .. ,;.,.2 ,versloeg.· 

• 

V.D.(:,···cti,e .in de fi-
,_ • -· ,l. ~ ·~ 

,ï ·- -

,--· - ., .. 

.. . . , ::: 
,_,, .. .. '. 
,., .)'. 
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DE LENSREVUE. 

klubblad 
van cl.Ei_ rkvv 
lenig en :-snel 

HED;',KTIE 

g,halle.en 
amanc!elstr 103 
telefoon 361160 

a. verbaroml:se 

40ste J.'.i,RG,'.rm 

m.u!ll:1er .51 • - ' 

16 augustus - '67 

T E L E L E N S 

. ffi -Cns eeist·e elftal deed he~ 't ·</o
rig seizoen• niet zo best en dat 
had k~nnelijk ook zijn weerslag · .. · 
cip de samenstellers van dit elftal. 
In totaal.werden (uitsluitend voor 
de· :kompetitiewedstrijden) 21 spe
lG:-r.3 gebruikt., Slechts twee speler.2 . 
mist;en ge·en enkele kom,letitiewed-, · 

f str"ijc!,. dat waren Herr.ian Sr.1itskai;i 
. eh. Wil V end erbos. Er wercleh· drie 
keepers gebruikt. Mi~schien is dél.t 
wel een. rekord in clè Lenshis'torie, · 
Cpmerkelijk feit hierbij was ook, 
dat op een gegeven moment terug werd. 
rgegrepen 01~ c1e keeper van het zes-
de elftal; Hoe·zat dat dan (zo 
vraag je je dan af) met cle keeper·s 
van het derde, vierde en vi'jfdè 
elftal????? · 

111.mmmrn.mrnn11nn1mw.mrnimnni.m 1 

Je eerste. twee wedstrijden bLeef 
het elftal ongewijzigd, maar voor 
de c:erde w.e::lstr-ijd-werd· ,het elf- · 
tal op maar liefst drie 'plaat sen 
gewijzigc: •. ::Vocr- de dertiende wed
strijd zag.men het kennelijk ook 
erg somber in,- ·want toen volgden 
wi jz~gingen op e.en vi.jftal plaat-

LENS Z,,K!,GEND;, ffl 
vr 18 aug ffi 
best. vergadering ffl 
za 19 amg - IB 
jun:4-1-10~12-1.5 m 
pup: 1-2-'-3 ' ~- IÎl 
zo 20 aug. , ffi 
sen:1-2~3-.5-6-á- m 
jun: 3 b !tl 
pup: 1 . fil 
nla 21 aug ·. ·, J' 

.. ~ =~Jl=Jmmm 

. sen. Dat hakte·_ er dus nogal in! 
Voor_ het tweede elftal, dat het_ 
overigElrra .beter deed, zag de zaak 
er nog triester uit. De elftalsa.
menstellers hadcl.en voor cle kompëti-
tiewed§~rijden van dit elftal.maar 
liefst: 28 spelers nodig, En ,.dit·. , 
zÓuclen d_an gerust een "wantoestand" 
willen noemen, Dit elftal ver:sleet 
zelfs yier keepers. : · 

·wat is nu c:e moraal van dit verve-
. lende verhaal? -Zowel ·uit het aan-· 

tal spelers, clät voo:r'· het ·eerste elftal is gebruikt, 
als uit het aantal voor het tweede, blijkt, dat de kwa-:- · 
liteit van de spelers weinig of niet uiteenloopt. · 
De samenstelle:r>s vi;i_n c:e. e-lf-tallen hebben zo-



-565- ·- . -· - -- - ·--:- . ., -· -··--·--··-· :·~ 

' 
ioende· clc zv1aré"taak·cïë--sp-,;;i~-;-te kiezen, die op een 

bepaald moment over è',e meest(;l kor)ditie en c,e beste . 
r.mni"ali tei t be schikken. Wil merï in aanmerking komen·. 
,-·oor een plaats in een hoger elftal:,, dan zal men be-: 

-slist over deze ·twee eigenschappen moeten 'beschikken • 

. Uit c-:e hierboven genoemde 'cijfers is ook gebleken, 1 

rTat de elftal samenstellers er ,vorig · seizoen niet he-· 

lemaal uitgekoraen zijn. Tie juiste formaties werden 
niet r:evonr1 e!1. Jit is ra:e.de tè wijten aan het feit, 
dat de s•Jelcrs er te weiniq vari doordrongen waren, _ 

clat konclitie en r':1entaliteit de c1 oorslag nqesten p_e-
ven tij cle keuze. _ . 
·Het "erinpe verschil in kwaliteit wil ook zeg,,en, 
dat het weinig of f,een voordeel oplevert een speler 

· te vervang.:m, om;1at zijn plaatsvervanger niet veel • 

beter (slechter) is. Een nadeel is in ie~er reval, 
dat ''.e.elftallen te weiriiR; kon.stant zijn geweest 
or,, tot behccrlijke resultaten te komen. 
Eun- homogeen elftal inet r.üncler -k1·1aliteit is al
ti jcl -nee· te verkiezen boven een zogehaai:,è "beter" 
elftal,_ dat al_s, los zancl aan·- elkaar hangt. 

G.H • . . --: . 

Deer de instellinp; van c:e hoofclklasse wae:"· het vorig 
seizoen een sterk [_Wwijzigde promotie-regeling nood
zäkelijk. Hio-rr:oór was het na afloop van"r:c .korapt!Li.'.. 
tic: niet heler.mal duidelijk, waar r: e elftallen, ,:i,i. 
uitkèn:en in c'.e afc:cling, terecht._ zouclen kernen. lJj_t 

een publikatie in C:'.e Spor~kroniek is nu rel.Jleken, .. dat 

orts·derde elftal - zoals verwacht - êerste klasser: 
"is gebleven en i!lgec'.eeld ;i,s. :Gi ·c~e reserve eerste . : 

klasse E. Het vierd_e elftát, .. c;at vorig seizoen bijzon

der laaz werd geklasseerd, is toch ge:;Jromoveerd, want 
het _is ingedeeld in cle reserve tweede klasse D; · · ·." · ·· 

Hetzelfde geldt voor ons vijfde _elftal; ,.lat vorig , 
seizoen zo ui_tstek.Emcl voor de clag·lcwair., ook dit elf

tal speelt dit seiz'oen iri c1 e tweede klasse (M). De 1 

indelinp: van ·c~e andere elftalJ..'en wo~lll::t pas over t~ree 
weken bekend. · ·1 

i 
' . 

LENS 3: 

~ 6 1 ~,.,; -1,,," A. - ri·i,; n()stdui ven' '3 - verburch 3- duindorp 
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-"U~·::cI\,._·.._-. T;:,-.... ' -'S::..· ~-:..::• L::...-.;.;A:...._· -=Ge.....:... ::::E_._N::.:. gd s 2 - vc s 4 
SENièitÊN·->.-· • ·; 2.~ieJf_yé\p 21: •• 

- gsc-.2 ,-:-. btc_ 
', .. !: · /. 1.1 .•• · ,. 

' .. 
tonègido 1°-·1ens 1 
tonegido 2 - lens 2 
lens komb. - utopia 

6-2 
2-0 
2-0 

. --LEN s ~·t : . ·. . · . . 'f. 

rijswi jk 5 -::"-i:\it-Và•;:4;_.:._ vei··,~:- -
h. v. holland 3 ,- rn,i.al l;lwi jk -, 3.,. 
westlandia 4 -· vEirburch 4'-:..' 
de po&t.diii v.en. :;1, -- quiék. .1·· ,-· .. 

-le'l'iS ·:.5 '- osc- · ._.,·, ., e:: • 5,..:1~- ... oranje-cblaüw 3.·en-.-rksvr:1 .2 •. ' 
lens komb a-don bosco 3-1 :; ·,. ··,.. 
odb 6-lens kómb.-·b .. '°' 2--2: ·: LENS 5 :. ,. _ ... , . , ..... 
lens kor:1b d- odb 7 7-0 >, 'quièk. 8 - ct'e pbitrl~i;~n ;6 -

vies 6 - hrnsh 5 - westerkwar
tier 9 - soa 3 :.. rijswijk 6 -

2-0, .'i - ni vo 3r.- -spcorwijk 4 en vc;; 7. 
?Ui1ILLEN 

-1:e!'l.a' c. - odb: 2 .' • · .. 
lens d -. lens· e. >.- ·, · •, :Jj,-2.--:"'i .: - · , • 

KEJ:'.i'l-JJ,;",N TCERN CC I '· . : :·. · ·-EERSTE-''Kt 1.:.,ETITIEWEDSTRLJDEN 

(lens;', 1) . , LENS 1 en 2 . 

1 ens 1- ne erlandia .. 03~1ö~ .. De lc_ompeti. tie -V()Or, ·cl e•-;~(3.-
·· lens -~ ·,r·:-hillegou1, i - .· · t b · t " 1 1 o 

lens -1-w.il:skràcht-, 0_, 0 ., ... · eurs . egin · op zonaag . · .. 
·l 1 ha 1 1 0 ~ · september ... Gt.i-s ep,rsi;e _el ftlil 

:L:~! 1 - hb~r em LJ:O' , if,O.P ,~~e da_g·-echter vri/;· , .. 
Jr,ns -1 ... ado î 20 'j' .• 2._,, .\;;<:Q\,e.t_ cl~.t,. ~lftal, pas, èen wee,. 

Jo.ter begint·; D:1i1 ,;taat · een 
uitwedstrijd tegen :--:'.. · :· · ' 
.:/iwart ïll;;i.w-r. op tet Jll~.9.P'f/-m-__ 

.. . ,.,;~ .•..... • .. -- · ma., L'),2_{:s'êfJ{;ernhlèr,"i·o_:).)~;t· dlè 

eerstè "thuiswèdstri' jèl .tl"gen Moêrl~ápèil.e, .: ·· ,. " :· · · 
Het . t~:e9:l e,, '.: e_g'i.nt zl jh · cni&t-vi\f:f èid zwa,i·c, _k0r:îpot.i i;;i 9 .: 
op ·1 o sept e:1b er 1~G·t ·0en· thuï:ir\'lü.Q. st,·i_jd• 1;;.e~".:, Hvv· 2·. Cp 
·; 7 septcmbe-~ vcügt cun wEiL''strj_ jcl tegen buur .. ;on ffi,IT 2 en 
op 24 -scpte·"'.lber de grote c~erby tegen Quick ;";t.cp·s 2 Q 

·, '' ·r r.• .... ,, .. ,.1-•· .• s·E ,,. r·c· :>-E.,,. ' 
1~ !C-.... <.: -.ti J.•°I.· ·T ... 1.J ·-•J•ï,:. ·1 , • • • "l'\I,_... •.. • _. 11,,.. · .1.\! ·-

.. , ... 
·:":-... :-.•~ ·· .. ·.· .. ··.'.!•=·,.~.··;5t)r' z~i~êl~@: 1-2( ;1\1_g{ü3ttt;i•:· __ _ ·· 

. ,.. __ ,:_ ---~----~---· _".:..... ,. 
··,:1 _. · _,·: .,••--·-;·· _,·-·. .· .. r,. .. ... . .· ,·. .. : ,., . .•. 

1 uur . :t!:t: ~. . '.')' {.;ontfo'ort J:-Lcr1s"komb .1 .. C.ude~_,Ei'i;/,r, -. 
UNIO-terrein. Reis' per bus,· 

- '•Yi :.·:·: ··rr . vér'trek hàlf -~ 2 váhaf· Klub'-

2 U'l1r L2nP 

12 

__ .. _r:_ .... : >· t · ···· :'"._. ; __ , .. "L, gebouw" 

f' .. \i,.;:r~urd1 2 v,,J.d ·1~GelJ'.·1,LokJ,/4 
•i ::.::·~-· -,, I)1: T , .. c.;~ ~ 'l . Vi~ld .-1 ;f/i :b <-.1 , .Lok~.?/ 3 
t- .,_._. __ , ., ... ~ ... ····~-. 

•. i.r- -. . ~ 
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12 uur 
2 uur 

Lens.komb .D - D. T .C. ; -----V.eld 2, Geb. 2, Lok.-:5/} --2 
Lens 3 (voorlopig)-N.I.V,C.2, Irenesportpark, · -

•. _ - .. .:.::· Schaapwe§, R'wi jk. 
··DE Cï'STELLINGEN: -

LENS 1 (Komb.); . . ·• .' ,, 
, .' J • 

c; v.d. beek - j. v. di.jk,-w; hansen-j. v. d.knaap.:.g;kemperrnan
j; englebert-g. verhaar-r.wachman-f, cle zwart-..d.brandenburg-
j.zoet; · · · · · 
Res: g. j. crama-j .meijeP-. -Leillër: Dhr. Ï' ,rl!éershoek •. · 
Verzamelen: Klubgebouw 11 :_ uur, 
LENs·· 2 -(K~mb.) 

a;cle leeuw-h.haket-a.roodbol-r. roödbol-h. SJ11itskam-r. blok
a. roorluyn-w. venderhos-h--,~ooduyn-h-;clietz-1.riemai •.. 
Res: th.suykerbuyk (2x) - m.v.zilfhout. 
Leid er: -Dhr. L. te -·1-"iey-; 

VCCHLC'PIG LENS 3 (-uit tegen N .I.V. C'. 2) . 

r;brugg()mans-ch:verhoef-w.verbárendse-j,verhaar-a.limbeek
f; c ~ v .oohemen.:.p'"a. j;. schouten-r. eykelhof-th. brocl)ard~ 
a.kortëkaas·-h.brar'ldënburg. · .. 
::es: w.eykelhof-j.p.i,groenenclijk. (Deze reserves. _· 
spelen in elk geval zondag 3/9). _- . - . 
KC1/JJIN;, TIE 1\ 

th~:~uykérbü.yk· (2x):..r,j;de groot-a.j,klein breteler-c. 
méere-g.l. v .d.akker-th. j. v .kleef-a-.a.m.nieuwenhuizen-
j. f. boèrhof-r. brandenburg~j .witting,n.de boer. · 
Hes: a~h.v.niel, c.vervaart_-~.v;d.zalm. (Deze reserves 
spelen -in elk geval zondag 3/9). _ 
KCMDIN/, TIE D 

c. vaassen-f. straathóf-p;rii. à.davis::..j.a.riemen-a.n. v. eg
mönd-h. p. speicher-f ;ve,èlbehr-j. c .• v .scnaik-f. wubben-
w. veelbehr-n.drabbe. · 
1-i'.es: h.r.crama-c.knippenDerg. (Deze reserves spelen 

1 in elk geval zondag 3/9). · - . 1 

AFSCHRIJVINGEN: tot uiterlijk vrijdagavond, 8 uur bij 
· "dhr.G:Coomans, Weimarstraat 218, tel~ 

39,27.20. 

Cp zondag .2. september reeds starten Lens 3, 4 en 5. 
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Lens 
Lens 
Lens 

3 11 e klas E) thuis tegen H,Nl.S,H, 3. 
4 ·2e kla~ Dl uit tegen · v-.c .. s . .5. ,'' -
.5 · ge klas M thuis tègén ·WesterkwartiEir. 9, •. 

Lerui, .~/ ?o~. 8 en 9 :9ig:ï:hi;ien 10 .september, HièrV'öor· is 
het.:Progr:arnma UO.ftnWt )?J§kena;:-. ', . ' . .,,- . 

~,;. • ~ ' • .• • ·-: • - -- '·. •• • '.. ~ • •• - • • J 

?;r:ogr'ár,1:ma-',Z,Onda·g· 27 :a:,:ra,ustus, , ,. 

:nósR -': --r:ens 1 · ( Roel?fSç\ren;-1 sveen) •. , 

12 uur Lens. komb. 2 - ,Quick 4 · · I-Ien,selolaan 
kwa'rt"over één c.s.C.2-Lens 4-/.5 (Vlamenburg .(kleine 

3 uur _C.S.C:.1-Lens 3 ( Mariahoeve 

v:,N DCEL T(T DCEL . ( senioren ) 

Loo) 

UTCTI:,_; speelde haar eerste óefenwe51strijd tegen een kom-
-binatie. Door de vakanti~s;,kwamen beide teams 

onvol],gc,lig ::.n.het vele: (Utopiµ 9·._màr:i, korab.10 mo.n), waar
doo:i:,,POf{al_ -.reel van de fysie)j:e kracht vµn de spelers werd 
gevergd.\, V<:J0ra~ ,.Utopia had)J.et in ,de eerste helft_ erg · 
zwaar met haa1· 9 man. De:kombinatié 'haèl voortdurend een 
veldov:e:rw·icht, dat c:oor · onnauwkeurig plaatsen echter · 
slechts!.in. één doe;L,pµnt __ werc: uitgedrukt~- Nä de' rust ~eeg 
Utopia er een tiende man bij en ging in het· o'ï'fensie•f... · 
;Je kor.:ibina:tie~Yerded·iging gaf• echter geen krimp, daar 
ktrram nog bij,· dat keeper !linus Suykerbuyk uit stekend op 
dreef was en toen de nood aan cle man kwa;:1 (drierri.aal( werd 
hij i:;eknuffelc: door Vrouwe Fortuna, die de bal op het 
houtwerk deed belanc.len, Tceri c:e Utopia-krachten waren 
uitgeblust, ging Je korribinàtie wee:;,• in c:e aanval. Het 
werd 2.-0

1 
toen een pass van Lou Janssen preciés op tijd 

Jos Witting bereikte, die de zaak verder ,c!oeTt:reffencl ... 
afrondde. ,'U. ;_;et al een aardige wedstri jt': rae"t ·vla:gen van· 
goed vo_etba:,. en een gelukk:i,ge overwinniI{g van tle komb:j._n_a::
tie. De ove,:winninr: zal echter niet. in c:e analèn worden 
vermeld, daar enkele', cla.~rtoè uitgezochte spelers, wei-
gerden een ",èoping-test'''te ondergaan. · · 
Hierdoor bl-.;)ef het vermoeden van gebruik van· stimulantia 
bestaan, waardoor c:e overwinning niet· officieel werd er-
ke~q. . .. .. 

VAN DCEL TCT ;JCEL ( junioren )· : 

LENS 1 : De eerste we:lstrijd werd gemakkeli·jk. gewonnen 
. _met, 3-0, doch cle tweede wedstrijd ging wat onge-



1 
1 

lukkig met· 1-0 verl,oren,. zodat onze·. kansen danig waren . 
verminderd; De· derde wedstrijd kond-en we· niet verder 
komen clan 0:::·.0, do~h in de vierde een goede 1-0 over
·winning, gevolgd door de beste wedstrijd, een 4-0 over.:. 
winning op het goede H.D.C.· Lens en Wilskracht eindigden 
beide met '7 punten in poule A bovenaan, doch ons-doel
gemiddelde was veel beter. Toen_,'moesten'1iië heel läng;'wäèn
ten o,, cle finale, want poulè D moest· de laatste serie wed
strijr'.en nD[, spelen, toen nog rusten, c'.e eerste- ~elft -
om de 3e én 4e·plaats; kortom J. 1. had t.e lang rust gehad 
en kon in c'e eerste helft niet op gang komen. 
:-. , D af , 1 20 had iets meer fut en toen onze achterhoede 
vocr·veroeend buitenspel bleef staan, viel de ·eerste··, 
_r;oal, direkt gevo},gd door .een 2_e. _ Na rust perste i~ 1 
er nog c:e laatste ene_rgie ·uit. en bracht de achterstand 
pog terug tot 2-1 , maar verder konden we niet raeer 
kcEen. De fraaie 2e ;:ilaats was de welvercliêncle beloning 
voer _het· harde werken van onze 12 Lens-ers. :.loelpuntèn
r~akers · wa_ren Nol Janssen ,~, Carel ·vàn Velzen 3, 1,Vira1 

KeetL1an _(aln :'aul v ,cl. :,ar ieder 1 , ' · · 

PR r G R ~MM~- J·U N I G REN EN PUT 1 L LE N 

voor zorn:',ag 20 augustus 

2 uur Lens 3 - Don ;-;oscö V.2,G.2,L.6/4 
1 i uur Lens P 1 (oud) : ;JC'NK-toernooi - Gouda . _ 

;,-klassers attentie!· Sonm1ige jongens, die vorig'-· 
jaar op zondag speelden, staan nu op. zaterdag · 
opgesteld )Lens 4). _ _ 

=n=E~r=rs=,=TELtINGË"iiÏ: 

a. vervaart--k, schoûw-f, jehee.:.g; cluyvestein;..a, v. 
essen-a ;westhof--b; hoogl:!veen-h, egberts--f. v .cl. 
be rg-tl'l.. van r:ij:1--c. gri:nb$rgen. · 

· aos: a.bilderbeek-j.verbarenèse, Leider: dhr. 
F. Herremans • · · 

Df-NK-ï'Ui'ILLEN~TCE,l.NCC-I_ 

Het eerste Pupillenelftal van de vorige kompetitie zal , 
zondag de· eer !:ebben het laatste toernooi· vah dit jä'ar .. - ·1 
té spelen; nel •. _het DC'NK-PU?ILLEN::TCERNCtT·; Wa"àrVéln. ·- ... ,.,.. 
de .\'lisselbeker in ons hezlt is en'dus· zo.l raooten wor- . 
dèn verdediJt'. 1tie· willen 'ra graag· neg eC:'n jaar in onze 
nY"-i -il7.onl.r~qf-, hn,,rlPn t nrP r1n!=:. ;i:::::i hr..~+. 
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Lens -is ingedeeld in één poule met G.D .A., Gouda, DCNK, ~· 
RlCi\VV en Haastrecht. Middels wedstrijden van 2x 7½ minuut·· .. 
wordt üitgeill9.akt, wie in cle fina:Ie speelt met de winnaar 1ó: •· 
van de anclere·poul'(;! orri cle wisselbeker. 
:,an vang van het t oeri}oqt ~ 11 · uur~" , 
Denk erom een lunchpakket mee te :.fiema ! 
De volgende spelers worden verwacht: .... , · 

h;jochems (2x)-p.v.wijk (2x) - c.lustenhouwer
g~colpa (2x)-g.trommelm-r.micka (2x) - a.baven -
e;hoefnagel (2x) - m.v.d:..horst~.:q,ir.noort (2x) - · 
f.veeren. Res: m.v,baggum. L<::iç)ér: dhr.G.v.d,Steen. · 
Samenkomst: 9.45 uur inrang ~ens-terrein. 

ï1i1C GH,\r-'.il,';;,. JUNICREN VC( R Z,~TERn,'ce.i 19 f,UGUSTUS' 

15.45 uur Lens 4- c.w.~; V,1,G.1,L.6/4 
15,.-:-5 uur Lens 7- c.w.:·. V.2,G.2,L,5/3 

Lens 10: Celeritas-toernooi. . 
14;30 uur Lens 12-Qnick Steps 11 V.1,G.1,L.5/3 
14. 30 uur Lens 15-Vr.;élenburch- 15 V. 2, G. 2 ,L. 6/ 4 · 

' ZIE ;J( iiK-TCERN(C.I ZCJ-,;J;,G;. 

DE e~'STELLINGEN: 

LENS+: ------

LENS 10: 

LENS 12: 

a.feitz-h.dankers-p.f.de haa..~-b.eP.skamp-b.lusten
houvrer- j. castenmiller-r. v. wassem-c. blok-
p. bremr;1er-j. holt-g. ravestein. . 
Hes: h.martens-r.bogisch. Leider: dhr.H.Leenclerts. 

r;bos-h.v.berlo-p.klein breteler-w.englebert
p.manders-p.nilt enburg-f. c'.e. vroege-cl. de vries
b.v. ('.. sprong-th. wilshaus-p. v .çloeveren. 
Res: j.keetmém-c.hoenderkamp; Lci,'.er: dhr.C.Kras. 

zie Celeritas-toernooi. 

h; jochems-1. v; d;me er-h. v .dam-c.abspoel-p .heynen
p. v .cl. steen-r. v .• meershoek-r .h. straatman-th. v .<L 
aardweg-j.•v. d. ende-g. v .ardenne. 
Res,: w .de hilster-j. janmaat. Leic'.er: dhr .G .Ker,1,-
perman. · . · 
f .• v .• os-c .• bakke·r-·a. borst-h. straver-p. booms-1. win
kélman-j .• al berse-e .• booms-p. wilmer-r. feenstra-
r. de vroege.; Res: p.steffen-c.v.hulst. · 
Lei,:.er: dhr. Th.Droers .• 
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•'• . 
Cel~ritás '.org~~i;êert":;ä.terdag ,en >zor'lc;a:g 'eéri jeugd- .... 

. :toernooi in ,,rerbánd ~e,t J:i:èt. zestigjarig ,öè stáé).1'.l · €in ·ae ' · 
'nêropenine; van haa:r'terre:i,nen; ·voor z_aterda. zijn wij 
uitgenodigd met eeI;1 .C.-seléktie.:.e1.:ftal~ .. ·.··' · · ··' 
Het progrqmr.:!a: · ._, .. -r " 

Poule n: --------
13;2.5-uür Lens·- H.V .c:.· -

.,;. • .. 
". ·'- "· . 

1 l,; 1 .5 uur ;'.. n·, C' • - · Lim s . .. 
. 

.. 
15.3O--uur- V:i-ec1ehburch - .Lêns . ,. 

waarna om 16.25.:·uu~--d.ë._~.Q __ , s .2.:v~Xl.J'.lQ.~l-~~X\.,e.n_ ;:;_ (p_q_aj,~-------
n bestaat uit. V .• C •. S ..... , . G_,[l ._;\.,. Cele,i:i:~~~ .~!.1- Eip9r_gË'_e. ___ . __ _ 
Dcys) spelen o::r·c1e, 3e en- 4-e plaats en de no' s 1 om de 
1e en 2e ulaats •. •--, · · •·· · ·· ·: · . · 
Gespeel(:1 wor:len wèdstriJ(JËm van 2:ic'1ü"m;i.nut.en; '.biJ 
gelijk einçligep :"rorélen strafschoppen get_iêmen. , ... 
;Je volgend~ jc!}g~ns worden- vm;:itr.acht: . _:. ·-· 

m.bloks~th.ooon~-fr,di~~e:Ldorp~a. j~ng·-· · · 

séhläger-tr. re sodihàrd j o-h. rinm1ól zwaaD.::-:t.h ,Y.:.~rij_n:, ___ ----·· 
j. v. ri ji't-c. stapel-r. v. è. st; een-p. verhee:oen.:.k'. v:d ..... ·- ___ _ 
voor~ •. Le:ï,.::,ter:.cl):ir.G,v.d. VeJ.d?. .. . .. .. , .. : . . . 
_Samenl"or,1s~: .. 12,'f.5 uur. l!ebgGl_9läan;hoek J:,~•i;•rn,~;, .... • - . 

. ·: ~ • - - .. _.t .. • --- . . • . . . . . . 

3:IB C'( K DC NK--TC-ERNCÇ-:I ZC'ND.',G .. .- . . . ; . .. .. - . . '• --
-1; 4,5 uur LGns :." ·1 -•Quick 8t·ep§ r· i. .V ,-4 ,G.1,Lo{/t), 
·j :-- uur C a-:.i·~ïf. ~") 1-LGns--r. 2 : · . :· ··l\l~:-:'lr•:~;1strB.at 
'i.4:S uur Lon-b i' 3~·Quick-·Ste1is P-2- Vo2,G~2,Lo5/3 

.......... -. ··--
LËNS. P ·1 : · · . .. . ' 

-:---,:---;---:-a .. ~ ··. · -~ . •• ~- · ' • . :. •:.-. ,-r •.• •· . ·· . , •----._~. 

p;vcrschocr •· p.v;wijk .(2x) .··.g,bloR:s:.. .r_~_mick;a'" .. (2x)
g.~wiJ).cr,'3J -·:,-f;•0o1_J?a_ (2;x:}" ~-.:.:).perreyn ··:. __ j.ç:e. hil stcr
e.hc2fnagcl \2XJ - q.v.no'ort· (2:ic) - f.srioeye;r::.$/. 
''<> 0 J. r~r'n,·•on Tei"rler· clhr ,, V Cl1 Steen ....... , '•" 
,;_1.-.....9: ~. t.:;:,.l,;_,,:,~ Cl .:...J '--• • e'Je • ., • r, . 

. . . . . '• .. --·-~- .. :~- '"~J-~':-~~ .. , • .- •.. ·- ., . : . ,~ . : ,·· 
LENS.? · 2: • .!.. - - .• ·, __ r - .'• .•••. •. . •• ';!~;;": •. . ·-··;- ----

g" V "f:.8~):3GJ.~ ·-·- J;-jtii:.t::a-a-t.- -· t1.~l~xidBr-""' .at·"=s--gra:v'er-rt"1ijk~ 

cJ:1:Jt::-yï-;rcp:t - h~v ... roB~jur·1 ... a"h:_J.c~·e:r·ink:~- m .. h-eynè1:L.
rtgc'GÎ~J"!1_1ys -- b-:rni.t.er;-:1D.n - p"le brun" 
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Hes: f.de vries-g.v.osch. Leider: dhr.Th.Suyker

buyk. Samenkomst: 12. 30 u. l-lengeloln. hk, Loevestein·· 

. • (laan 

j.v.hoek- r,v,d,meer - f,overbeek - a.v.d.aar - j.pcst-

j. oost erve er-j. vàihkenburg-j. schaareman- m. v. wassem-

j, wüstèfèld - j.v.d.burgt •. 
.. , kl f 1 L • 1 1h mh -• h 1 

1ies: a.v. ee -r.yper aan. e:tc,er: c r.1 ,l;roc .are, • 

. T'î1 1,1"1,1'Tl" JUi'}T t ·=t· ï:.~1\1 "fi'i,t -i'U"ILLE"' 1 
il .,_ .LJ J.J , .J '- ... .ul'- . .:.ii.·, l J.~ • 

:.FSCEHIJVIi\'.GEN: vé6r vrijc:agavoncl 7. 30 uur aan dhr. 

H. van c: er Kleij, Frambozenstraat 45, 

tel. 33. 38. •:-2 ( telefonisch alleen 

vrijdagavond tussen 6.30 en 7.30 uur). 

1::,TEï:L\l.LUITGIFTE: clhr .H. van cler Kleij. 

;,fgelcpen week bleken nog veel jongens op vakantie, 

terwijl waarschijnlijk ook sor.mig:en nog niet de Ums

tevue go1,cl hadden gelezen. 

:Jeze week is er nog een klein prograrmna, volgencJ.e w;eek 

echter starten we allemaal. Lees steeds goed, v,ooral 

nu c\e elftallen opnieuw worc'.en sanengesteld, of je 

naam staat vermeld. Zoals je zelf wel zult bet,rijpen, 

zijn de oefenwedstrijclen zeer belangrijk om tot de 

juiste sàcenstelling van c'.e elftallen te komen. 

Zorg dus, c'.at je aanwezig bent en zo goed mogelijk je 

be s-t ~'. oet . 
Cok voor deze we:lstriji:.en giliihclt natuurlijk, é'.at je, als 

•je onverhoopt niet kunt spelen, normaal op vrij(ag

avonu tussen 6.30 en 7.30 uur afschrijft. 

Zorg ook, dat je voetbalspullen goed in orde zijn, er 

mag alJEen worden ges;:ieeld in het juiste tenue! 
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DE LENSREVUE 

weekblad 
vii,n de rk,v;v;, '.· 
lenig en ··snèl · 

RED:,KTIE. 

g.halleen . , .... 

N I E U W E R E D ~ K T E U R 
·-

Na maandenlange eenzaamheid werd 
Uw redakteur.tegen het einde van 
de vorige kompetitie"verblijd met 
de komst van een ·meê!~'...redakteur · 
(And ·verbarendse). 

amandelstr 103 
telefoon 361160 .... , 

a. vertarend se .. :. ' 

De redaktie was echter desondanks 
niet kompleet. Een "volledige'1re-
daktie beboert immers uit minstens 
drie man te bestaan! Cridérgete
kende is cl,an ook bijzoricfär ·ver
heugd U t_ê kup.nen mededelen, :.t1at 

.. _ hij er na· kortstondig (maar ken-
' nelijk vruchtba.9.r) onderhandelen 
in is geslaagd beslag tê legger 
op het,jeugdige talent van Fabian 
van Doheernen. Ik wens' Iliijn nieuwe 
koll ega,. ,vee:l suk se s toe en hoop, 
dat U.van zijn boeketten stijl
bloempjes zult smullen. 

• • l • m11mm1mr.mumnmmmmrnmnm1 
' 40ste J,"d~RGi,NG 

Nill,\i:a'.iER 52 

23 áugustus 1 67 

drJi'.IT1JrltrL.11liîm'lrill!}""• ,mrn,rm'11mm,llf 

" LENS Z,'tKi,GEND,~ 

.. 1. ~ • 

Guido l-Ia:).le ei:i, , 

FLITSEN UIT DE L", /,TSTE FESTUUB.S-
' "VEHG;,DEi,ING za 26 aug· 

jun:5-6-7-B-10-:-
11-12-13-14-15-

' .:· 
.·. Vrijdag 1 8 augustus j .1. werd ·door 

16 
pup:1-2.:..3-4-5-6 

zo 27 a1,1g · · 
sen:1-2-3-4-5-6-

7-8-9 . 
jun: 1.:.2 ·+ kamp 11 

·. 1rta- 28 aug 
· · klubavond , ·; 

,1 • o !ll ,vr u sept . 
. ffi '.. ~eestavond. J . 
' . m ·mmmmmmmm•r.mn-n=mmm . . 

l11Il1IIl! .u.....iu.:i.ui.l.lJJJJ.iu; 

,.._: 

~- r . 

het bEl stuur vergaderd ten hui:.;:e :· 
vàn onze sekretaris, de heer F • 

. rlfesker. Tevoren verklaarde dé ·3:. 

voorzitter,. dat er niet veel ·op;. 
. de agenda stond vanwege het . , 

"voetballoze'. tijdperk", dat ach-
. ter ons lis;t .. Niettemin was het· . 
half twee {half twee!), toen het -

... laatste woord gevallen was":'. arme 
gastvrouw • ; . . . • · · · · 
Wat voor onderwerpen er zo werden 
aangesneden·?? .. ,_, .. ,, : 

De gemeente he.e.ft ons:'_berièht·, 
dat ons s1jortkomplE!Dç,over enïge 
maanden op het aard53-snét· zal 
worden aan ge sloten •. Centrale vl3r..
warming-·v.an -ori.s. klubgeb.QW'{ __ gaat 
dan-tot dr mogelijk~den q~l;ii?[~. 

. 1 . 
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·-· . -- .... -

Geon enkele· dame· b éhoeft dan .1.s-wint_ers_ :nog citer koudè.· _ 
voeten tè .. klagen ·:, ••• : · . _. _ _ -~ 

Cpnieuw werd de wenselijkheid 'besproken, onze velden 
in eigen beheer te ga.an ner.ien, Met de gemeei;lte zal,-nog-
maal s ..kontakt word en --opren omen. _ _ __ · · 

- Er circuler.en geruchten, .c~at ële verhuizing -van de ,kin- • 
clercroëtici.nogal· wat voèt,m in. de a<;(rcle zou hebben: 
Wo nenen·net ·niet. :'Je sekretaris ·zal het be;stuur van het 
kinr!erdag'\i'er15lijf .. er noÇ)1'.aa;Ls op attêndere_ri, c'.at ze ,ZO 

spocdi.g mo?:;e:p.jk ons klul;Jgeb~:y.i-:r vaarwel rno:~ten z~ggi1n;i, 
Nu het oefei'ld(?el weer verplaatst _;i.s, _- verdw;j.jnen· er; ·· 
weer veel te veel 1:-allen in cl.e sloot. Getr.ácht zal· wor
den, o,p korte. terr.Jijn een_,a-frastering te "'.versieren"·.· 

- Zeer :J.angdurig werden c:e nct,ulen van ·è.e la.at ste i,lge
mene i;,ec1envergadering ,lo'espr.oken, Ie 01ereen is het er 
mee eens, c;at c'iegenen; die kontributieschulclen 'hebben, 
syster:,at,isch uit c:e opstellinren worc:en geweerd. l 
Het voorstel Véln c'.e heer -J-, v .Irussel om tclaatkomer·s, 
die niet mog-en nee spelen, niet ook nog eens met een·· 
extrá.:·_·ra:se,Tvcehel./-r:.t. _op_ te knappen, vindt geen genarle 
in cle· ogeri· v-än.'dé. ine.§)ste Tfä-stuur$1ed.en. We 1;1oeten ·· 
hard worden • ", .-~- ,·. ~- .. :. : ... ·:~-~--- ... ·--- .. -->L~. ' · ' 

- Enkele l:e.stuurslec'·en-,- Fli.e, het weten kunnen, zijn nog 
niet zo· enthousiast ever de verlichting van -het t.r',1.i.~· -
ningsvëld·.- En ·::at ornlanks-de gemaakte kosten! . Er ... zal 
nog aàn q:edol;:ter,:: meet en iirnrden. Tussen haakjes, welke" 
akrobaat- ge.ei't dîe lich:tmasten n_u • ,:iens einc!el i.jk, e.en . 
vrienc'elijker kleurtje?._·_ :; ." · ·· 

- Zcnclag 10 september ·zal ohze gêestelijk ;adviseur, ... Ka
pelaan Kqmcler; din 1 0, 00 uur een H .rJ!is opèlrap;eri in het : ·· 
kluqgebouw, ter opening van het !'}ie\iwe seizoen. 

- Door --het. vçrzwaar,le tr!).iningsprogram.ina voor de hcogste 
elftallen ·dreip-en enkele spel$rs ··geen tiijcl over te, houden 
voor he_t j_uniorenwerk~. 1/lie voe:\.t er wat~voor, de··JUJ(f-.-bi.j 
haar zware· taak bij" 'te staap? ' · . : ' - · ·· 

- Wat. yre_ ,:f;illen hebben:.· :een elek't;rische p:br.ip voor de:_2,?,llen 
(we].:. Jà'l), een klubvlag ((:e OU('.e is all~en nog te ,georuike 
als zakdoek!) en •• ·.,.- een heleboel· ball'en (telefoon 66.13. . . : . 

Luistervink, 
NIE-î.,..('I'KC'ï',lGiiS, f,TTENTIE ! ! __ ) .. 

We willen er not:· évén aan: hérinneré.n, dat degenen, die van 
plan zijn op een gegeven moment hun elftal-renoten in de ste, 
te latP.n. mAt. in.c-::int1' v::in "lj ~Ant:i:::imhP.1"' ( ("~(:l Ar->'l"'_q:r.o lr~mnot-_;t-; o,_ 
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UITSLA G E N 
zondag); y:oor het on-cntkoomba~ 
re feit gesteld zullen worden, 

SENICREN dat zij vij:rgulclèn boete 
, dienen te bát·alen. Dovendien 

msv 119-lens 1 1-4 worden zij voor twee wedstrij-
lens. 2 - verbur.ch 2 ._ 2-~ :· .. den g,E\~h.orst en krijgen zij 
niv.o'. 2 --lE\nS. 3 4-e.'h"· ,een ext;r,s__.reservebeurt. Dege-• 
JUNICREN 'l,. .. -··J:1en, c\:Î,E\ te laat (meq is ,ver-

plicht minstens tien minuten 
lens 12-quick steps 11 14-0 v6ér aanvang aanwezig te zijn) 
lens 15-vredenburch 1.5 10-2 kome1_1, krijgen een extra reser

PUP:ELLEr,i 
•. ... . ·. ._ ~ 

... r~ 

·1èris 1-quick stéps 1 
odb 1 -lens 2 
lens 3-quick steps 2 

DCNK ï'Ui'-TCER.t"\lCCI . , . 

lens· .. - ·donk 
iens ·--gclà 
lens. - gouqa :, 
lens ·_ rkavv 
lens - haastrecht 
lens - vvp 

vebeur.t, e~enals.zij, die niet 
in ne·t voorgeschreven Lens-

4-1 ·tenue speÎen, of hiµi legitima-
0-3 tiebewij.s vergeten. . · · 
1-2 .. In het vervolg" zullèn. spelè_rs, 

die met de strafkom!Tiissie van 
(le KNVLi .in aanraking komenr . 

2-1. 
0.::1 
1-0 
.5-0 
0-0 
0-1 

, hun evE\n-t:ue,eÏ. opgelegdè .b~ete. 
zelf moeten betale.n. Waarvan 
a,ktè ! ! . . . • 

TRi,INING. 

We zullen het geringe deel-· 
:nemers.aantal aan c7 e eerste 

.:.trainingsavonden maar wijten 
aan de vakanties. !fot is daar-
om misschien wel nutt_ig om nog 

even te memoreren, dat de woensdagavond gereserveerd is_ 
voor c\e jonge seniorengroep. 
Vrijdagavo11;d i.s_ speqiaal bestemd voor de niet-gesecteerden. 

•: Echt, heren vo~tbaJ.lers, zonder t ra_:Lnine: ·1comt men -er riiet. 

P R C G R A M M A S E N I C R E N 
voor z'ondag 27 augustus 

half drie pCSR 1-Lens Komb .1 Hoelofsarendsveen, vertrek 
· -· · '· · ' p. bus _Hengelolaàn 1' uur 

12 uur ·Lens 2-Quick 4-,·· Veld :F,Geb.1,Lok·.6/4 
12 uur Lens 7-~G .S .C .-5 Veld 2-; Geb. 2 ,Lok. 6/ 4 
twee uur Lons 5-0.S.C.3 Veld 1,Geb.1,Lok • .5/3 
twee uur Lens 6-C.S.C.4 Veld 2,Geb.2,Lok.5/3 
:1 .ï .5 uur C'. & • c·._2:.:LE:_n s 4_ / _ · Vla:,11:11::b_ ur. _ g (kleine Loo ) · 
drie uur C .s-.G.1>--Itens ·3 .· Ma-r:i.ahoeve 
12 uur C,fr;C,(Vet.-'F.::Lens Vet.)' idem ... · 
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drie uur .r!s.c.6 - Lens 8 • 1 ic~em 

-: ---·---· 
. ;,~ 

._. -,DE. C.'STELLINGEN: 
- ... •" ..... - ···-· - --·· .......... . 

, . 
·• LENS 1 

·~: c. v :d. beek-j. v .dijk-w ,hans~n-j .v /d kna_ap-g~-k~mperman
,j, englèbèrt-g •. verhaar-r.wáchr.ian-f ,de zwart-cl. branden-· 
.b;ur:-g- j .-zoet,. ·•Rés: n. v. dómlYurg- a. roodbol, 

. :· L(;ider:·· Dl~r. r .f-ieershoek. 

LENS 2 

a,r:e leèuw-ch. verhoef ~r ;blok-r .rocdbol-h. smit skm:,-h. 
dietz-a. rooduyn.:.h.rooduyn-w. venclerbos-d .groencmdi jk-j. c. 
v. schaik. 
Res: th,suykerbuyk - l.he~'.lrichs. 

LENS_3 

· • .r ;bru3gor.1ans-a. linbeèk-w. verbaremlse- j. verháar- j .meyer
p, a. j. schouten-f. c. v. boheernen-r. eykelhof-th. brochard-a. 
}{ortekaas-h. brandénburg. ·· 
nes.: r.r.'le f-;root-r,brandenbi.lrg. Sil!-:!enkómst: 1.30 uur bij 

:1ob i'rugt:emans, liar.,anthorst 351 • 

LENS !;. 
.. .. --.~ ... - -.. · 

g. j. crama-f. straathof-a .m.nieuwenhuj:zen-a. v. egmonc:-h.p. 
; speicher-g. l. v /d ;~kker-w. eykelhof-j. wittini:;-n.koot-f. wub
ben-n.drabbe. 
nes: c.meere ~ e.a.v/d akker, · 

LENS 5 
m; suykerbuyk-c. veldink-r;c'.e 'waard-h.kemper-h,éle ·/froot.
c.peeters-h.de sterke-j.de hilster-g.looyestein-a.v/di mey-
den-1.janssen. · · · ' 

-.- - ---· -· 
Res: chr .peters-h~ jacöos_:· _ .. 

LENS 6 
. . - ·--- ".!. ' . ' . i 

--·a;vërhar-èÏ1(1:se·-<::. nieuwenhuj.zen-m. heèrschop-fr. v ,dijk-h. veldin~ 
, ··Ig; jehee-m; v, eysbe:tgen-g.halleen-1). burghouwt-p. _,5chuJ_ten-

·.:";: j;c1 ë boer. Hos: g.-nogentoren-r.j:scholtèn~. · ··. · .. 
> \' .. ·-, ; • • •• - ' ' • 

LENS 7 < 
c_;'..;~asien...: j. p;i .m.groenendijk;c ~ v ~11e-lzen-ri.c'.é gruyter-1.h. j. 
b'l'e'ek2r...:th. j, broers-r. h. péters-a .• .c·,-v ;. soh:i:e-èhr. jehée-n ,de 
boef'...r;ravepsteyn. 'Ros: w.veelbehr'-w,•og.gers •.. 1 '. 

,s,.. • • ~-.: •• • •• 
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LENS 8 

• , 

d, v·.lie_shout-_j ,g ._v_.dissel-j. p. v .dissE½.-:t:'·• gelauff-a, j,· 
klein breteler-f .w,: /5oseling,-a. g, vleeuwen-j .hoepermans- · • 
w.th;v/d·laan-c,knippenberg-c.th.v/d laan, 
Res·: ~ l .p. v·. beuzekom-a .duYffi. · • 

LENS 9 

j.jager-j.v.westing-h;helmich.:.a,hClppenbrpuwers~a.v.i~(')f:1-
burg-r ;wüstefeld: j. brochar:.:-1. brandenburg-c. kras~n. j. 
ooms-h,leënderts.Res: f.j.n,bierhof,..a.c.poels. 

. . , ' -. . .. ~ ,. .. . . . 
Ll?SC}?RIJVINGEN: 1Lóór vrijclagavol1d 25 · august·us 1967 hälf · 

8 bij Dhr.G.Coomans,\•ieimarstraat 21 G II, 
te1·,39,27,20, 

Voorlopig nroo:ramma Senioren voor zondag 3 septe~ber 1967 

12.15 uur !Ieksenwaa:gtoernooi 
!Competitie: . 

Unio ( Cudewater) L0ns 1 
• 

Vriendschappeli,jk î~-Üür-tëris. 3 - ·H .M.B.1-I. 3 
12 uur V.C.S,5-·Lens 4 
12 uur Lens 5-Westerkwartier 9 

12 uur :JH .D .H.K. Komb .D
Lens 7 

. ~ .. 
2 uur DH.1,.H.K. Komb,A

Lens 6 .. 
Spelers; die niet in het bezit zijn van •n geldig legiti-
matiebewijs, kunnen niet worden opgesteld.· · ' 
Dus. heren· heast U ! ! ! ! 

l0 ftC'GHftr,,I~;, JUNICRGN veen ZCND;',G 27 ,',UGUSTUS 

12 uur :westerkwàrtier · 1-Lena 1 · Duinlaan • · 
12-uur.Lens 2 - ;LD.S.1 , · V.3,G.2,L.6/4 
14 u~r_LCns ka.mpJk'èn.El'ftal-:G,D,;~.V 

3
•.G· 2 L 6/4 -' - ~ · · ~- •: · idem - • ' · ' • 

DE Cï'STELLINGEN: 

LENS 1 .. 
wordt na de tfa;i.rtï'ng siilllèngeste_J,d. • • . 
Leider: dhr.?.'Hu,is. Sarilen,ko.ms.ti 11.30'uur ingang Wester-· 

'.' • · · -kwàrtier-terfein, 
LENS., 2 ,,· 

De betrokken spelers ontvangen een aanschrijving. 
Leider: dhr"H. van der Kleij. 
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r; bos ( 2x )-w. duyvestein-e, bor-r.,bogisch-i'.,de kleyn-

: j ,.ls:eetmè.n-r. scholten~f. de vroegê--h.riBntjes:.::r.k, straat
. · man;.:j .asselman. Hes.: c ,hoenderkamp-h.martens-
Leider: dhr.;',,Dlok.Samenkomst: 13,4'3 uur Hengelolaan 

hoek Loevesteinlaan • 
.•• LENS }O . ··· :-: . 

r. v.è .• steen-h. rir.llilelzwaan-:fr. di sseldo:rp, (.:;>x) -,m. bloks 
( 2x)-th. v. rijn-th. boorq1;1,-c. stapel-p. verheesen( 2x)-tr, re
sm.lihardjo( 2x )- k. v.d. voort ( 2x)-j. v;rijn. · 
·-, . · "1 ·· L . 1• ,., 1 G · d V 1 1 S hes_: a,Jungsçu ager ... eic.er: .... ·1r., .v .• e ue" amen-
kor.tst ~. 1 3 ,45 .. uur I·leng~lolaan, .h_oek. Leyweg • 

-LEr:S 11 · ·· ·· ·· · - · ··· · · · ·· - · . ··· ... ··-·· . ··-·-·· .. 

• h, jocl1ems-m.-v. bagfum-c ,lustenhouwer-p. v.d. steen-g. trom
më:J_en-f. veeren-r ,mèershoek-a .d~. winter-j .hel ven~teyn7 • r. h. straatman-f. :;aven. 
Res: f,wouters. Leider: clhr.J.v.ll.Knaáp. ,. 
LEN~ 12 

f~ teuriissen-1 :v .c\ .i.1e er-h. v. é'.arl..-,-C. ab spo.el.:.h; janmaát..: 
·. p. beynen-b. ravestein-th. v .d .aardweg~r. v ,è. ,horst-j .v .è.. 

ende~g.v.ar:lenne. Res: p,,:<i! wolf-p.treuren. Le.deler: 
clhr,.G ,K!=ill1perr.:tan. Samenkomst; 13 .4 5 uur· Hengelolaan hoek 
: .··. · · ·· .. ·· · .· ·c_:.;, ·,·•·· ... ;, ·: LQ.è'V'es'teinlääY1; ·: ..... . 

LENS 13 

· a~ Gê./:rtepr,)il:J.er-p.berkélaár-c. v .d :_aar-,:;vrng-1,clemeyer.:. 
. j. boin-r. wout ers-'r, v .d .lely-g.lelieveld-w ,de hilster-
e. sp.eicher-g. v.dee,l;en,, • · ... · .... ·. , • · 

-t1e.s:. th.v/è klei-j-h.n:i,.g:gebrugge. Leider.: ·dhr.G,.J·ehee, 
I3am:enkprns-t : 1_3 .il,'3 Ullr ,}Ienge],olaan hk .J,oevt1stei·nl-aan" 

LENS 14 

b:;•!e, ha,a,s-g.·nieuwtiuurt.::-P·• C:'.e bruin-f'.feenstra-p. booms-
. 1. ,winkelnian.-b.; hoefnagel-:-\:!. v-e.r s-c,hoor:-cp. wilmer-h ,meyers
r. :Je ,yr_oege .. J1-e si-: . g •. v. r._e,;meri.::-a,. br.0J.1wer-; ·Leid er-: .::'.hr·, 

. ; w-:. Stapel •. · ·. . · _ ·, , · · ; · · ·• · 
- . . . . . ' ~ 

LENS 15 . 
f; v .os-c. bakker-a. borst-é. booms-m.p. janssen-c. ernst

.. -p;älberse-r. asselman-r. v ,nunspeet-c. v .hulst-g. gomes, 
llez: a.v.maris-p.steffen. Leider: dhr,C.Kras, 
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LENS KiJ/L." ELFTAL . . 

~ 
. ' . . ~ ,. 

r;bos (2~).,.h;v.betlo {?:iê).'.m;_b];ok; {2x)-:f ,:gis~èidorp (2x)-

c ~ schrover . ( 2:it)-;'g. v ,d. velde ( 2x}-p.verheèsen: ( ?:;ç)..: j .dissel

·rrorp ( 2x )-f .guyt" (2·x-J-t·r~resodilïardjo (2x) :..k. v .cl. voort (·2x). 

Hes: w.englebert (2x). Leider: dhr,Th.Suykerbuyk. 

Inforq~:r:en ~aa·r èveritucle ·áfkeur:Î.ngen voo:ir deze elftallen: 

c'\on:ler,:agocl:ltend tussen -11. ~ uur; en· 11 • 30 uur ·tel, : : 

66.1-3. 1,~.-Oüubgebouw). · _· · • ·• 

p;~CGHl.riIT'.,~ JUNICtEN VO,R z;,TERJAG 26 AUGUSTUS 

15 ,t1,5 u.Lens 5~'\fast(!_rk:wartièr_ 4 j_ :· V. 1 , G· •. 1 ,L; 6/ 4 

15 ;45 u:1ens 6-'Westerkwarti.er 5, i, -~--: - · - . V,2,G.2;J.i,6-/4 

1.5;45 u.Westerkwartier·6-Lens 7 · - · :luirilaan -

1 ti. 30 u. Vrec:enburch 8-Lens 8 · v. Vreclenburchweg · 

1 ;l-; 30 u.Westerkwartier 8-Lens 10 Duinláan 

14,-30: u.Lens 11,Westerkwàrtier 9.:,;, :. · ,. ": • V.1,G.1,L.5/3 

1,~;30.u.Vrec:enburch -12-Lens 12 -.. · v.Vredènburchweg , 

14.30. u.:-Vre(ie·nburch--13-Lens 13;::_ · v.Vredenburch>'rng .-

1A:30, u,Lens 1·4 ,.:. ;,.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 

15.45 u;Voorburg 3- Lens 16 ï'r,I.ernharcUaan, V'burg 
..... ·--, ... , ....... •-• ~ ... " 

, --'·· > .: ~ .. !.!.!:! Z I E T R J\. I N I N G ! ! ! ! 

TJE ('~"STELLINGEN: : 

I,ËNS 5 --i •• _ 

• ,• ; ..... ,; ' • C 

• • I • 

p : 0:e haan.,-e. v. bronkhorst-c. schrover ( 2x )-fr .raaff,~p .de 

yries-p: hop-g, v rd. velde ( 2,c )-h.de- jongh-1.huis-'f .guyt · 

(2x)-j.-disselclorp · (2x) ...... _ · · · · · · · 

Hes: _j.-v.d,heiden. Leider:.;dhr.R.Wachman. 

LENS" 6" . '· . - .. · .. --, .. ______ ., · - " . · : 
---- ····· ··- .. ---~-. -- -,-. ·-- - . 

b. v •. d .,la,ns-a.tinn.enbroek-r; hoefna,gel-],. egberts.:.g. bruins- . 

ma.-1. v ;d. velde-'-h. v. hu_l$t-h, eggers-h.de zwart-a~ hoek-r. pe

ters;·· 1fos: · c·. schalbroek;. 'Leider:· clhr,H."c:e Groot·. 
:·. • .• ---. ' . '. J_,·:·. ,,· ·- .-. . • 

L"'N•S 7 · · · - .... ,-- - · 
.l:J • • \ ,. -

. . . -~ 
,! , 1 l, •' .'.•"" 

l? .milt.enburg-h. v ;berlo ( 2x )- · p. klein breteler-w, eri.glebert 

l 2x)-p.ri,anc'.ers-b .de vries-r .de wolf-f. v. bágr,um-f .hel ven

steyn-d,de vries-p.v.doeveren. Rés: b.v.d.sprong.Leider: 

dhr.C.rle lleer,Samenkornst: 15.- u.Hengelolaan hk.Leyweg. 

LENS 3 
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lENS 16 .. ~.;...;;. ; t., ' --

.,· 

.w,hendriks.:.e,reesink-g.schneidèr-th.heemskerk-g;engle'· bert-w. v •. d .lindèn-j. v ,cl;wijk-h. $traye:r-r,beck-:(1. veer-kamp-r ,de vries;::,1fos: p,feitz;.;j.rei.lver. Leicle:r: .. • · . dhr;F:v:Doheemen. · Samen!d:ni1st: 1,r;3ö u.ingang· Lenster;ein. . . . • :.~· 1.',~. --·~ _,,,,·:,_,·• ... :. ~.. • ~- . . .. '" ' -· 

I'il.CGH,\r.'.lu\ l0UI'ILLEN VC'(H z;~TE:l:J;',G 26 i",UGUSTUS 
1.,~.5 u.Wcsterkwavtier P 1-Lens î' 1 
1 ;1;..5 u:Lcns i~ 2..:vrédenburch F 2 
1; 4.5 :u.Lrm s 1' 3-''vèSyèrkwartier P ? 
2;30 u.Lens i' 4-Vr-e}enburoh P 4 1 ;.;~_5 u;Lcns ~., .5~/~~-J.S. ·-i"? 1 , · 
1 '.5 "' . .k L ., 6 . •'• •U,.:,'Joorw:i.J - ens 1 

. : ZIE CCK: T Fr. ;, I r I N G 
:1E f,.",':JTELLINGEN: 
LENS .P ·1 .- T' J 

. ' 

;)uinlaan 
V; 1,G, 1,L;6/4 
V ,2-,G: 1,L;.5/3 

, -V;3,G;2;1 • .5/3 
V.3,G,2,L,6/4. 

Heni::elolaan 

p; verschoor.:.p. v. wijk-"'. bloks-g. colpa-;?:. willemsé-r~micka;..:· p,,;lerrèyn..: j. redeman-e. hoefnagèl-j ,c1è l'iilster-qo \T .noort. · Hós: a.h;i.lc1.erink, Lcüder: -:1hr,G.v.d,Bteen, ·sai11enkomst: 1.- uur Hengelolaan hk.Leyweg (Eurocinema). · '· · ' · . 
LENS ï' 2 . · . . . . ~ 

. ' ' ~ ! -· •' < g. v. gessèl-j .janm§,at-a ,lodder-a. 1 s-gravendijk-a .kleij~ wègt:-h. v. rossum-:f ._snpeye:rs-h.guyt-r.goedhuys-p ,le· bruncl; limbee~. nes: j.wüst_fà.f"lc1. Lêicler: dhr,Th.Suykerbuyk •. 
LENS P: 3 

. ---- . --·- . .. . b; v. veen-r. v ."tl.me er-th. tijssen-a. v ;cl ,aar-f. overbeek- 1 j. v ,d. öurgt.;.b ,ruiterman-m~heynen-m; v. wassem-j. oo·ster-: veer-j .post. Ros; j. schaareman-r. v, let ,Leider ::1hr.,N.Kcct. ; 
LENS ï' 4 

• • • . •, . !. 
j :koomen-e ,de-wit.:.r; vèrbarencl se-f.cle vries-j. valke.nbûrg-:. g;v.osoh-m.v.rijn...:a,v.kleef.:j,dessing.:.c.~chenkels- · ,., · w ;gomes. ,,ös: g,kerkhof-j. v :hoek. Lei-:èr: dhr. Th, '· f;rochard. 
LENS P .5 
a ;hoefna?-;el-j. coomans-f ;will eyns-j ,linders-f, henclriks.::. a,burcksen-w.carabain-r.yperlaan-r.koster-j.mulder-
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__ .f,:jonker. nes: j.J:io];lfnk-r~,not:tet. Leider: dhr;H.::ran

.. 'èl eP, b,ur.g. 

LEN9, ,0 6 
--: ·1 J. • 

• 

, wordt samengesteld uit: h.ruyte_r-th. v ,d. vocrt-r,wij sman

,:, ä; i:.i, ;hoov,c1-r ,c\e höogc~..:h, nouwelani;1.."7P. osch-r,peek-1'. pouw-

. · a. reesink-r. wüstefeld-e. yperlaan.:.a. valkenhcf-c .• v. bijs- :; 

terveld-f .kras. Lei_ê;er:.·.1hr .•. ;,·, Limbeek. · · ··· ' 

Sar.1enko;11st: f. 20 uur Klubgebouw Lèns. 

i~TîÈ1'1T:tE: 'vo~r ,.'e pupillen begint op w~ensclagmidclag 

· 30 au3ustus Je trainini-weer, Zie ook onder: 

· T.n·~ IN ING. 

:',FSCE;UjVH:GEN : 

.. \6ó_r vri jèagavond 7 .}O uur aan è.hr·. J .H. vari <er· JClei j, 

JframQozenstraat 45,tel.33,SC.-~2 (telefcnisch alleen 

.. vrijdagavond tussen 6,30 en 7.30 uur). 

·K\TEi1I;,;i1, UITGIFTE: c:hr, Th. Suykerbuyk, 

t F KEURING: 

· Informeren. naar _afk,eurin§. van de we-:'stri jc!en alleen 

tussen 12:30 en 13 •. -- uur t~lefonisch, no.66.13,14 

(Klubpebouw). ' 

' ' 

· Vanaf deze week wordt _è.e regel weer--toegepatt·;-·· ëlàt 

wie niet opkomt, twee -reservebe.urt-en· krijgt (bij herhaald 

niet-opkomen word je niet r.k;er opgesteld).• .. _ ..... 

Jullie ziet, dat er deze week een volledig program.r.ia 

worc1t afgewerkt, :,élhgezien· c1e kompetitiè niet pas_ 9 

september, 'maar reetis · op. 2. septer,füer ,. ·c:ull zaterdag over 

een wèek stàrt, zijn dit de enige cefenwedstrijtlen, C'.ie 

kunnen worclen · f;espee~d. 

T 1:i i~ I N I I-J G : 

. Vinaf maan;'ag a, s·. · beginnen ,:e trainincen voor. t:é . overi

. ge• groepeti. De betrokken _spelers krijgen h;i..ervoór:een 

oproep,· ·c1.1a·,v. een circulaire, die deze week wordt ver

zoncren. Dè twe·ecle D- en de. tweede C-klasse g;roez) gaan 

op maanc1agavond· trainen, de twee::le f,-klasse groep op 

vrijl:agavonC:. Alle -,erdere gegevens staan in de circu

laire. 

i'Ul"ILLEN-'J:,l.:,INING-WCENS J;,Gï,IT:D !,G 
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Woeps/agi_;;iidd;ag,, 3_.9;"augustus f!-:o.{?: bi;lgin:t d_e woensdagqi_d~ 
dag-t:eaining weer. Deze training is voor alle pup;i.1-. 
len toegankelijk, terwijl zij voor de P 1-groep ver-·_ 
plicht is. i,lle spelers van P 1 moeten dus aanwezig . ' 
_zijn. µ:1-J ,'e ops:te;tl'.;i.ng in de overige eli'tallen wordt 

. wel re.kening:.gehou~len met de opkomst bij ç\[::.. training_. 
,lanvap.g_ .training __ :_- 1 fl: ,.30 uur, dus mn 14. 1·5 uur aanwe-. 
zig zijn bij he;t- hek. · _ 
Infor!'.leren nPar eventuele afkeuring: • 

alléén tussen:_~én uur en half twee tel,66.07.,14 pij 
~fovrouw f:lok_;, .. Mevrouw Illok kan alleen inlichtingen·· -
geven of het veld is goedgek~urd, verder niet, dus al
le overige inlichtingen kan jé vrli:jdagavond·krijgen, of 
zaterc~ags op het veld, - --- . . ' 
V9or r~e volp:enr.:_e pup:j.llen (de P 1-groep) is de trai-· 
ning op_woens('l,agmiddag verpl;i.cht: p,verschoor.:.j.redeman
e, höëTnà'pel-j ,de. hilster-r. v ,noort-a ,lodder-r. goed
huys-g. v. gessel-c:1. ,limbeek. 
1f~~br!.j::'.~~: bij ~et Juco7S ekretariaat op :'rijdagavond 

- of bij de leider op zaterdagmiddag. · 
;',angezien de za_al nog niet beschikbaar is· (hieröver ... ; · 
volr,-en--~o s;::ioedig mogelijk mededelingen) moete11 ook ' .. 
jullie r·ewoon naar afkeuring informeren. . _ 
Is het vele\ afgekeurd, dan gaat de training voor jul.'. 
lie ook niet c1oor (tot('at we in de zaal_terecht kunnen). 

V:,N DCEL TCT. DCEL (Senioren) 

LENS 2: heeft het tegen Verburéh 2 niet tot een over-, 
------:-· winning kunnen brengen.-Wat de·oorzáak ook mag 

·;zijn, ·laten we' 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 
konden er niet worden gemaakt. In het E3°erste kwartier' 
van de 2e helft wist Lens wel openingen ·te maken, hetgeen 
leidde tot doelpunten van L,::l.iemen en H,Rooduyn. Ver
burch kwam hierna terug en plaatste eveneens 2 treffers, 
•':i.odat het weer gelijk was. In het laatste kwartier · 
wàs'er niet veel aardigheid meer aan, zodat deze wed
strijd als dè'bekënde kaars uitging, 

. •j _-. . .. ·; •. 



• 

• 

Voorlopig Lens 3 spe~lde een goede wedstrijd tegen 
>'"· Nivo 2. .. .. _ 

Vooral in de eerste helft kvrru,1 goe(:· tot uiting, c'.at 
mits dit elftal in deze san1en:itelling worclt gehand- .,ii'. 
haafd, het wel eens r'.e verrassing van het seizoen 
kan gaan worden. 
:Je tweede helft was van minder gehalte vocrnamelijk 
door een tekort aan konditie, èie enkele spelers 
c'.emonstree1·,!en. /,an het begin van het seizoen zo vlak 
na de vakanties kan men hen dit echter niet kwalijk 
nemen. Je Lens-doelnunten kwar.1en tot starn:! door fris 
open spel, terwijl ê:e tegenpartij twee zeer dubieuze 
strafschoppen nodig had om bij te blijven. De uitslag 
5-4 in het voordeel van Lens gaf clan ook een geflat
teerd• beeld van de kracht rler tegenpartij .. 
Volgende week moet èe zware wedstrijd tegen C.S.C. 1 uit
maken, of dit een uitschieter is geweest. Vooraf om 
2 uur verplicht koffie bij Rob Grur,-gemans, Diamanthorst 
351. 

v:.r,; J(EL T,T DCEL (i'upillen) 

LE!l:S 1: 

Het laatste toernooi dit seizoen, waaraan i' 1 deelnarc1, 
is voor Lens niet zo suksesvol verlopen ondanks de be
haalde tweede plaats. 
De eerste vier wedstrijc!en beloofden heel wat: achter
eenvolgens werden DCNK ( 2-1 ) • G .D. ;, • ( 1-0), GCUDJ, ( 1-0) 
en het zwakke il.K.!,.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 r werd V.V.i'. eerste, zodat cle fi
nale een Hno.r:se aangelegenheid werd. 
Pech en slecht schieten waren er de oorzaak van, clat er 
door Lens geen voorsprong werd genomen. In cêe tweede 
helft ging cle wedstrijd wat· gelijker op. Vermeldenswaard 
is in dit eedeelte van de strijd een schot van l'.arcel, 
die buiten bereik van de V.V,i'.-doelverdediger tegen de 
paal spatte. 
Cp een wat gelukkige manier besliste vlak voor het einde 
V.V.I'. c1e strijd in haar voordeel. De doelpunten 

... . ' 
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in het toer'nqoi aàri Lenszijde werden g'<ma.akt · 
door: Eric Hoefnagel (5x), Rini,v.d.Horst·(2x),··· 
Fred raven ·en ,Raymond Micka (ieder 1x). 
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