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DENKT U VANAV0ND' (woensdag ·11 september)·· 
AAN DE ALGE/1-:ENE. ... VERGADERING IN·-ONS KLUBGE-
BOUW????.?.?.. .. . . . . . 

., .... 

TEL E-LENS ... 

Vanavórrl wordt de aÏgemene vergadering ge
houden.· Uit het 38 pagina I s tellende boek
werkje, dat u• deze weel,{ is overhandigd •óf · 
toegezonden, blj,.jkt--eens temeer dat 'het• .. 

. voorbije seizoen ·zeer ve~l ·aktiviteiten ont
plooid zijn. Het boëkwerkje he·eft er,_bov~n
dien voor gezorgd dat u buit.èngewoon goeçl. 
geïnformeerd aan de·· algemen·e vergadering-

. zult kunnen deelnemen. Een· verg@-derïng die 
extra in de belangstelling ~taat door de 
wijziging'van statuten en huishoudelijk re
glement. Uit welingëlichte bron heeft de .. re
·ctaktie vernomen,· dt;lt de officiële goedkeuring 
van die statuten· en· het :huishoudelijk regle-
ment -op .k.om::it is •. - · • · · 

Naast verkiezing en. benoeming van bestuur en 
kommissies stáan er allerlei interessante 
jiuntèn-çij:i'-dè"à.gèhda, zo zal het be stuur on
der mëèr "dè piännen" voor het komende verèni--

. gingsjaar bekend maken. Je hoo-rt nogal eens 
· · zeggen "ach,· daè.r lfëb ik· toch geen zeggen-

schap· in •• •• ·• ,,. N:j.ets-· is echt er minder waar. 
_De algemene ve_rgadering is _·er juist voor- het 
bestuursb_eleid kritisch te bezien. ; • • 

Het boek~~rkje- mer:· jaàr~érslagên, n~tuleri 
en f.inan.ciëel overzicht laat zien hoeveel 
werk er verzet,moet worden om de vereniging 
draaiende te· houden,; .om u uw wekelijkse 
vóetbalw-édstrijd te_ gunnen en eventµeel te 
laten,:.trainen~--·... .,. •·.• · .- ... · -- .· ... •. ·''-'··. · 
Laat"-è:èns" zien d'at,··u·da·ar waarderino- voor 

. . 0 

heeft. Tet vanavoni !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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UITSLAGEN 

senioren 
lens 1 - rkdeo 
lens 2 - hbs 4 
hdi.r 2 
maasstrt2 -
paraat .5 '., -
wippolder· 
lens '/ 
wit blauw -
gds 8 

lens 3 
lens 4 
lens 5· 
lens 6 
triomph 
lens 8 
lens 9 

lens ·10 ,.. •.hdv 9 

ATTENTIE BROIT:E?.S EN FlrETSEJ:(5 

Bromfie~sen en fietsen mogen 
1-1 niet meer achter dè kleedlokalen 
2-0 en het kfÜbgebouw worden geplaatst 
3-3 · \!Te hebben er ·een riante stal;I.ing 
2-3 voor, 
4-2 
1-'.3 V A R I A 
1-6 
9-2 
1-1 
4-3 

Van Ruud Blok +. echtgeno.te orrt
ving' de redïi.kfi.e . een kaa.rt je uit 
Spanje, Iiaarschijnlijk beeldde 
de prent de wensdroom van Ruud 

•-junioren . . uit,. . 
lens 1 - quick 1 3- 2 De nieuwe diploma's worden op hèt 
' sGra v • SV - 1 en s 2 1 -1 ogenblik door dhr,Houkes met de, 
lens 3 - f!:-ll IIvac3-0 adresseermachine gereed gemaakt, 
lens 4 ~ - q, steps 2- 2 zodat ieder lid en donateur( trice) 
lens 5 - vcs 5 3-0 binnenkort hun "kaartje kum1en 
lens '/ ' rvc 8 5.:.0 
lens 8 ,_ q" steps 2:..3 verwachten;. . 
spoorwijk - lens 9 4-2 De ouders v~n" Jacques ~n::nfëk. :·: 
q, steps 8 - lens .10 0-4 Groenentlijk. zijn dinsdag.1 ó .. ;iép. 
lens 11 - ado 1 6 2-5 25 jaar getrouwd; Van harte pro-
léns · 1 2 - vr 'burch0-1 ficiat, 
w1kwartier.:. lens 13 3:..5 Het echtpaar v,d.VDort is.14 sep. 
lens 14 - grvc 2 o-4 ook al 25 jaar getrouï-,d. Van" .,:, 
soa. - lens 15 6-1 . _harte proficiat. .. 

~~i!;~~~s _ lens 1 O-S DE KLAVERJ.~SDRIVE : ::.:,: ,'.,~ 
lakwa 2 - lens 2 0-6 Het ·was'me het.avondje wel weer, 
lens 3 - adelaars3-0 Na het echec van d.e Spaanse a-
ado 3 · ·· lens 4 1-2 vond vond nu al de klaverjas:- . • 
lens 5 - q-steps 2-1 drive zijn Waterloo in een magere 
welpen bezetting. · Je gaat je: op den. 
lens 1 celeritaso-1 duur ~och wel afvragei:i,· ~,at. er 
celeritas _ lens 2 . 0_1 over 1.s van ons verenigingsleven. 

. . Het is duidelijk dat de weinige· 
mensen die zich·voor dergelijke -avonden willen inzetten 
zich nu wel een tweede keer zullen bedenken, En wat dan? 
Niets, helemaal niets. Lens blijft dan· wel· een voetbal
vereniging, maar meer .ook niet., En is dat de bedoeling? 

. U kunt zich revancheren door vanavond,..:de. 1'1:ë,'september 
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om acht uur aanwezig te z1.Jn op de vergadering. r.:och~ 
·er dan ook sle·êhts ·20 leden aanwezig zijn, zoals OP. de 
klaverjasdrive., ·il.an heeft .u zich waarlijk jammèrlijk 
geblameerd ..... ; ·oh, ja er-is wel a:ardig gepokercl tijdens 
de klaverjasdrive ••••• ;!11!1! · · 

·LE-NS 'ZAKAGENDA 

wo 11 sept: alg.ledenvergadering 
do 1 2 sept : sen • ..: jun. training · . . ... , 
vr 1 3 sept: klubavond + jun. tráining ·• · 
za .14 sept: jun;2, 5t/m 10, 12,t/m 16 pup~ 1 t/m 7 
zo 15 sept : jun. 1 , · 3 en 4 sen•. 1 , 3 t /m 1 O. 
ma 1 6 sept : kl uba vorid, jun. tt-aining · ·· · · · 
di 17 sept: sen,+ jun.training • 

. p:·"C'GRAM?,A SENICI:EN 1:09r zondag 15 september 19 68 

14. 30 u.Dhc 1 - Lens 1 Brasserskade-Delft,, ver:trek 
.1 • t:5 u. per bus H~ngelolaan. 

12,-- u.Lens 3 - Wit Blauw V 1, G·1, Lok.6/4 · 
13,15 u.Lens 4 - Dso 2 V 2, G 2, Lok1-5/3.. . 

-12.-- ·1.1,Scheveningen -~ Lens 5; Schenkkade; (vo_Gii:'IÏJ-9:lig 
. · ·)Vue-terrein.) · 

15.-- u,Lens 6 - Tedo 4 ·· V 1, G .1, Lok.6/4 • · 
14.-- u,Lens 7 - Duindorp 4 V 3, G 2 1 Lok.5/3-
12.-- u,Lens 8 - Btc 5 V 2, G 1, Lok;5/3 
13;45 u,Lens 9 - -Duindorp6 V 2, G 2, Lok,5/3 .. ·· ... 
1 2. -- u; Celeritas 10- Lens 1 0, einde Leyweg/hlÎlék Noord

weg (Wateringen). 
DENK o:-: DE IEGITIX:IATIES ! ! 1 ! ., . . 

.... ·" 
OPSTELLINGEN: 

Lens1; · c~ v ,d .çeek~h. dietz ( A) ~r ~ fortman-r ;roodhol:-j; v. d ~ 
knaap-a.rooduyn-h.rooduyn-r.wachman-f.de zwar:t-j.zoet-
g.verhaar. · . • · .... · . · . · 
Res:r.brugremans-h.smitskam-1.riemen-d.groenendijk. 
Leid er :dhr ,.P.?Ieershoek-Brensr'echter: dhr. C, Visser. 
Vertrek per bus kwaart over één( 1 ~ 15u,) \<:lûbgebouw. 

Lens 3 ;a. ve.rbarendse (A )-p. schouten-w. verbarendse-a. v, 
egmond-n; koot-th; brocharq-1. smit skam:-g, J,ooyestein-th. 
hoefnagel-g.v.d.kolk-r,eykelhof. 
Res :w. eykelhof ( 2x )-th. v.kleèf; téider :dht ;:U;tê "J'rley. 
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Léns 4 ;tr. suykerbuyk( A )-g .m.hogetoorn-'-f. straathof-g.l. 
v.d:akker-j. groenendijk-a ;Jrnrtekaas,-j_.de waart-, j. wi tting
f. wubben-w. eykelhof( 2x)-r, branden burg.. . . · · • · • · 
Res:f.v.boheemen-j.h.de jongh •. -. . .. · 

Len s5 ;n. v. domburg (Jl. )- j. h.de boer-a. rii_ëji.v,ënhui ~ëri.:.c .m. 
krilÎlppenberg-h. de boer-t.heerschop-h.a;suykerbuyk
c.meere..-f.veelbehr-a,h.v.wasbeek-n,drabbe, 
Res: j. C'. v. ,;chaik-a. c. jan sen · ·' 

Lens 6;m.suykerbuyk-h.de groot-r.d è waa:tt-c.peeters
h;kemper-a.v.d.meyc:1.en-h .. haket-h. de ·sterke-j.de hilster 
j,willems(A)-h.jacobs. · · · . 
Res:l.janssen-p.w.speicher, · 

Lens 7;b.hendrichs(A)-g.jehee-e,a,v.cl,acker-f,v.dijk
a; j .klein breteler-r, ravestein-g,halleen-m. v.. eysb.ergen-

:; f .• burp.houwt-p. burghouwt. 
~es:h.v.beyersbergen Henegouwen-h,a,a.v.d.wal. 

~ . . . 
Lens 8; j. v:. westing-1. bleeker-a. hop1Jenbrouwèrs-m,v.. zilf
hout-c .kr.as-h. leenderts-a. v. luxemburg( A )-f. bierhof
j,jagér-a,buys-j.brochard-
Res:c.verv.aart. 

Lens 9 ;w. burghouwt-j ,welling-g.l. g. v. welzen-.c. th •. j. 
kuyper-a. c. j ,looykens-th. j. broers( A )-f .w.g. v., vree.swi jk
f .a .m.petérs-j. holt-p. p; g. verbrug,2'én-c, w .kuyper. 
Res :r. j .w .d. boogaardt-j. h,helwig-jTf .j .de winter. 
Scheidsrechter:dhr.L.Janssen. 

Lens 1 0 jd. v. lieshout-w. v ,d .laan-j ,a. hélwig-j ,ïn; veroarend
se-g. j. v.d. kley-a. poeistA )-b. j. o·sse-n. oss·e-c. h.-g-.mut-
saert s-a ,n,onte:-h, j ,douw.· ·· · 
J.es :l .a. brandenburg-b. epskamp-j. c. hoogduin •.. .. - . . .. 

AFSCHJIJVINGEN: vrijd8.?·.avond ·tussen 19. j0'-20 .• '30 uur Lens-
kantine tel. 66·.1 3 .14 · · · · · 
AANVOERDERS van uitspeltende elftallen verzoeke de wed-

. 'strijdformulieren· op te halen in de Lens-katYtine vrij-

. dagavond of zátèrdagmiddag. · 
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VAN DOEL Tar DOEL: senioren 
• I 

Lens 1 ;De puntenverdeling, die Lens op het in het derde 
klasse-voetbal zeer ervaren TIKDeo he_eft behaald, is een 
zèer eervolle te noemen, Het debuu,t in een _nieuwe, hogere 
afdeling valt niet mee: de praktijk wijst dit uit 

·(Holland Sport). Daar komt bij dat Lens in de eerste _ 
helft een duidelijk. betere spelopvatti.ng aan de çlag leg'
dè. Dit resulteerde dan ook in een prachtig doelpunt. 
van Ruud Wachfnan. De tweede·helft_verliep niet zo vlot, 
althans -niét van Lens-zijde. RKDeo drukt·e zijn rijke 
ervaring uit in een doelpunt, dat de balans weer in 
evenwicht bracht, Een terugblik op deze,· ih het geheel·· 
genomen niet onverdienstelijke wedstrijd, ·leert· rlms dat 
Lens; .hoewel het er hard voor zal moeten knallen, een . 
redelijke kans heeft zich in de d·erde klas op: een goed __ 
niveau moet kunnen handhaven, Al bij Al ··dms een 'bevre-
digend begin van deze kompetitie. ,· ,. -· 

Lens 2; ·On ze :tlweede.editie speelde.tegen Hbs 4 ,een 
vlotte wedstrijd waarin het in beide helften qomirteer:· 
den. Benneker scoorde twee maal in deze wedst:çijd, die 
perspectieve biedt voor de komende komp~titie, .. 

Lens 6;In de eerste twintig minuten was ér sprake van , 
een goed· combinerend Lens. Uit een· van .. die comJ?ir.iatie s ·. 
scoorde J ;de .Hilster, .Nadat tegen:;,tander Wippolder··weer 
op gelijke voet was gekomen, schgpten L,Janssen .. en J.de 
Hilster ·LertSnaar,de overwinning. Over-.deze zege yiel 
een schaduw, doordat L.Janssen; nog wel door zijn aan
voerder, uit het veld werd gezonden. 

Lens-7; Utopia ginr, met 6-1 ten onder tegen_Triomph. 
r:aar welk een raffinement spreekt uit deze uitslag. Wat 
zal de penningmeester in zijn.handen wrijven, Sprêett 
een nek-aan-nek-race met enkele tegenstanders het pu
bliek niet veel meer aan. Het is •duic:1."ëlijk: Utopia is· 

de jarenll:ange alleenheerschappij op Neë·r1a·nds ·voetbal
velden moe. "Men ·wil vrner knokken voor dé eindoverwin~ 
ning, dié, niemand twijfelt eraan, zeer zeker zal komen. 

\ 
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SUPPO~TERS-SUP:ORTERS-SUP"'ORTEî1S-SUPP0ITTERs:::suPPO~TERS 

Het aantal supporters:bij het eerste elftal was afg·elëi
pen zondag bedroevend; DHc is de volgende tegenstander 
van onze voortrekker,s; Dit is een harde noot, die alleen 
maar gekraakt .kan .~orden met de nodige. steun van -onbaat-

-. zuchtige keeltjes. Er is een grote bus besteld zodat 
vele supporters meekunnen, Eigenaars van personenautm's 
worden verzocht, ook zoveel mogelijk SUlJ'Jorters mee te 
nemen. De :resultaten zullen clan niet uitblijven. 

F:'?.0GRM'il:"A JUNI0l:.EN lfoor zondag 1,5 september 1968 
12;-- u.Blauw Zwart 1 - Lens 1 . Dr.I:ansveltkade,Wassen 
13;4.5·u.Vredenburch 3 ""Lens,!! · .. · v,Vredenburchwe& 
12 • .,-- u.Lens 4 - Gdà 3 . V 3, G 2, Lok.~/4 

0P.'3T~sLL:U:GZJI:: 

Léns 1;.p. de haan-e.v.bronkhorst-,p,de jongh-p.v.d.aar.,-· 
j-;_colpa-g~bruinsma-d. holt-a. hop-e. bakkers-g.de höègd-· ·· 
w.keetman; · · 
R.es:g,v.cj,veldé, Leider:dhr.J.v,d .Kleij. 
Sé'raenkomst: 11 • 40 uur ingang Blauw Zwart-ter,0 ein. 

Lens '3; r, v. berlo-p. kléin breteler-f. jehee-g. duyve stein
a. v. E)ssen-h. westhof-f. v.d. berg-th, v. rijn-p. b:r:aun-a. bil
de)rbeék-1. dui vi:;nli"oprde. . . . . . . · 
Res: c. v. deelen-r. v. wa~:_3um, · Leider :dhr .F ,HeBremans. 
Sar1enkomst :13,30 uur ingang Vredenburch-tel;'r-ein. 

Léns 4;e.v.d.broek~h.dankers-r.scholten-r.jaco6son
j.~chom;-f,helvensteyn-b.lustenhouwer-b.v.d.sprcng-
p.br,é!lliner-r.peters-c.blok,. . . _ · - - ·---
2es:j.rie~tijes-d,de vries.Leider:dhr.F,Flumans. 

PS.0GR/,l'llMA JU!-'IOREN voor· zate;da.,g 1 !1- seiptember · 1968 
1,5; 4,5 u; Léris 2 - Hdv 1 · V 1 , G 1 ,Lok. 6 / 4 
14; 30 u;Rvc 6 - Lens ·.5 - Sportpark Irene .• 
1.5 ;-- ·U:. Gëinà 3 -· Lens 6 . - Eelis Stok el aan · 
1.5.4.5 u;DuindorpSV. 4 - Lens.? ."Ockenburgh"! !-! 
14;30 u;Pdk 2 - Lens 8 "0ckenburgh:'! ! ! . 
l.4~30.,.u.Lens. 9 . .., Quick_ 8 .. __ , __ . V .J ,G.1,Lok,5./,3 ..... 



-7-

14.30 u,ieni"~o ~ ~dv 5 • . _ V_2, ct t, Lok,6/4 
15,45 u.Spoorwijk 4 - Lens 12_i'lengelolaan --
15,45 u;Lens 13 - 0db 4 .. V 2, G 1; Lok,5/3 
14,30 u,Dzs 3 - Lens 14 ;10ckenburgh"!!! 
14;30 u.Lens 15 - di~ Haghe 7. V· 3, G 2, Lok,6/4 
15,45 u.Lens 16 - ,Pdk-4 V 3, q 2, Lok.5/3 · 

Of'S TELLINGEN : 

Lens 2 ;b. v .d .lans-n:n ;-p ,manders~r. v, hartingsveld'-p ,de · 
vrie s-'_l, huis-1, v .d . velde-a. tinnenbroek-h, bertens-h. v. 
hulst~c. grimbergen; 
R~s :w .kouwenhoven-Leider :dhr .H ,de Gr0ot. 
Samenkomst:15,-- uur klubgebouw Lens. 
~ . . 

Lens 5;a,hoek-h.de jongh-c.schrover-fr.raaff-j.v.d;heyden 
p. hop-g;·v. d; velde-f. guyt-o ,kortekaas-J,"de zwart-j ,di.s-
seldorp- .· ... - · ·· · _ · · 
Re s: j. v ,.rijn-Leider :dhr ;G. v.d. Velde; 
Samenkomst:14;-- uur Hengelolàan hk,L0evesteynlaan; 

" . , 
Lens 6:r,vuurens-r.hoefnagel-a;schijf-f.de kleyn-h.zoun 
a; v .d· .keer-r:de ""nblf-1. egberts-t.h ;booms-w. englèbert-
j. keetinàn. · · · · - · , 
Res :g. trommelen-c. v. hulst. Leid er :dhr .il ,Blok; 
Samenkomst: 14; 30 uur ·limgang Lens-terrein. - ·. -' 

Lens· 7; fr .tèunissen-h, rimmel zwaan-th. v. ri jn-m. bloks- ... 
j .v.d. votrt-p, v .d ~ steen-c. stapel-r;me·ershoek-p. ver- · ,. 
heesen-a.jungschlager-ur.resodihardjo- . 
Res: e. bor-Leicler :dhr. Th; Suykerbuyk, · · · · 
Samenkomst:15,15 uur Hengelolaan hk,Leyw;eg(eurocinema). 

Lens 8 ;b. cje haas- j. janmaat-j. v. dam-1 ~ v ,d ,meer-p._heyn~n.:. 
j. hel vensteyn-g. v. a:r'denne-r. straatman-th. v.d. aar;dweg-_ · 
j,v.d.ende-b.ravesteyri- . -
Res :b. hoef.):;iage],-th. wiláhaus .Leid er :dhr, J .Heynen •. · . 
Samenkomst: 1 3 ,45 uur J:Iengelolaan !;ik ,Leyweg( euroc_inemaJ. 

Lens ~ ;reriéen straatman-j ,meuleman-w.duyvesteyn.:r~ ,;~· · 
nunspeet-r. bos.,. j.;de w olf-j ,meyers-g. v ,deelen-p-. wilmer
p-. steffen-r.wouters-

... , ..... iles.:w.hendriks,,,Lei;ler_:dlu~~.J, • .Witting..,,,,.,, ...... ,· .... "-""' -
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Léns 10;m,reuver-'-a,kuiters-c,hoende:tkar.ip-p,wolters-
a; castenmill:er-j .-asselman-j, lucas-w ,mulkens-f. de· vroege 
j. hooghiemstra-r, chari té, · · . · 
ël.es:r:asselman..:Leider:\J.hr,F ,Wubben, · •· 

Lens 1 2 ;p. v:e.rscho'or-j ;'ja111Ilae.t-p. v ,wijk-'a. lodder~p, le • 
b:tun-a,hilclèrink-r,micka-p.de wolf-g,colpa-e,hoefnagèl-
d,limbeek. · 
Res:f,snoeyers-r,v,d.steen, Leider:dhr,H,Brandenburg" 
Samenkomst:~ 5, 20 Ul\r -klubgebouw Len:;:), _ •;••" 

Lèns 1 3; f; v, os-p. berkelaar-h, straver-:;w, v ,d, lind1;;n
p;bocms-e, booms-: j, slabbèrs-w .de hilster-r .• de vróege-
a, v .maris-h.nirgebrur:ge, · -, ·. 
Res:g.lelieyE:ld-c,v.d.aardweg. Leider:dhr,C,Kras. 

. ·, . . . ... . . i .:. . . . . . 

Lèns · 1:4-;b :rüiterman-f .hendri~s-h. èessing-r. bom.:'.j .v. wijk 
t. v ,d, aar7 j, v, rossur.1-h. wüstefeld-a, brouwer-w. wil s-a. 
schaa:teman. .: . . , , · 
Res :él .looyestèin. Laid er :dhr ,G. v .d .Klei j;... · • 
Samenkomst:13,45 uur ingang Lens-terrein, 

Lens:15;r,mooym~n-c,bélkk~r-r,de vrie~-á.scl].neicÎer-ë.r~e
sink-r,v.d.lely-g.kerkhof-j,de greef-r,v,d,linden-,h, 
guit-e .-woht;man , : , · 
Res:t,klos,Lei4er:dhr,T.~eerschop, . . 

Lens 16 ;r ,-ve-rbar~nqse-a, burksen.,.f "de vries-j. jonker-
f ,willéyns~·j ,post-j, y ,hoek-r .heystek-r, lj:oster-h. k],eï..:. 
wegt-g.gomes, · . ·· 
Res :f ,magnée-Leider: ,dhr ,A, Poeii;;. . 

PaOGRA}ffl PUPILLEN ~oor zaterdag 14 september 19 68 

1 ;4:5 u;Lens P 1- Gds-P 1: . V 1, G 1, Lok,5/3: .. 
1 ;45 u;Lcns P 2- die Haghe r> 2 V 2, G·2; Lok.6/4 
1 ;45 u.Westerkwartier P 2 - Lens P 3, Duinlaan 
1;45 u;Lens P 4 l'Adà P 2 V 3, G 2; Lok.5/3, 
t ;-- u; Gd s P 4 - Leri.i P 5 Erasmusweg · ·· 
1,--; ~,Lent, W j - ~ei:is W 2 . Y. 1, G 1_, Lok .• 6 

. . ~-
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: OPSTELLINGEN: . . . 

Lens ·p 1 ;a.kleiwegt-'g,bloks-p.per'reyn-j.redemär1-g."Iuyg

rok-j.de hilster-a. 1 s gravendijk-r:harnas.:111,heïjnen

r,v.noort-g.lorsheyd. 
Res:h.ruiter. Leider: "dhr,J,de Hilster 

Lens P 2 ;g. v. gessel-r. v ,_d .meer-th. tijssen-a. v ;kleef

r. v, l.uxemburg-j. v ,d. bi.i.rgt-r. v. hoek-h, v. boheemen-g, v. 

osch-j.valkenburg-w.gomes-
Res: e.de wit, Leider:dhr.P,de Jongh 

Lèns P 3;t.prins-r.de hoogd-r,leyn-c.schenkel.s-f.kras

r. v ,d .• kruk-a. reesink-e. q. luxemburg~r. wüstefeld..;a. lffe 

hoogd-r.peek. . . . · 

'.'/.es :a. hoefnagel-j. brochard. Leider :dhr. Th. Hoefnagel •. 

Samenkomst: 1 uur Hengelolaari hk Leyweg( eurocinema) • 

Lens P 4;.i.koomen-b.v.veèn-r.guit-r.yperlaan-j~linders 

h. lutterman..:h. uding-m,.v. wassem-j. v. velzen-j. wilken-

th. v. d • voort • · -

Res:e.yperlaan.Leider:dhr.P.v.d.Aar.. : • 

Lens P 5 ;a. o,. velz en-h. nouweland-c. v. bijsterveld-e. teu

nis-m. scheepers-g. wasserman-t. de kok-j. wasserman-r; 

notttt-c.lipman-p.v.osch. 
Res:e.v.royen. Leider:dhr,C,Grimbergeri. 

Samenkomst:12.30uur ingang Lens-terrein. 

Lens W 1 ;m.peperkamp-r.hofman-a.westerduin-'-r.v._d.maar

r,micka-m.hoenderkamp-j.brochard-'a,grimbergen-'-p;lucas

e.v.amerongen-j.bronger. 
:-:es :r. v.d. hoeven. Leid er :dhr. J .Licka. 

Lens. W 2 ;g,appel.doom-h.wubben-h,hoppen))r~uw'ers-s. t~u

nissen--r,poe,'ters·-r, borst-f. v. velzen-o. huis-m. v. veen-

r.. be.rtelsman-r. verst eeg. · · 
Res:r.bon,, Leider: dhr.H-.Zoet, 

AFSCI-L""tIJVINGEI-J JUNIOREN EN PUPILLEN:. v66r vrijdagavond 

7,30 uur aan dhr,G,Lor·sheyd, l•ieppelweg 972, 

TELEFONISCH ALLEEN V:ëtIJDAGAVOND TUSSEN 6, 30 en 7. 30 u . 

.. .. . .. nr .•... 6.6.i ;, .• 14~ (klubgebo.uw) •... ,. ......... . 
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Alleen bij eventuele latere afschrijvingen b.v. zaterdag 
ochtend, echter alleen in uiterst dringende. g\'lit1<:l.len, 
·b .•. v.plotsel:i,nge zi_ekte, kan j~.bellen naar .dhr.G.Lors-
heyd, tel, 66.31.,.5.5 . ·. · . _; · · . 

V:ATERIAALUITGIFTE: dhr,N ,!Çoot. 

KEEPERS'l'rU,ItHNG: ~oor deze weék worden _u~tgenodigd 
.de volgende 1,eepers: T. l}oek-R. Vuur:ens. en B~de ·Haas, 
Deze jongens worden zaterdag om.10.00 uur verwei,cht. 

VAN DOEL TOT DOEL: junioren . . . 
Léns .2: moest qe .spits afbijten in de zwàrè uitwed
strijd tegen 's-Gravenzande. Het was vàn meet af áan een 
keihard duE,l, _waarin onz'? achterhoede net bijzonder 
zwaar te ve.rdu;"en kreeg. Na 1 0 minuten spelen ·werd de 
score geopend door Lens door een onhoudbaar ingeschoten 
b.?l 1[ill1. H,Grirnb~rgen, {1-0.). . . . . 

· Dezr> stf!nd werd ~o~ _de rust geh,rndhaa:Çd, :, 
Na de rust een fel 's-Gravenzande dat onze verdediging 
onder vuur nam, .hetge'?n _nl'!, .5 minuten résulteerde ·in 
de gelijkmaker, 's-Gravenzande probeérde de.arna met 

- h!!r,d spel een overwinning te forceren, maar met kunst 
en "vliegwe:rk. van onze .. verdediging en een goede -i::-edding 
van ~on Hartinr-sveld, die ~en ~rd schot op de doellijn 
wist te kereq, bleef de.s~and zoals hij was en haalden 
wij uit een.moeilijke uitwedstrijd ons eerste·puntje binnen, · ~- ·~ 

.... ""V""'A""'N-D=oz"'L.--,T"'OT=--""D""'o"";-;'""L~: w~l pen 

Lens W 2; In dE;lze eel?'s~e wedstrijd_yan Lel).S W_2':t-ègen 
Celeritas was Celeritas in de eerste helft duidelijk . 
st;er:ker, Niet zo V(?,-wonderl:j.jk want met ·de rust bleek 

.nl,d<;1,~ ,Celeri"tas met 14 jongens _speelde, Lens bad daar
op ZJ.Jn antwoord klaar en zette.,met. de rust 12. rµan in, 
hetgeen resulteerde in.een Lens-overwicht, 
Na ong. 12 min, werd het emige Lens-doelpunt gescoord 
door LiJ"as, ,,J:leze voo·· sprong werd manmoedig verdedigd 
door onzE'/, jongste voetballers, Al,l!let al een bijzonder 
lel!,ke wedsi;rijd. · · 



• 



• 



REDAK,TIE . -
g: h~lleen 
a. verbarendse 
f. van boheemen 

REDAKTIEADRES 

g. halleen 
amandelstraat 103 
teL: 36 11 60 

.. 
SEKRETARIAAT 

f. b. mesker 
plantenoord 126 
tel.: 67 61 53 

TOTO-SEKRETARIS .. 

.. j. j. m. jager -
weimarstraat 67 
tel.: 33 21.33 

TERREINEN 

sportpark escamp · 
"hèngelolaan 600 
tel.: 66 13 14 

' 
KONTRIBUTIES 

gi;onummer tnv 
penningmeester 
lens 33 67 11 

WE~_KB~AD VAN ue,. R.K. VOETBALVERENIGI_NG LENIG -EN SNEL -

42ste jaargang l')µmmer.2 18 september 1968 
• w. ,. -·,.- -~- •.·.··· .~.~- ;-:·:::-.~:~-.,.,: .:--: -;--• 

T E L E - L E N S ... - .. -·· . ·-,::: .": . .:. ~--:: 

De voorzïtter ·opBnde de vergadering met 
een korte toespraak,- waarin .hij o.a •. het 
overlijd·en van d'é; he·er ··J:. v.d. !Cl.·.,:L_,i memo
reerde. N." l'r::t. o.pnoemen der: berichtgevin
gen van absentie door de sekretaris, wer-

- -den de notulen en jaarverslagen bl:l handeld. 
H-:it be stuur nam nota van enkele, door le
den gevrnnsde veranderingel') in bepaald_e• -
telcsten, B.·.,; de besprekiri{j;- van, het -gevoer
de en het te voeren· testuursbeleid werd 
v ij algemeen het ·vertrouwen: in -het be~- , 
stuur, zowel in het nieuwe als in l')et .oude 
samenstelling uitgesproken. H~ ·~ firiancieel 
ovGrzicht, dat zeer duidelijk en overzich,-
telijk was (waarvoor hulde)' werd .vlot af-

- gehandeld. -Op de vraag, waarom -de toto
inkomsten niet bij de baten waren opgeno-
men, volgde de verklaring dat dit_ geen 
va:ste ihkomsten·zijn en als zodanig niet 
in een"cóncept-begroting thuisl'ioren. Een 
voorstel tot verhóging van de contributies 
_werd met slechts .drie stemmen v66r ver
worpen, V::rvolgèns wérd ·het n±euwe bestuur 
gekozen, De blijvende voorzitt"er sprak' 

· wooI'.den 'van clarik tot· de· séheidende · 1eden 
vän het bestuur; _de herëml-'.esker, Jiahee 
en van D:ö. jk, Wat betreft de benoeming der 
c61n:rissie-s: dit leverde giaen noemenswaar-

. dige raoeilijkheden_·:9p; Jiöëwel met'iname· 
de _heer R.B::.0k à.geerde tegen het 'benoemen 

_- van een nog niet voltallige commissie. 
( zie redaktioneel • col!l.Kentaar). Tot slot 
van de avond volgde de ·traditionele· rond
vraag, waarin o ,a. dè zgn.· '·bierkwestie" 

, te _ berde: werd· g~bràcht-.·· Be-z±e, ook!~h±er'Voor- · ,, 
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·-._ ·. . ' ,.~- :. ·:: ~J; '.:J_.:}:.: .. · . ·. . : .: --•·="·· 
het redaktionele co=enta2.r op d1,ze •vergadering •. Deze··., 

_ rondvraag··vormde tevenl:l .het slot van een alles bijel-
kaar toch wel' spannende 'àvonä, ·.:. ,, . . 

·r,-~:,o.,:. ·_·'··J· e'Ge'_ • 

l1EDAKTIONEEL IWI1TIJl1TAAR. 
. . 

Hoewel op de algemene vergadering vele hoofdpunten di,ü.:. 
delijk zijn uiteengezet·,·· resteren er toch nog enkele · · 
se.illante punten, die o.i. in het du:i.ster 'zijn qJ,'ijyen, 

__ steRei;i. · Allereerst- is €r. het feit, dat. er een· koin.sissie 
.. is voorgesteld · aan de. A.V., wiens voltallige samenstel
. ,ling nog niet ae.n de ledenvergadering bekenél. was, Dit 

bez_waar zou niet onoverkómeril:i.jk zijn gewetst,.-indien 
···de na2m van de evèntuele kandidaat van.deze kor,rüssie 

·bekertd zou zijn gemaakt tijdens de -A.V. Dat dit iri · .,, •. 
principe t')t dê _mogelijkheden beheert, be1·rees · het be"" . 
stuur bij het bQkerid-lhaken van éenaamvanhet eventuele 
4è lid van; de'·Jcontákt-kóm:i:issie, I,: hé't dan niet moge
li.ik, dat O:J deze manier het b:, stuur dit jaar een kom
m;.i.s:;;ie-lid·· zou kunnen lanceren, wa-.rvan zij weet-,-dat-·: 

.i:\;i.t bij de. A',V. op oppositie kan stuiten? ..... , 
H :; meet gezegd; door dit mysterieus gemanip_u_lEier- çl.ged . 
het bestuur bij ons· een ietwat vfrangè smaak in• -de· mond 
'önt ste.an. ·. · . · . · · 
A,_,_,. het eind van de vergadering bij de rondvraag werd 

, het la?-tste bestuursbesluit betreffende het. meqn_emen _van 
glazen naar buiten, ohder cle loupe genomen.;,U-:i,t=-,w:elin'-: 
gelichte · bron kun-n'fn ·wij· u verzekeren, d~t dit_,;_be stuurs
besluit. slechts de !?'lazen betrof. Cp r1e -A.Vr:werd-.er 
êl.cor de __ voç,rzitter aan toegevoegd, dat het meen·émê'i-i\van 
bierflessen met ingang van 2.fgel-0oen zonda/! ook verbo
den is. Deze uit spraak van de voorzitter vestirde bij 
ons de indruk, dat dit zijn eigen visie is, temeer daar 
er in het bestuursbesluit·van maandag 9 september niet 

. o:'er bierflc s~en_ is gèl s,rokèn. T--~n er over_,d.\'Z!= )qrn_s-
. tie ei:>n ste@IDJ.ng werd aan{:l:evraagd en deee él.oor ... ,ct,~·.,voor .. -
zitter geweigerd werd, bego·nnen wij ons af te: vrà~ën. 
hoe demokratisoh orize vereni1s-ing wel is. . 
A-0• ""'G al ·een vergadering, wa2.rin het het bestuur niet 

. , n,akkelm.jk is gemaakt, behoudens bovenstaande punten me
r.ioreren wij ook nog het geval WïlJ.ems •. 0 , enige klaar
heid in deze •Dunt en· t-é -bl?en/è;en zien wij als enige_ op
lossing het bijeenroepen.van een nieuwe A,V; en wel-op 

' . 
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zeer korte termijn, 

UITSLAGEN 

senioren 
'dhc 1 - lèns 1 
lens .3 - wit blauw 
lens 4 - dso 2 

scheveningen - lens, 

1 -1 
1-2 
0-2 
4-6 
0-2 lens 6 - tedo 4 

lens 7 - duindorp 4 
lens 8 - btc 5 · 1-0 

'lens 9 - duindorp 6 2-2 
celeritas 10 - lens10 2-3 
junioren 
blauw zwart1~ lens 1 1-2 
lens 2 - hdv 1 4-1 
v'burch 3 - lens 3 2-1 

.,lens 4 :: gda 3 4-o· 
rvc 6 -·lens 5 0-5 
gona 3 -~ lens 6 9-1 
duindorp 4 - lens 7 0-11 
ndk 2 - ·lens 8 ' · 1-1 
lens 9 - quick 8 4-1 
lens 10 - hdv 5 · 2-3 
spocrwijk 4 - lens12 2-7 
lens 1 3 - odb 4 1-0 
dzs 3 - lens 14 9-1 
lens 15 - die haghe 4-0 
lens 16 - Ddk 4 0-14 - ' 

pupillen 
lens 1 - gds 1 
lens 2 - die haghe 
w6kwartier 2 - lens 
lens 4 - ads 2 
gds 4 - lens 5 
lens w1 - lens w2 

,:1 
1 8-0 

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

' redaktie, 

OP DE KIEPER Ké,SCHOUWD, 

Nc_-, dat hebben we dan ook 
weer gehad, De jaarlijkse 
algemene.vergadering bedoel 
ik, H,i:: werd geheel in de 
geest· van de nieuwe statu--

"ten gèhouden, maar dat be
·tekende overigens nog niet 
dat het een ''anders dan an
dere" vergadering werd. De 
bezetting was niet zo matig 
als voorgaande jaren. ( .:10-:; 
'?,'•,·n kwart van het aantal 
stemgerechtigde senior-le
den). · Toch waren er wel -
nieuwigheidjes, zo zullen 
de wegblijvers geen boete 
van één gulden meer behoe
ven te betalen, Daar werd 
in het verleden trouwens 
nooit·de hand aan gehouden, 
Wel ben ik benieuwà of dat 
ene lid, dat elf jaar z'n 
ene gulden boete betaalde, 
dat dit jaar ook weer zal 
doen. N~.:~.è\·/ was ook, dat de 
elftalkorr~issie niet meer 
gekozen mocht worden, De 
"Eko" behoort nu tot de 
schare van '· r·ewone"' kommi
ssies. 1,ch'; ;,.erder bleef 
allè&-bij het oude. Over de 
minst belangrijke zaken 
werd 'traditioneel het langst 
gediskussieerd. · Zo ::.e.at dat 
in·'r c:.emokrati'sch bestel, 

fü;-t is sómmige leden nog steeds niet duidelijk dat op 
llo 'n algemene vergadering 1 ,~ ,:J .. 0;c,:;:•0- :m vereni,gingsbelàng 
gediend moet worden. Het is natuurlijk wel leuk te z~en . . •, ., . •' ., . . ' . . . - . , . 
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era te horen, hoe telkenjare weer getr_acht yrqrdt het. on
mogelijke yan het be~tuur te vragen; J''.: '.; hetzelfde ple
zier wacht je dan op'het antwoord van dat bestuur(de 
vcorzit_ter)r dat zich tenslotte toch weer 1J.it cl_e spms 
bebarde situatie we,t te redden. H ~ is niet verboden 
om te ·trachten het-'ï.ruur· na aan de schënen vàn"het be
stuur te legr--en, maar het is vrnl tijdrovend. C·-rnerke-
1:i,jk is altijd'de voorkeur van de verf.adering voor·per
·soonlijke zaken; daarover kan nu eenmaal moeilijk o-pen
li.jk' gepraàt worden. N" .· :; :.:·•'nreen wil of _kan dat be
frijpen en ·dat is jam·.1er. Hçt behoo?.·t ir.r:0ers tot de nor-

.. r,1ale re0.elen van F:. ~-.cc,n. 
H:· "';;. ·1inten van deze ver;;e.derinf wa1°en zonder·_:meer de 
verkiezing van het nieuwe bestuur en de slotdiskussie. 
Het nieuwe ·be1)tuur werd drienaal achtereen( :i.r: ik goed 
geteld heb) .~;ekozen en t elk en s op 'n andere manier. D··.t 
kwam uiteré\ard doqr de nieuwe regelingen, c1.ie telkens 
anders g:einterpreteerd werden .. G,_,:.u.kkiF was er een van 

_ de sar.1enstellers van de nieuwe statuten in de zaal, die 
hielp de vergadering·uit de droom. · 
D· bierdiskussie _ was enerverend. H.·s: ··:i.ng erom· of tij-

___ dens de thu:i.m,reclstrijden van ons eerste elftal al dan 
niet bier langs de 'lijn gedron!cen mocht worcèen. Het be
stuur .von0. ·van niet, maar stuitte daarbij op heftige be
z~1aren van enkele· leden. IC-:.:~ ging op ' .. r:egeven moment 
zelfs zover, dat het ka.,Dioenschap van ons eerste te 
danken was aan de bierdrinkers ·1angs de lijn. I" r. kwam 
niet tot elkaar; zelfs na afloop van de vergadering 
werd onder het genot van 1 n heerlijk glaasje bier deze 
kwestie nop: eens flink, uitgediept. \';. "t\llen maar den
k_en _dat _het b:i.er nooit zo koud wbrc1.t gedronken als het 
wordt· p:es_chonken. 

Frielenser. 
'\., .. 

LENS '-2AIG\GENDA. 

do. 19 
vr 20 
za 21 
zo 22 
ma 23 
di 24 
wo 2.5 

sep:_ 
sep: 
sep: 
sep: 
sep: 
sep: 
sep: 

sen.+jun,training 
klubavond+jun,training 
jun.+pupillen 
sen.+ jun. 
klubavond+jun,training 
sen •. :i- jun. training 
sen_.+ ;jun. training 

. ' . . 

./',' ;_ .l . . . ., . 
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OFFICIEEL 

De bestuursleden en comrüssieleden, -in ._het bezi-t. -van -
een ledenlijst ( eh eventueel dQnat·eurslijst), dienen
de navolgende mutaties te ven/erken .• 
Aparte mutaties worden niet meet' d'oorgegeven. ~hkelijks 
dient men deze .uit de Lensrevue te noteren. 
NIEUWE LEDEN . - ' . 

480 Amerongen v. E.B.r,:. 10-9-.58 P Drapeniersgaarde 46 
. . 671662 

27-11-60W Winkelstede 38 
16:.8-2.5NS' ff.:zelaarstraat .58 

481 Ben 
482 F1.u·,,,ns 

483 H. •. · ·"·l-~~k 
. , ; \.., l. -~ 

484 
48.5 

486 
487 
4j8 

H~:f .~r;t.::1 
Ht'c.rcè.erkamp 

H,. ,,,;,,.." V d ,._. ., " ........ . . 
Lustenhouwer 
:Kicka 

R .• ~.:. 
F.A. 

. - . . 321 390. 
2.J .L.E. 17-2-.57 ? N'i.c·.Tulpstrààt 76 

· 630.504 
J.L.I:. 28-3-2.5 S H:::.1gelolaan 142:!1-

13-6-.58 P Landzijde 221 

A • -
J.C. 
J .K. 

. 67982-1 
î 3;._7_:53 P B:;~:'r.rade 22 : 
4-,-,8. - P r.:(·.c;;fcen 14 672491 
30-'l 0:.29s· R·•,~:lveen 4 7 ·_ 
- - ' - - - 679276 

489 Oostveen Koentze 
:l.J,B.I:. · ·s · s· G , 1 · • .58 30- -41 -;_ ·, .. D ein 

4-90 Pagter de A, 

491 Willems R.J.L. 

492 Wouters F.: • 

493 Z,ijl v. C .F.::. 

494 i1~· ~~.(b dl J. 

49.5 W"sting v. H.-J.··. 

496 Winter ., - F.J.F. 

. ·336019 · 
1.5':-6-}6 J F:·.;,-,:·enheitstraat -. 29 

. - 607168 
17-6-.58 p 

7-11-.56 p 

27-8-46 s 
NS 

. 
1 3-9-21NS 

9-3-49 · s 

S~es-;nzicht· 11 3 
.. 67.5200" 

Or. ~-tblok 82,Wateringen 
01742.::3740 · 

Dr.Poelsstraat· 13,W·:t;, 
. 01742-,)193 -

Apeldoornselaan 196 
· · . 39.5028 . 
Vaikenboska:de 411 

39 0083 
rtoldestraát 21 .· 

-NIEUWE JJCNA TEU1S · - . ... .. . • 

136 Lueuw de A.C.G.I .• z,_,sterstraat 20 
137 Suykerbuyk C .J .G. · R:;b:ï,}n.hor.:,! _ 37_-~ -
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ADJESWIJ2iIGD:GEN LEDENLIJST 

414 Vrees~rijk_v. · F .-lf.G~ 
A ;L, J; 
:m.J E. 

tfian:s Z•1_j,de,rparklaàn 372 
thans 1(:•·:-:r.uinsekade 628. 
thans G ·:·v·'.r. ·-c~ W ·: ·:,.nalaan 4 
L~'dschendàm 01161~7435 
thans Symonszstraat 50 

233 Kuiters· · · 
337 Sr-rolea 

1 3 3 H:·.:···,:· •; · . R. 

INBALLOTAGE 

V--•: barend se, 
B:··> v.d. 
Clemè"nt, 

G:<.er ,; ~ . · 

"!" . 
r: - ' ' ' )\~-.. 8rr, 
îfartens, 
Osch v. 

.Steen v.d. 

W: • •:•mans, 

S . l . ui.eer-, 

557725 -

F.'J.A. 24-.10.60 W Norgstraat 75 674077 
J •. 
E.L. 

_,_ .,. 

10.12.46 S :-'.:.is Stokelaan 1248 · 
30. 8.48 S ?.L-~· .. •·'~jkstr.152 

. 636478 
P.U.J. 9. 7.60 W Vr··.·swijkst;~aat 235 

362630 
P .,l. 7, ·1 ;:59 W Z•;eeloostraat 40 · 

•; S. 21. 9 ,57 P Steenzicht 183 671224 
, 'H.J.c.r::.14.2.-:52 J Dieverst-ra·at 74 

-P.J.'·:· •. 4.10,61 W Ilddenstede 160 
:, rt.G.E. 3; 5,52 J t!unsneetlaan 303 · 

- 398694. 
R.J.P. 16. 7.59 P Bouwlustlaan 185 

Junschlär;er, · 
H.A. 
L.F. 

667172 
10.12.39 S de Perponcherstraat 78 
20. 4;50 S Zwa·ardve<Tersvaarde 4 

c C 666736 

B;:';rlOGr:INGEr-! 
-- .. 

. Tijdens de_ a)gemene · ve;~gadeTing w·ercl.en de volgende benoe-
mingen bekrachtir;d: . . . . . . . . _ . 
Elftal-ko;:;,missie :G ,Coomans-P .Hui s-F .L.· :oker en J ,Rood bol.· 
Inmiddels is ook het vi jfè.e eko-lid, bekend gewordc-n ; 
dat is cle heer A. van Gastel; 
J•.:nioren-,-konm1issie: G. v .d_. S:teen-G. v ,d. Veld e-C .Nieuwen-
hui.zèm-G.J .LoFsheid-J .Zoet en N.Koot.. · · 
'1edaktiè-'-koprc:issie :F. v .Boh_l;1eIJ1en:-G .• Js::· .'éc-J .Groenend'.tjk-
F .v!ubbèn. · · 
Kontakt~kornt.1i ssie :il. 's-Gra vendi jk-H. de G~•cot-J .de Waart 
en J.;·:sker; 
Toto-kom.:·issie :J~J~ ·:·r c.s. 
Ko:;y·issie van Onderhoud :lt. Verbarendse 
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Klub.e:ebouw-kommissie: B .Hendrichs-C. Visser-U. Veldinlc. 

In ~et Financieel Kontrol e O-·~aan ~rerden door de verga
dering gekozen: Chr. J,:nee en ,Bogisch. 
In het Bostuur werden gekozen: H.Houkes, voorzitter, 
H.v.d,Steen, sekretaris, A,Hoefnagel, penningmeester en 
G.Halleen en J.v.d.Kleij, commisarissen. 

VàN DOEL TOT DOEL senioren. 

Lens •1 ;verraste zondag de pessimisten van onze vereni
ging, niet alleen door het gelijke spel tegen Dhc, maar 
vooral door· de manier waar on dit tot stand k1,•.r:i.111. 
In de eerste helft schiepen·· onze voorhoedespelers_ vele 
kansen, me.ar succes bleef uit en misschien een beetje 
tegen de verhouding in gint,; de rust met een dubbelblank 
in. 
Kort na rust. scoorde '.{uud. Wachraan beheerst uit een diep
te-pass, Lens had toen de wedstrijd in_ winst kunnen om--· 
zetten, rraar door een te lakoniek. omspringen met. de kan-
cl.en vergat ónze voo1·hoede door. te drukken, Ver in de 2r, 
helft bracht echter een verre pass enige verwarring waa1;-
door Dhc gelijk kon maken. 
Desondanks kunnen de Lenssupporter·s en zeer zeker de 
vele Dhc 9a!').hangei.·s terug kijken op een spannonde en 
goede wedstrijd•, 
·:::.eaktie van een enthousiast Lenser: 
DHC-LENS. 

_ 1'· nig en_ Snel, zo komen we er wel! ! ! 
van start gegaan, met zijn el ven gedaan, prima ge_gaan ! 
alleen geprobeerd, teveel begeert? 
met Ï1,Scherpenisse niet in het ongewisse! 
op _naar de bovenste zes,• zelfs naar vier, het .geeft ons 
allen plezier. 
D.H.C.-uitstekende_discipliné!!!! 

Lens 3;speelde een matige wedstrijd tegen Wit Blauw. Voor 
de rust nam Lens de leiding door W.Eykelhof. Deze stand 
bleef tot yer in· de 2e helft gehandhaafd, maar door de 
grotere routine en de betere conditie van Wit Blauw 
werd de stand in de laatste 15 minuten: 1-2 
Kom,Eko: verikeerd gegaan, niet met zijn elven gedaan! 

1 
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Lens 4;moest zijn meerdere erkennen in Dso 2. Een fout 
in de achterhoede bracht de stand op 0~1 en door een 
buitenspel doelount werd het 0-,-2, Dit doelount had mis

. schien voorkomen kunnen worden; indien een· van de heren 
van de Eko, cl.ie-voltallig langs de"lijn stond, de vlag 
ter hand "'enomen zou hebben.· Na de thee probeerde Lens 
van alles· om de stand gelijk te brènfen, - dat mede door 
goed verdedifen van Dso niet lukte. · · · 
Lens 6;keek reeds na een tiental minuten te.3,en een 2-0 
achterstand aan, door zwak spel aan cle Lens-zijde, Na 
rust een hardwerkend Lens, wat uitgedrukt werd in 2 gave 
doelpunten. 
JUNIC":?.EN 

Blauw-Zwart 1 - Lens 1 1-2 
N:.· c·:r; moeizame start te"en Quick wist Lens 1 een ver
dienstelijke 2-1 zege oo.Blauw Zwart 1 te behalen in een 

. spa:.-mende wedstrijd, wai:trin Lens merendeels het beste 
van het si:>el had. Kort na de a2.nvang wist B:.~uw 2, · Y•t, 
doordat het zo slim was niet in dé steeds opgezette 

. buitenspelvaJ te-lonen, te scoren, Lens ·behield echter 
het initiatief en wist na een half uur door een goede 
ko:.-:ibinatie r:1iddels E.B·'·kers te scoren 1-1. N,. :.·i•st een
zelfde spelbeeld. Een aanvallend Lens, dat echter te 
veel tl oor het centrum kcmbineerde waardoor Bl. 3wart 
steeds weer in kon g;.•ijpen, terwijl de tefenstoten van 
,'.e wassenaarders niet van gevaar óntblobt waren. De steeds 
harder wordende strijd werd 10 minuten voor tijd in ons 
voordeel beslist door een fraai doelpunt van G.de Hocgd. 
Pdk 2-Lens 2 1-1 · 
In de eerste helft bleek al gauw dat Pdk over een beter 
elfte.l beschikte, maar na een hevige strijd is het toch 
gelukt er een gelijkspel uit te slepen. In de eerste 
helft wist-Lens cle·score te openen door een doelpunt 
van '.onnie Straatman. N- rust een hevig. aanvallend Pdk 
maar de verdedizing van Lens gaf voorshands geen Krimp. 
Toch niet onverwa"cht scoorde Pdk onhoudbaar tegen na een 
prachtige solo van de Pdk-rechtsbuitèn. Al met al een 
soede wedstrijd met een grote inzet van Lens, 
PUPILLf.N : . . · 
Gds P 4 - Lens P 5 .·· 2-2 
Een vlot· start-end Lens wist ·reeds na 5 minuten via de 
van de welpen ove··gekomen P .Lucas de score te openen. 
Lens behiêld irciorlopif. hèt iniatief wat na 15 min. re-,. 
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sulteerde in een tweede treffer 11:ia de voet ·ván 'P',\riûsch. 
Nog voor rust scoorde Gds tegen door een vän riçhting 
veranderde bal. Na rust maakte Gds p:rompt geiijk cl.oor 
zeer slecht positiekiezen van de achterhoede. Deze stand 
bleef, tot het eind to~ gehandhaafd_, 

Pi1.0GnJUéiJ1 SENIOREN voor 

2 uur Lens 1 - Voc 1 
12 uur Lens 2 - Hvv 2 

12 uur Hvv·4 - Lens 3 

zondag 22 september 1968 

V 1, G 1; Lok.6/4 
V 1, G 1, Lok.5/3 _ 
v. Hogenhoucklaan · · · 
Hengelolaan · 1 2 uur Hmt 4 - Lens 4 

1 2 uur Westlandia 4 -
12 uur Lens 6 - Cwp 2 

Lens 5 L:_;• ge B :·c s'·weg, Naé!l dwi jk 
V 2, G 2,· Lok,5/~ · · 

1 2 · uur Rksvm 4 - L,ms 7 
•· 1 3. 45 Lens 8 - T1·iomph · 6 

2 uur Cluick 1'3· - 1'·"',; 9 
3 uur Lens 10 - Gda 10 

OPSTELLINGEN: 

Sportpark Politie, I'-lonster 
V 2, G 2, Lok,5/3 - . . . . 
de Savomin Lohmanlaan 
i 2, G 2, Lok.5/3 

Lens i ; c ~v. cl. .hé~k-h~diêtz(A) ~r .fortman-r ,rcqdboÎ-j. v ,d 
knaap-a. rooduyn-h, roocl.uyn-r • .wachman-:f .de_ zwart-j ,zoet-
g. verhaar._ _ _ · 
:hs :r. brugp-eman s2x-l. ri€!!len2x-h. smit skam2x. 
Leid er :dhr. P ,_1-~eershoek. Grensrechter :dhr. C. V:.f'ser -
Samenkomst: 1 uur L .~ ,;-ij:antine • .: · · · 

Lens 2; r. brugremans2x-m. v. veen-j .mesker-j. v. d~jk-h. smit s
kam 2x-l. riemen2x-j. englebert-w. vend erbos-l, berns-c, benne
ker,..h. brand enburg 
lvnia.c,janisen .. 

L::··)i, 3; a. verbarendse-w. verbarendee-a, v. egmond~n.koot
th,hoefnagel-th. brochard-d, g oenedijk-g.v.d.kolk-f.wub
ben-a,kqrtekaas-r.eykelhof, 
C:e s : f. burghouv>rt;.. Leid er : dhr. L. te i îei j. 

Lens 4:th.suykerbuyk(A)-g,m,hogetoorn-f.straathof-g,l. 
v ,d. akker-j ,de waart-1, smi tskam-j.groenendijk-g.looye
stein-f. v. boheemen-r. brandenburg-w. eyke lhof-
èles: a. v .limbeek. 
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Léns 5 ;n. v. domburg( A) -.i. h. d.e l:loer-e. ,nieuwenhuizen-c .me ere 
n ,•de, boê!'-t. heerschou-h. a. suvkerbuyk-j. witting-f. veel-
bel;r..:á .l\_. v.wasbeE:~-n. drabbe- · ' · · · 
Rt n :h.a. a.v. d. war • 

L·:,,· 6•w,burghouwt·-h.de groöt-r,de waart.:c,peeters
h,kemper-a, v. cl. .mei jden-p. burgh6uwt-h .• de .. sterke-j .de 
ster-,i.willems(A)-1. janssen; · · · 
Jes :h. jaco_bs-p.,v. eijsbergen. ' 

hil-

1~ ;OS 7 ; b. 1-i •;•'richs UO-_g. jehee-e. L'.. V.d. aëker-t'. V. dijk
c. vervaart-p. w. speicher-p.. halleen-p. schul ten-n. de gruy-
ter-ch. jehee.-j. riemen. · .. .. 
·c:e s: j. vel°d_ink-11,. beye_rsbergenv. hen~go_miep 

Lens 8; .l .,z,westing-1_. bleeker-a .hoJpenbrouwers-m. v. z_ilf
hout-c ,kras-h.leendert s-a. v. luxemburg.(A )-f. bierhof-
j. jager-a :brufln- j. brochard, · , . 
Res: L · ~ .~ :::,...: /ht'~ J .B(> ·• 

\.' . ~--· -----~ 
~ i.: 

L 0
,· 9 ;:;_o.v, oostveen-koentze-j.welling-h_.v.welzén..::c;th. 

kuijp~r-th. bro"ers ( A )-f ,·vI?eeswijk-f-.a•.m,pe-ters--j. holt.,.' 
1J',p·. v-erbruggen-=c·, w·;kuijper-a-. g .v. schie. · · 
ûes:c.knippenberrc-1.a.brandenburg. 

. ,_-_ ::-:.: 

L.::1s 1 O ;d. v .-lieshout-b. epsk221p-j. h.helwig-j·.m. verbarendse 
g. v .d .kleij-a ,poels( A )-b. osse-n. osse-c ,mutsaert s-h. j. 
cl.ouw-j. c. hoogèuin 
R,·<~·: C·h_. ~:.-zi j-1. -.: _ . . :( 

N:'.i.c-Opkomen: wet,;ens niét opko:::en krijgt C.Kni)Y:Jenberg 
twee reservebeurten+ f.5,-- boete- girono,'Çlenningmeester 
LCJ:'S 33 67 11 
we,:,-ens herhaalè.eI-i_jk riiet o:'lkom-en-vrordt· ~.J.i•.:i,· .B-~c· :·ard 

- dit-- seizoen ni·et· meer i:bpgeste-'l.d, · 
Afschrijvingen:Vrijdafavond"t'ussen 19;-30 en 20,30 uur 
L,_,ns-kantine Hv -0 elolaen ,600, tel 66 ~ 1·3, 14 

DENK· OE DE LEG!TII ~il TIGS ! 

. . 
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P.WG2t,;·:::. JUNICë:EN voor zondag 2~. september 1.9 68 

12 'uur Li;ms 1 - Vcs 1_ ·. ·- · •V ~,,.G 2, Lok.6/4·-"' -· 
14 uur L·.<' 3 S·c:ecds v,; ;·'.·'aarts V • G 2, Lok.6/4 

,,,.. ' •, 

OPSTELLINGEN: 

Lens 1 ; -als vorige we~k. . .· . _ . . . 
lt~: '.,:!°'.de jongh 2x Leider :cl.hr.. J. v .c~. Klei j.. · 
Samenkomst: M • 30 uur klubgebouw. . . 

- L :r :--. 3; .', '!. berlo-p. k:[.ein breteler-a. jehee-g,dui v.c steyn
a. v. essen-1. v.d. velde-b .lusterihouwer-a. bilderbeek-'-th-.v. 
rijn-p. bräûn-1. cl.ui venvoorde·. . . . . . 
J.es:f .v.d. berg. Lei~er :dhr.F .fü;rremans - ··· 

PJCGRfü','.J'IJ. JUNIOREN v~ e:r zaterdag 21 septémber 19 68 

1 6. 1 5 u Duno 1 - Le.,,'~ •2 
15;45 u L,i-.': "5 - Vue 7 
15.45 u D-:i.ndorp s-..0 3 - Lens6 
15. 45 u Lens 7 - Cdb 2 
14;30 u Lens 8 - D~'.;:•l~ 4 
15. 4 5 u V c s 8 - ·Lens 9 -
14,30 u L~r? 11 ~ HvvG 
15.45 u Lens 12 - Gds 10 
1 3. 45 u Ooievaars 6 - L::.,,r: 14 
14,30 u Lens 15 - Gona 6 

OPSTELLINGEN: 

lI· r"Nol~.-~;:lr.1.P..rL ... M•• 

• V 1 , G 1 , Lok~ 6/ 4 
Oc'.:~.rburgh • 
V 2, G :E, Lok,5/3 · 
V 2, G 2, Le: • 6 / 4 · 
Dedemsvaartweg ____ ... __ ,: · 
V 1·, -G 1, Le.''-~ .5/5.::-. ,, 
V 3, G 2, L 6/-4···· -,._
Zu:·.::::-rne.rk 2e, gedeelte 
V 3, G 2, Lok,5/3 . 

Lv:s 2 ;b. v .d .lans-j ~ bij~terveld-r-; v. hartingsveld-p ,man
ders-p.de vries-w .kouwenhoven-h. westhof-a .• tinnenbroek
j, bertens-1.huis-c. grimbergen 
]: ,.~ : j_. hulst Leid er : d~ • H.,: e G,:·c ,,t _ . 
Samenkomst: 16 uur _ingang Di;_ ,:~-terrein,_ E:_:·,N0~.,,.,sL:s.ri · 

L,·ns 5 ;a.hoek-j,de -jongh(2)$:_}-_c.schrover-f;r.raaJf-j,y.d. 
heyden-p. hop-g. v.d. véldc-@;,·guyt-o.kortekaas-j.de zwart-
j ,disseldorp •· · · - ·-· · 
I'tes: j. janmaat-L-,··.<'er :dhr. G. v.d. V~).de. 

L\. •1" 6!;r. vuurens-h. rim;·,1elzwaan-th. v. rijn-ril. bloks-j. v .à. 
voort-p. v-.d. steeri-c·. stapel-r ,meershce k.:.p. verheesen-a .- . 
jU:11gs:èhlager-tr. re sodihard jo. · ·· · · 
l1es :t '- • booms- j. v .'dam'-1":'i. '._ or ::'hr. C .:N:T.6-.:;,-',mhuizerf . 
S--.- é'komst: 15. 00 u Haagweg hoek 'f, .. rl-icèkelaan 
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Le,-, .. _ '? • :7'r. teunis_sen-r. hoefnagel-a. schijf-:_±:, de kl~yn.-,,. 
h;zoun-a.v.d.keer-r.de wolf-1.egberts-e.bor-w.englebert 
j. kee.tme:.n • · .. • · 
rr,, ::. : ···• chari té. L'c;'_,-· er:.-':., .• A. B~_ok. 

L~·ns8 ;b ,de haas-r. v. nunspeet-1. v. d,meer-'p .heyneri-·j. hèl
vensteyn-g, v. ardenne-r. straatman-th. v ,d .• aardwep,;,-j. v.d. 
ende-b.ravesteyp..:.c.v;h1,1lst-
Res :tl·. wilshaus .Leid er :dhr. J .Ho)men. 

~- Lens 9 ;rer_iée .stra1;1ttffan-j :;meuleman-b .hoefnagel-j.c\e wolf 
.. r.. bQs-:-w, duyvesteih-r .wouters-g. v .deelen.,- j .meyers-p. wil-

nier-p. steffen. _ . _ .. 
'':es :r .kuiters-Leiilèr :dhr ,J .-witting. 
Samenkoms~: 15 .15 u l<lubgebuuw Lens. _ - . 

1:_·ns 11 ;r. v .d ;ste1=?n-m. v. b~ggum-j .dis-seldorp-g. tronimeÏen 
c, lustenhouwer-g .wouters-f. veere-f. ba1i'en-r. v .d :-horst-

• r.zoun-j,v.rijn. _ .. -· .• 

"'es·p de wolf_-- 1,-;, ·--. ,"·--·-T> S .,_, .. --:,uy'" J,,. • • . . • >...- - •• '" • • • ,. • •. , • -·- J.'\. 

- 1-- ,:, 1 ~·1?· ver~choor-j. janmaat-p. v. wijk·-_a.lo~~r-p.Iè 
brun-t,h1lder1nk-r.rn1cka-f.snoeyers-g.colpa:"!e,hoef
nagel-d. limbeek. · , ' -
R::·.:j,slabbers. Lr:'.- ,:r-: -·: "',H,B-'." ,·: :-:-:-mr;:-: 

L:. · :: 14 ;1:J .ruitermari-f. hendrj_ks-j .dessing-r .bom'--a. v .er. aar 
j. v. wi jk-j. wüstefeld-j. v. rlÎlssum-a. brouwer-w.wi-ls-a. looye-
stein, -·. 
::i.· .. 0:h.~nigo:ebrugr:e .. Lr'~-.( · ~(·: 1'\:.-:·.G.\.-_,:· .K, r-.• ::.;; •.•• --~---~ ___ _ 
S·mènkonist:13,1_0 uur H:-{·• __ ·,- 1 ::J;-e_n hk L:·.:-:.c:!·::ei.nl2an ·· 

1, 1::: 1 'i ·r .mooyman-c. bakker-r .ç1e vries-g. schneider-c .ree
sink-j ,de $reef-t.klos-h.guit-r.v,d,linde-r.v.d.lely
r-ke-rkhof, 
P, ~ • .. • --,hrman · 1~-; ·' ,- ,. ·c1h~ T H0 · ··_·r·-"chop · _1, - • • • .. .. . . • • ... ••• -- .• - ~ • • ' .• ., ••' ••• 

?:':lOG,:c/J·'i'A PUPILLEN v00;;: zat~rda~ 21 · sê,)te~ber · f968 

1 ,45 u. Osc p 1 - -LD"8 p 1 vr. i".'i;:::•~.: hoeve, Vlamenburg 
1,45 u. C.-:-cccrdia P 1- L:~>r· P 2 Brasserskade, D~lft, -

'.1.45 u. 1""" P ;,- R:-v,, P 3 V 1; G 1, Lok,6/-4 - -- · · 
1,.45 u. A.-'.~ P 2 -- L:''"-':, P 4 I:onsterseweg,-Lc( f,duinen 
1,45.u, 1-.:;-,•; ,B.5- Looscluinen-P2, V.?, Q ·2,-Lz-':,Sj,L ,,,.. 
11 uur Ras W - Lens -W.. - All· .. ~.r:'·~ ~·ti'aat · 
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O?STELLINGEN : 

L;,,,;; P 1 ·· , 1·).ciwegt'-g.bloks..:p.perrèyn-j.redeman-g.ruyg
rok-j .de hilster-a. 's-g:ravendi jk-m, heynen-r. harnas-
q. v .noort-g. lorsheyd. . · 
:"è.r-:r.v.hoek. L :·. :., .. :•"1~·.J.·c Hilster 
Samenkomst :1 uur ingang Lens-terrein 

Leris P 2;g.v.gessel-r.v,d.meer-th,tijssert-a.v.kleef
~-. v. luxemburg-j. v.d. burgt-j .hollink-h. v. boheemen-g •. v. 
osch~j.valkenburg~w.r,omes. ·· 
Re s: r. guit, Leid ér :dhr 1_?. de J ongh 
Samenkomst: 12. 00 uur ingang Lens-terrein 

Lens P ~t.prins-r,de hoogd-r.leyn-c,schenkels-:-f,kras-
- e.v. luxemburg-a. ree sink-h. ruyter-r, 1·1üstefeld-a .de hoogd 
r.peek _ · 
:.:es :h. lutterman-g. wasserman. Leid er :dhr. Th. Hoefnagel ( 2xJ 

Lens ·P 4;j.koomen-b,v.veen-:-e,de ·,üt-r.yperlaan-,j.linders 
m. v. wassem-)1. uding-a, hoefnagel-j. v. velzen-p. zalr.,é-th. v .d, _ 
voort. · 
Hes: e. teunis-r .nottet. Leie_· er :dh;-,?. v. cL Aar 
·Samenkomst :13,00 uu;- ing{J.ng Len:5-terrein 

Lens P 5;a.v.vclzen-h,nouweland-e,yperlaan-e.v.royen
m. scheepers-c. lipman-t ,de kok-j. brochard-j, wasserrnan-

, rn.v.veen,-j.wilken. · 
~:.es :p.; v. osch-c. v. bijsterveld .Leid er :dhr: C .prL,bergen. 

L·:ns W; wordt samengesteld uit: 6 ,appeldoom-r.bartels
man-f ,bost-r.bon-j ,bronger-h.hoppenbrouwers-o.huis-p. 
lucas-r.peeters-s.teunissen-f.v.velzen-r.verste~gh-j. 
westerduin-h, wubb en. Leid er :dhr, Th. Hoefnagel ( 2x) ,. 
Samenkomst: 10, 15 uur Hengelolaan hoek Leyweg( eurocinema) 

l.Ff CH, IJVIfGEN JUNJ:O'il.EN Et, PUPILLEN: v66r vrijdagavond 
7,30 uur aan dhr,G,Lorsheyd, ï0:cppelweg 972. 
TELEFONISCH ALL:'i:EN Vc:IJD1°'.Gi',VCND TUSSEN 6. 30 en 7. 30 uur 
no.66,13,14 (klubr;ebouw). 
Alleen bij eventuele latere afschrijvingen b.v. zaterc'.ag-

- ochtend echter µit sluitend in uiterst dringende gevallen 
b,v, plotselinge ziekte, kan je bellen naar dhr,G,Lorsheyd, 
tel.66,.31-..5:5 ·· -· ,. .· .. ,,. · · · -- .,, " 



-24-

YI:CT-0PI(0i'.EN: wegens niet-opkomen in het afgelopen week

eif!de ·wordt C.v.Bijsterveld tweemaal als reserve opge-
.. st; eld • · . 

,·,•,T1ë:.,I''/·LUT"'GTF1·,E·· .... " l' , .. ·· .. 
•• ·.~ • • J;J ... ..-1. ~ -··· __ • dhr.j, ... \.uipers. 

INDELING LENS 6 en 7 ; . 
N:·ar.aanleidinz van de re"sultaten in de eerste:ko,~;nrti

tiewedst;cijclen van Lens .. 6(9-1 ned~rlaa,;,: te.,;,;en_ Gcna) en 

van, Lens 7 ( overw:i,nninpen van 15-0 en 11-0) is" iR nauw 

overleg met de IÜ1VB bèslot·en· deze· elftallen te wisselen. 

In L'..'"';; 6 worden dus vanaftl\:eden de· Ïmeler.s van Lens 7 op 

:');este ld en on,,1;:ekeerd. De tot· nü tee' behaaiè·e resultaten ·· 

blijven tellen voor de standenlijst, dus Lens 6 (B.5) 

·heeft. twEle verlie.s:,iunten, _één wed~t:r;i jd gespeeld, L. ns 7 
(E 12) ,vier win.stpmrt,en _t'wee ,-~eclstr'ijderi. gespeeld .... · 

' .. ' 

PU,PILLEN AT.:.:'BNTI:ii:: V- :·-.2.f Î;ieden (woensdag 18 sep.) beginnen 

• v1ij weer met ónze woensdag\r.1.iddaf klub. voor pupillen en 

• welpe,n .. Vooi·loni,r; . .zal oi;1 .2;,}0 uur. b~gonnen worc1e~t onder 

leiding va.n ,.cl.El heer: Th ,Suyk,erb.uyk: _Zorg'?dat · julÎ"ie om 

• 2.15 uur uiterlijk aànwezig bent. ·· · 

De selektie-trai,nin<; voor: pupillen zal bi.nnenkort ook 

2.anvanr,en en wel om 3. 30 uu:ii: De betrck'cen ,~el ers kri j-

ren hj_ervoor nog een a1_Jarte ~an°-ch:ri jvirlg ,'f>t · · 
.. , 

~- .· 
, --.... 

ICE:;:;:P,:; 'ST?J'.IrU:G: Voor. deze week ~!Ó.rd.en uitgenodigd de 

volgende keepers: ::;'..v.B rlo-1.v.cl..Steen.eri A.K,eiwect, 

Deze, jongen 9 worden zaterdag on 1 0 uur verwàè:ht, · ' 
. . . . 

C ' 

- ,,. •. -.(, -,·- •1 ., . 



REDAKTIE 

g. halleen 
a. verbarendse 
f. van boheemen 

. REDAKTIEADRES 

g. halleen 
amandelstraat 103 
tel.: 36 11 60 

SEKRETARIAAT 

f. b. mesker 
plantenoord 126 
lel.: 67 61 53 

TOTO-SEKRETARIS · 

j. j. m. jagér 
weimarstraut 67 
tel.: 33 21 33 

TERREINEN 

sportpark escamp 
hengelolaan 600 
tel.: 66 13 14 

KONTRIBUTIES 

gironummer tnv 
penningmeester 
lens 33 67 11 

WEEKBLAD VAN OE. il.K. VOETBALVERENIGING LENIG EN SNEL 

42ste jaargang- nummer 3 25 september 196.8 

TELE-LENS 

Ons sterrenteam heeft de eerste overwin-
·ning in de derde klasse binnen. Al was 
het vertoonde spel dan n~et om te juichen, 
die twee puntjes vergoeden een hoop. A.s • 
zondag gaat het eerste elftal naar Hille
gersberg, .Deze vereniging heeft uit de 
drie gespeelde wedstrijden slechts 1 pnt. 
behaald, en wel tegen Voc. Van Quick en 
Vcs werd verloren, De supporters kunnen 
weer voor· zover mogelijk, met de bus rriee. 
Lens 2, áat afgelopen zondag wat teleur
stellend verloor van Hvv, krijgt a.s. 
zondag de koploper Rava 2. Een harde dob
ber, maar geen onmogelijke opgave; · 
Lens 3 demonstreerde een chronische schot
loosheid. Zondag moet Zwart-Blami be st:ee
den worden, dat uit de drie ge speelde 
wedstrijden 1 punt meer sleepte. 
L·ns 4 krijgt bezoek van Dhl 4, B3ide 
teams hebben 4 punten uit drie wedstrijden, 
kan dus spannend worden. 
Lr,, 0 s 5, vorig jaar een ijzersterk team, 
doet het tot nu toe bar slecht. Uit de 
drie gespeelde wedstrijden werd geen en
kel punt verzameld. ·wassenaar, de volgende 
tegenstander behaalde uit evenveel wed-
strijden de maximale puntenwinst. · 
L~.:· s 6, met 4 p1.1Dten uit drie wedstrijd en 
moet zondag tot winst kunnen 'komen tegen 
Celeritas 7, dat .nog geen enkel punt ver
zamelde. En dan Ut·opia, pftewel Lens 7. 
Postduiven is d:e naam van het volgende 
slachtoffe_r. van, de Utopisten, Weliswaar 
hebben de Loosduiners nog: geen punt ver-
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1 oren; maai· dat• verontrust een vraàr Utopist geen moinent. 
De· veteranen hebben 3 punten u~t.-evenzovele wedstrijden. 
Zwart-,,Blauw krijgt zondag zijn _vierde .. nederlaag. Niet
waar heren? Ni vo 6 heeft maar 1 punt ï1eer dan Lens 9. 
D,it kan dus gaan spannen. · . , ... 
L·,ns' 1'0, met 4 punten uit drie wedstrijden krijgt t!:lgen-
stand van Bmt 1 O, dat puntloos ondera~,n staat, .. :· 
'!:r staan é;us een aant;al zeer inte-ressante ontmoetinge_n 
.oTJ ··stapel, die schreeuwen om supporters, Ook al is het 
·weer misschien, niet je van .he,t. H i; spel zal ho;Jelijk 
hartver"warr11Gnd zijn~ 

. to-F'1rfQ·I~Rr ... 
-· . {-_ -• - -l'é.J.:..J 

"'I • • ~ 

. F:ie_c!W~ ).eden: toe_vce gen ;:,_an l:i: j st, . . • . •· . . '·"·" 
· ·''0/:j_7 _9l~mei1"~-" E.'L. 30.8."-8 S. P,Langendijkstr.152, 

·. · ... · · · · , 63.6"--78 
·.1-9 8 flurg v.:ct:.·, J. , . 10. î 2. 46 S. f;->;_~- Stokelaan 1248 
.499 Gier, ·P,l!\•J.· ·· .. 9·.7J,ü' W. _Vî'ees':Tijkstr,23.5 
• . · • 36.26.30 . 
.5c,ó--gop, P.W. : 7. 1 • .59 W. Zweelost;raat -"-0 \ ... 
.501 · J'urigschUi:r,e;_•,L.F: 20,"- • .50 S._ Zwaardvege,:sgaa:ede.4 .. 

. ·'-'. . · _ · · . 66,67,36 ·' 
50·'2 khörr ·s·~ . 2f.-9,57 p~·steenzicht 183 

· .' ..... . . . . 67,12.24 
503 r1t·:.·cens, fLJ.c,:\ 14.2._5·2 J. Diev_erstraat 74 
504 Osc-h v.,P.,T .1 7• 4,_10.61 W,. x-iddenstede 160 ·'· ,· 

.. 50;5. Steen· _v.d., R.G.F. 3,5,52 J. Nuncoeetlaan 30-3,. 
·:· ';• r-· · · .. :i;o 86·94 

.,,, / 0 .. • 

_5of, Suikei·, H.A. 1 O', i 2 :)9 S. · de Perpont.:ierntraat 78 
·507 V•:'cl,at·m1dse\ F.W.A. 24.10,60. W. Norgstraat 7.5 

, · · · ' .. ; ' ., · · 6 7 . 40 • 7 7 
_508 Wagem!l.ns,· '.l.J°.P.· 16,'/,.59 P. Bom;lustlaan 18.5 
· , . · ' ... · · . • · . 6 6 . 71 , 72 
Adrëswi jzi2·ii1gen: · · 
480 A111€rongen v .. , E .B .1,-, moet zijn Di-apf)niersgaard-e -.49. 
352 S,nitskam, H.Ph, -t;hans Pe'renstraat 7.5 · · • .,· , 
136 H'e;rschóp, T .G.i•'.-telefocn· 63,60,88 
313· :iTavestein; LLJ .G. _thans· Eerzogstraat 

Afvoe~.ei:1 \.'an led,enlijst: .· -~ .. ~i-- . ' 
.35.5 Speich!'\r,. E_.,•J. ,27. 8,5,5.: J, ,-,:: . 

.. 377 TreureJ'.). v.,P. 20,6 • .5.5 J, . , 
417 Vries de, J.B. 9.7.53 J. 



-27-

Adreswijziging donateurs:- , 
6 Blok, J .Ifi. thans Burg~Wesselingstr. 

86 iïeershoek, P. thans K1 arbärsvagan 2 
397, r!iaassluis, 
tr. Värnamo/ · . 

· Zweden 
Financiele medewerkers. 
Let ingàng van heden' zullen de heren P .1:eershoek- _sr. , .. 
en A .J .B" de Winter de penningmeester bij diens werk-_ 
zaamheden assisetren, De heer de Winter zal zich vooral 
belasten met de inning van kontributies en donaties. 
Zijn adres is Abró.kozenstraat 128, den H,.•.-•.·. 

Fi~o~c~0c:l controle orgaan. 
D Yerr:ielding in de vorige L nsrevue van de namen van de 
leden van !;iet :financieel controle orgaan was foutief; 
D:, juistn namen zijn: H.Dietz, Chr.Jchee en r.;.Heerschop. 

UITSLAGEN: 

senioren; 
lens 1 - voc· 1 
lens 2 - hvv 2 
hvv 4 - lens 3 
bmt 4 - lens 4 
westlandia 4 - lens 
leas 6 - cwp 2 
rksvm 4' - lens 7 
lens 8 - triomph 6 
quick 13 - lens 9 
lens 10 - gda 10 

junioren; 
lens 1 - vcs 1 
duno _1 - lens 2 
lens 3 - st,voorw. 
lens .5 - vue 7 
duindorp 3--' lens 6 
lens 7 ~ odb 2 
lens 8 - dhbrk 4 
Vës 8. - lens 9 
lens 11,, - hvv 6 
lens 1 2 - gds 10 
ooievaars 6 - lens 
lens 1 _5,· - gona 6 

3,1 
0-1 
3-2 
3-.5 

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

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

14 f-3 
3-2 

' ATTENTIE: 

Hierbij vestigen vlij nogmaals 
de aand~cht op de diploma•~. 
DGze :.d.;in niet verstrekt om 
thuis in de rom~1elkast bi.j 
het oud papier te legg-en, maar 
moeten bij entree van ónze 
veld en geto.ond worden. Indien 
dit niet gedaan wordt, is•men 
verplicht een entree ad· f.0,2.5 
te betalen. 

LENS'ZAKAGENDA 

wo 2.5 sep: sen + jun.training 
do 26 sep: sen + jun.training 
vr 27 sep: klubavond + jun. 

2B 
training 

za sep: jun + pupillen 
zo 29 sep: sen + jun. 
ma 30 sep: klubavond + jun. 

training -
di 1 okt: sen + jun.training 
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pupillen; KI-A 1[c;J.JASAVO'.D 
osc 1 - lens 1 3-2 - · 
cóncord;i.a .c.· lens 2 o.., 1 Ou .vrijdagavond 2 olctober zal 
lens 3 _ rava 3 9 _0 · er in ·ons klubgebouw een klaver-
ads 2 _ lens 4 0_0 jasdrive gehouden wordeb. Aan 
lens 5 _ loosdn, 2 1-l deze drive· kan deelgenomen wor-

è.en door alle senioren, A-klas-
ras ·w - lens ":1 O-O sers,- donateurs, ouders van le-
den en introducées. Inschrijfgeld t.wee gulden per per:
soon; het eerste kopje koffie wordt gratis ge schonken. 
Volr-encl.e week volgen nadere 1,egevens en 1: T DAN VOCRAL 
O:? D"; P:' IJ',:,:N ! Y ! ., 1-..:- K;: .• 

SPECT AAL VOC'R AANVOE"':.DK:S. 

Wij ontvingen een u5.tnodip:ing van dé N.:c.s.v., bestemd 
voor onze aanvoerders ve.n het· 1 e t/m 10e senior-elftal 
om OT) 1 bktober a.s .. een bijeenkonst bij te wonen- in. 
café-restaurant "den Hc:ut",. B ·:ziudenhcutseweg 1 -l-1 3 1 

den. H .r. ·• A,nvan(". 8 uur. 
C:9 feze avond zal c,e bekende oud~aanvcerder _van .het 
Il. · .. -elftal, ":oel Jliersr·1a, een inleiding houden over, de 
taal; van de aanvoerder. 1·.:n zal dan ook in de gelegen-

.. heid. re stele'. 1'-IOrden 0;11 __ hier de kwellende vragen af te 
vuren: !•Ie behoeven natuurlijk geen rekle.me te mgken _voer 
cl.eze av,cnd,. daar we er van overtuiP"d zijn dat alle e.e.n
voerders ve.n het ',1 e t /m 1 Oe aanwezig zullen zijn. 

VA:1IA: 

-De enorme reeks· huwelijken··onder de geleè.e::"en der Ui~c
pisten, vori,.,. jaar, hebben hun eerste v,.0 ucht afgewor
pen.- Het sDringlevende bewijs ervan is Yincent l'eldink, 
de op 20 september geboren zoen van H:. ·:: i: ,:n WD.ly V:ö:.
dink. H .-c Hc:i.y-ziekenhuis te. Vlaarctinpen is_ de tijde
li,jke verblijfplaats va.n moeder en zoon. 

-On 10 okto_ber wae.gt Loek H,·:ncl.richs '·de grote stap" en 
treec1t hij in het huwelijk met mejuffrouw :'ïa l°Zomijn,. 
Loe'' en l'.ia ve2l geluk in jullie .. toeko,i1stige huwelijk. 
L:: :T1--s, u hebt gelegenheid tot _feliciteren van 16. 30-
18 ,.30 uur aan de Ho, ,.,-,,J-:. tstraa.t 7 te Voe,."burg.·. 

-Wim cle H:J.ster heeft 14-9 j,l. zijn shirtje verloren. 
W·'J. der,ene die Wim's shirtje per onreluk heeft .meege- · 
nomen cl.it afy:even aan een der heren van c1e Juco. B;_j. 

voerb2.at hartelijk c'ank. 
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PROGRAK iA SENIOREN 

2 u.Hlllegersberg 
voor zondag 29 september 1968 

1 - Lens 1 te:r:rTBallegooijsingel, 
H:i.:o.·· '"'',;r'sberg. 

1 2 u. t1< 'ft .. ?. - L::'· s 2 
12 u.Lens 3 - Zwart-Blauw-2· 
12 u.L,m;: 4 ..: Dhl4 

3 u.Lens 5 - Wassenaar 3 
12,30 Celeritas 7·- Lens 6 

3 u.L~~s 7 - Pc•tduiven 7 
12 u. Zwart Blauw 5 - L:,:is 8 
13.45 Lens 9 - Nivo 6 · 
13.45 L:èns 10 - Bmt 10 

02é'TELLINGl3JIJ: 

Zuiderpark · · 
V 1, -G ·1, Lok,6/4 
V 2, G 2, Lok.5/3 
V 1, G 1, Lok.6/4 
Leijweg 
V 2, G 2, Lok.5/3. 
Kijkdu:i.nsestraat · 
V 1, G 1, Lok.5/3 
V 2, G 2, Lok.6/4 

Lv· s 1 ; ê. v.d. beek~h·. dietz (A )-r. fortman-r. roodbol-j ,v .d,. 
knaap-a, rooduyn-h. rooduyn-r. wachman-f .de zwart-j, zoet-• 
g.verhaar. · · · · 
::::c:' :r. brugcernns ( 2x )-m. v. veen ( 2x)-l, riemen. 
L,.: 4.:ier:dhr.P.:;: rshoek, Grensrechter:dhr,C,VisSer · 
S11menkomst: 12.45 u.lenskantine, reis per bus. 

Lens 2 ; r. brursgeman s ( 2x) -rn. v, veen ( 2x) - j .mesker-j." v. dijk:_ 
h.smitslcam-(A)-g.kemperman-d.groenendijk-j.englebert-
1. berns-c, benneke:r-h. branden burg. 
Res:d,brandenburg-w,venderbos 

Lens 3; à. verbarerid se-t. v .kleef-a. v. errnond-n. koot ( A )- · . 
t .hoefna gel-t. brochard-p. schouten-g. v .d .kolk-f. wubben
a. kortekaa s-r. eykelhof, 
:il.:,,'::·.:. verb3. rend se.· 

Lens 4 ;th. suykerbuyk(A )-a. lL1beek-f. straathof-g .• v.d. ak
ker-j ,de waart-1:smitskarn-j.groenendijk-g,looijestein-
f. v. boheemen-a. janssen-w. eykel hof. .. 
R.:,s :r. brandenbur g-j. v. scha ik. 

Lens·5;n.v,domburg(A)-g.hogetoorn-a.nieuwenhuizen-c.rnéere
n.de boer-t.heerschop-a.v.wasbeek-j.witting~j.de boer-
c. vervaart-a. klein bretel er. · · · 
Res:n.drabbe-p.burghouwt. 

L:.•1c,· 6 ;m. suykerbuyk-m. v. eysbergen-rn. v. zilfhout-c ._peet ers 
h,kernper-a.v,d.rneyden-f.veelbehr-h.de sterke-j.de hilster 
h. hak et -w, burg houwt • 
~cn:h.de gróot-h.jacobs. 
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Lens 7;b.henèrichs{A)-g.jehee-e,v.d,ackër-n,de gruyter-'
f,burghouwc-p.speicher-g.halleen-p.schulten-h.beyersbergen 
v .henerouwen-c. jehee.:.·j'.riemen, · · · 
.-:i.,· ,, ., .. - heerschoD 
- ~· • • • • .. J. • 

L· -~,, 8; j. v ,westing-1. bleeker-a .hoppen brouwer_· s-h. he 1_ ~nich 
c .k".'as-r, rave steyn-a. v, luxembu1°g( A )-f, bierhof-j. jaP,er- · 
a. buys- j_. br9ch_ard. . · 
,1· ~:j.velcl:i.nk-m.ooms. L :i·,er:····-·.J.B, .• 

L ,~ 9 ·r. v, ocstveen-koentze-j. welling-h. v. welzen-c. t; 
kuyper-th. broers ( A )-:f., vrer swijk-f .::ieters-j. holt-p. ver-
brur:0 en-c. w·. kuyper-a, v. sch ie . · 
:::~s :w.v .d.laan-f .de winter 

Lens 1 O ;l. branc',enburtt-b. cTJskai:1.p- j. hel wig- j. ver.ba ri:,nd se
f. v. d ,

1
kÏei j-a. uoels ( A )-b. osse-n. o:,se-c ,ruhtsaerts-h-.douw 

j'. hoc,r,duin. · · . ' · · · · · · 
?.es :a •• lóoykens-c. v'. zijl. 

AFSCHT<I JVII}GEtC: vrijdagavond tussen 7. 30 en 8. 30 uur 
oné1 er nummer 66. 1 3. 14 Lenskan tine. 

-Denk aan de legitimaties! . ·' 
.:.Aanvoerders uitsoelende elftallen worden verzocht de. 
wedstrijdformulieren, af te halen in de Lensbestuurs-
karner, vrijdagavond of zate;.'dap;middag. · 

-In verband met berichten over de gang·van zaken bij 
Lens 3 zal cl.it elftal zondag- en d.e komende. weken- spe-
c.iaal onçle.r de loupe gene omen, ~çirden. _ · . ·. 

-De schorsing van C,Knippenberg blijkt on een verfissing 
onzerzijds te be rusten, is dus ine;etrokken. Sorry! 

-'."l~)!ens telaat komen wordt ? ,Burghouwt · als re serve ooge-
steld, • · · · · · 

-Wegens niet opkonen bi,i herha1ing wordt !Lv.d.Wal,dit 
seizoen niet meer opgesteld: Verweer bij de Eko op • 
maandagavond mogelijk. · 

"."H.Suy],e;-buyk, zondag .\,lit het ve;t.0 .. gezonden, wordt voor 
2_.wedstrijè~n ge sch"or_r;,t. - . . 

Vl'.J1 DOEL TOT DOEL: senioren • 
Lens1 ;speelde na de zeer goede wedstrijd tegen Dhc' op 
1.5 sep., 2fr;elopen. zondag een tikje ror.,,'elig,. Vooral in. 
de eerste helft wilden de kombinat·ies nièt zo vlotten. 
De strijd p;inp: gelijk op in die eerste helft, waarin 
beide partijen wisten te scoren"J':ede. door·. e.en.flinkè 
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ruqresteun van het natuurverschijnsel dat "wind" heet, 
lukte het na de.thee beter. Eerst kogelde Fred de 2iwart 
Lens naar 2-1, welke voorsprong enkele minuten voor het 

_ eindsignaal door Ruud _Wa.ch1mn nog tot 3-1 werd uitgebreid. 
Na twee g(:)lijke spelen tni de e€rste· overwinning, hetgeen 
een gedeelde derde plaats op de ranglijst, achter Hava 
en Dhc, waarborgt. · 
Lens3; heeft tegen het aloude Hvv een wel.bijzonder on
geluk_kige wedstrijd gespeeld. Ondanks e·èn · juj_ste inzet · 
en een groot veldoverwicht werd hen met 3-2 de· das omgë
daan. Dit derde elftal behoeft in zijn afdeling beslist 
niet in de onderste regionen te eindigen. ·· 
Lens 4...;_herstelde·zich, na het verlies van ·vorige week--, 
duidelijk, middels eeh 5-3 overwinning op Bmt. Indièh· 
het vizier der voorhce de-s-oelers wat scherper ge1°icht 
en de achterhoede t-mt mindër poreus was gevrnest, had het 
zelfs een mcnsteroverwinning op het toch ~iel bed,emkelijk 
zwakke Bmt kunnen worden. 
Lens 7 ;gaf extra fleur aan het succesje van ~ns eerste,. 
door Rksvm gedecideerd terug te wijzen, Nu de eindstand .. 
in deze afdeling reeds èekend is en Utopia niet meer · · 
onder druk speelt, free-wheelt dit elftal rustig naar· 
het eind van de kom;:,etitie. De 5-1 overwinning op_ het 
verrassend goed spelende Hksvm was dan ook verdiend, 
Eén kritische kanttekening: in de 27e minuut van de 2e 
helft. was er,. evenals enkele weken geleden, toc.h weer 
een diept e.-pass, die zeker 80 cm. te ver y66r onz.e· rechts
binnen kwam, Hoewel het doelpunten-gemiddelde niet van. 
belang .is voor he:t kampioenschap deed deze versissing 
toch enige afbreuk aan het spel. Hier in he_t verv_olg 
wel e_xtra aandacht aan· beste d_en, heren. · · 

PRCGRJ\r.,,,IA JUNIO,~EN voor zondag 29 september 19 68 · ·· 

12 u. Velo 1 - Lens I Harry Hoek straat, Wate2·ingen 
14.30 Gds 3 -. Lens 3 Eind Erasr.iuswe$ 
12 u·;Lens 4 - Dyna:1:0•67 2 V 3, G 2, Lok.b/4 

OPSTELLINGEN : 

Lens 1 ; als vorige week met D. Holt. , 
ile s: c. schrover( 2x). Leid er :dhr. J .l'ï. v ,d. Kleij. 
Samenkomst: 1_1 ,.40· µ',ingang VeÏ_o-terrein·. 
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L~ns 3; als vorige week met -=:. Schol ten en F. v. d .Berg. 
·'!es :a. bilderbeek-p. braun. Leider: dhr. C. P. Nieuwenhuizen · 
samènkomst :14.00 u.ingang Gds-t:errein •. 

Lens 4; e. v.d. broek-p. f. de haan-j. castenmiller--r. jacobson
j. schouw~f •. 11el vènsteyn-d .de vries-b. i.. d. spronp--c. v. deel en 
r,neters-c'.blok. 
:::~·s: j .rientjes-h.dankers. Leider :dhr.F ;FJ.ûmans. 

P '.OG].Ar:è"A JUr-°IC?EN vooi· zaterdag 28 septeri1ber 1968 

15 .45 Lens .2 - ·Quick 3 V 1, G 1, Lok.5/3 · 
14.30 Lens 5 - Quick -Steps V 1, G_ 1, Lok.6/4 
15.45 Lens 6 - ïl.ksvm 2 .. · V 2, G 1, Lok,6/4_ 
15:-- ~as 3 - Lens 7 Albardastraat 
15.--. Quj_ck Ste-·,s - Lens 8 t.Jijkerklaan . 
14,30 Lens. 9 - Bmt 4 V 2, G 2, Lok.5/3 
14.30 Vu6 12 - Lens 11 •t Kleine Loo, 
15.45" "?.ava ro - Lens 12 Zuiderpark,2e 9ed. 
14.30 Lens 13 - Ado 21 V 3, G 2, Lok.b/4 
15 ."'-5 Lens 14 - (.Juick 13 V 3; G 2, Lok.5/3 
14.30 Vredenburch 15 - Lens 15 v.V,·edenburchweg 
16 .15 Hdv 9 - Lehs 1 6 Zuiderpark, 2e ged. · 

Lens 2; als vorire week.met J·;Eulst 
Re s : c • gri!:!!b 0rger:i 

Lens 5 ;a.hoek-j.de jonr-h-c.schrover(2x)-,fr.raaff-j.v.d. • 
heyr'en-p. hop-g. v.d. veld e-o .kortekaa s-f. p:uyt.:. j .dissel
dor')-j .de zwart, 
cl.es :tr. resoc'ihard jo( 2x). Leider: dhr .G. v. d, V;,J r\e. 

Lens 6;r.vuurens-h.ri!Uli-elzwaan-th.v.rijn-m.bloks-j,v.d. 
voort-p. v. è. steen-'-th. bocms-r .meershoek-p. verheesen-a. 
junschläger-t. resoc1iha rdjo ( 2x), ·· 
Jes: c • stapel. Leir' er : dhr. J. v.d. Voort • 

Lens 7 ;fr. teunissen-,r,hoefnap.:el.:.a. schijf-f .de kleyn.:. 
1. egberts-j .keetman-r .de wolf-c. v. huJ.st-w, en[de bert-
h. zoun-a. v.d. keer. · 
:îe s :r. v. nunsoeet. Leider: dhr. ,L Blok. 
Samenkomst :14. 30 Thorl;iecke:J_aan ht.Haaf!'•Teg(L). 

Lens 8 ;b. de· haas-j. janmaat-e. bor-i. v .d :meer-p. heyrien
j. hel vensteyn-g. v. ardennè-r. straatman -th. v.d. aarcJ.treç,-
j. v.d. ende-b.ravesteyn7 · 
B.es: j.v.dam. Leider:dhr.J.H.Ynen 
Sanenkomst :14.30 Loevesteinlaan hk.Henp·elolaan, 
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Lens 9 ;renée straatman-j ,neuleman-th. wil shaus-:-j-,de· wolf
r. bos-w .d_uyvestein~r. wouters-g, v .deel en" j. hoogriiemstra
p .wilmër-p. steffen. · . · · . 
~Ies: j .asselman, Leider :dhr, J ,-;att:ing .. 

Lens 11 ;r.v.d.steen-m,v. bag:;:um.,-g.trommelen-,f,disseldorp
c. lustenhouwer-f, wouters-f. veeren-f. baven-r .. v.d. horst- . 
r,zoun-j.v.rijn. . 
::es·:r ,de vroege. Leider :cl.hr. Th,Suykerbuyk 
Samenkomst:13,30 klubgebouw Lens. · · 

Lens 12; p. verschcor-j. janmaat-p. v. wi jk-a. lodder-p. le 
brun-'t. hilderink-r .mioka -p ,de wolf-j, colpa..:e :hoefnagel-
d. limbeek. · ... . · · · . . .. 
J.e s :w. v.d. linden. Leie\ er: dhr. H. B ·-andenburg. 
Samenkomst : 15. 15 Hene.e 1 olaan hk. Loeve stei:nlaaJ;l, 

. " 
Lens 1 3; f. v. os-p. be rkelaar-h. st 1°aver-c. v.d. aardwe;;-p •. 
booms-e. booms- j. slabbers-w. de hil ster ( 2x )-f ;snoeye_rs·.c ,·. 
g,lelieveld-h.nitcebrui::r:e, ·· · 
Jes:t:,v,osch(2x). Leider: dhr .. C.Kras,. ' 

Lens. 1 4 :b. ruiterman-f .hendriks- j .dessing-r. bor,,-:a. v.d. 
aar- j, v. wijk- j. 1irüst efe ld- j; v. ros·sum-a, brouii,er-w. wils -
~.locyestein. · · 
Res :w ,è.e hilster ( 2x). 

Lens 1 5; r ,rnooyman-r. schneider-r. de vrie s-e ,•ree sink-c, 
bakker-g ,ker1'hof ..:e. wohrman -f. klos-j ,de greef-r •. v .tl. linde 
h.~u~t. . 
Res:a.v.maris, Leider:dhr,T.Heerschop. 
Sall'!enkomst :13,45 He.--, ~ 1·c1.-.. 1: hk Loevesteinl'aRn 

L _. .. ::- î (. · f. willeyns-a. burksm -f ,de vrie s-f .• jonker-r, 
verba rendse-j. post-j. v. hoek-r, ehystek-f .magnée-h, klei
wegt-g. gomes, 
R: G :r.koster, L:5d.er:dhr_.A.P 0 :·J.: _ 
Samenkomst: 15 ,45 H~. ·gelol:'12.n hk .Loeve_steinlaan 

?,:.OGRAl'.~.A PUPILLEM voor zaterdag 2 8 september 19 68 

1,4.5 L,e:,· P 1- Vredenburch P1 'V1, G 1, L·ok,6/4 
1.45 Lens P ·2- Gds ? 2 V 2, G 2, Lok,6/4 
1 ,4.5. V-·::J.r P 4 ..., L:··n~· P 3 · H[·;··~.·;_,. H~;c·~r;_:.r/Jl: l~~ .. ;:•.\· 
1 .4.5 L:x:.~ P 4 - D~'"!O P 2 V 3,. G 2, Lok,.5/3 
1 .45 Odb P 2 - Lens P .5 Albardastraat 

11 • 00 (Juick V 1 - L,i.,t! W 1 Sav. Lohmanlaan 
11,00 (}D:.c'.: W ,•. -L:"r; W 2 idem. 
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_ OPSTELLifGEJ\J: 

L'·ns P 1; a,klelwegt-r,:.bloks-p.perreyn-j.redenw.n- . 
,o:. ruygrok-j .de hilster-a. 's-gravend i.jk-m. heynen-m. har-
nas-r. v. noort-g. ~ orshé yd. . · . _ . _ · 
Jes:r.v.hoek. Leider:dhr,J. c H'•.' ,·,;c·,· 
L ,..,, P ~-g;.\r,gessel'-r·:v.d,meer·__:th.tijssen-a.v.\(leef- . 
r. v. luxer-füurg-j. v .d, burgt-j. hollink-h .ruiter-g. v. osch( ëx) 
j. valkenbu,"r--w. ,'!'.Omes. · · · 
R.r:h.nouwelancl, L·:i:·er: dhr.?.de Jongh. 
Lens P 3;h.v.b0heemen-r,cie hocgcl-r:ieyp-c,schenkels
f .kras-r. v:c'·:kruk-a, reesink-è. v .1 uxemburg-r. wüstefeld 
a .de hooP-d-r. ·,Jeek. 
?.es: j. brÓchard. Leic'.er :dhr. T: .!-loefnarei. · 
Sar:1enkomst: 1 uur H ;· ;: c-l"an hk Zonneoord {'.è.IC.lterk) 
Lens P• 4· j,koomen:b.v.veen-r.f.Uit-e.de wi.t-j.linders
m, v. 1·1assem-h. û.diny-r. yperlaan-j. v. velzen...:a. poefna. gel-_ 
th. v.d. vc,:::rt. · 
B.es:r.nottet-r.wijs:ne.n. "Lèider: dhr,;_O,v,d.Aar. 
L ·,s ·P 5-;a,v;vè1zen:p,v. Ösch-e,y;J8,0 iaan..:g.wasseiman-. · 
m. scheeoers-c. li:.>,;'an-t. c',e · kok-e. teunis-e. v. royen-j. wil-
ken-h. lutterman: _ . ' 
:t · ,_. : j ,wasserman-c. v. bij sterveld.. Leider: ·dhr. C. Grîmbergen 
S2.0:1enkomst: 1, uur Henge1olaan hk L:.-•"•e?;(eurocine:.ma). 
L· -_, W 1 ,,''vïordt SéJ.ment7esteid uit de voÏgende spele.rs: 
e.v. arnerongen-j. bronrer-a. !Zrimberpen-r. hofman--o. lucas-
r. v.d. meer-r ,;;ii.cka-n. peperka'r.1p'-m. hoende1°ka'n p-r·: v•.d·. hce -
ven-,j.lustenhouwer-m.v.veen-.j.westerduin, ·· · 
L ~_.· · .: dhr. J. I'i cka. , 
Séwe-nkornst :· 1 0, 15 Henf'e lolaan hk Le.yweg ( eurocinema ) ; 
10.ns W 2 ;w01°dt samengesteld uit de volgende' spelers: 
g,.a:.>:.>ëi è.oorn-r. bart.elsman-r. b'crl'-f. borst-h .h·o·::menbrouwers 
0, hÜi s-r, peet er s-s, teunissen-f. V, velzen-r, \rersteeg-
h. wubben-r. willems. 
L ~ .. c '"'!. dhr.G.··~. H-:·-:··;·.". 
S . "' ',.)st : 1 0, 1 .5 Hengelolaan hk Leyweg ( eÛY-ocinema) • " 
AF,<JCE'LJVETGEI,:: voor vrijdagavond 7,30 uur aan dhr. 
G. Lorsheyd, ~'.-~ 'pelvreg 9 72 
TELEFOJ•:ISCH kLL'sEN V:-:IJ;:JA(:AVOt:D tussen 6 ,30 en 7. 30 u· 
no.66.13,14 (klub~ebouw). 
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Aileèri bij eccptuele laterci afschrijvingen DlJV. z_ate!'» 
· dagochtend echter uit sl'uitend in uiterst dringende: ge,
vallen (biJv.plotselïnge ziekte), kan· je bellen naar 

· .f.hr:.G.Lorsli13yd,. tel.66,31.55 .. 
, .•. 1. ' ,/. 

AFKEURINGEN PUPIDLEN. -· WELPEN. 
. : ..,., 

voor· lli!;Pillen kan, alleen als op de afkeuringsadressen 
staat verrr.eld ,,-,.~_.; ;-f1csvTingslljst", · zaterdag tussen-

. 11 ,'30 en 12 uur geïnformeerd worden qf de-wedstrijd.en 
doorgaan. tel ,66. 13.14 (klubgebeuw). ·. · . · 
voor weJpen 1"J1n bij slechte weersomstand~Gmden geïnfor
meerd worden of de wedstrijden c1oor9aan alleen z~terdag 
a.s. tussen 9.30 en 10 uur tel.39,Bb.94 c1hr.G.v.c .. Steen, 

ï,::.t eriaaluit gif te : dhr. N. K:;c.,·., • 

K:CE:::r,:;~-sTPJtINING: Vom" deze 1.1eek worden uitg'en9digd de 
'rolgcnde keepors: FLStraa tl"an -R. Vuurens-2. v. B·. rlo, 
Deze jonf,ens worden zaterdag om 1 O uur VD rvmcht. 

VAN DOEL IO'i' DOEL: junioren 

L,_.,,._ ] - Vue 7" 
Ondanks een Lens•~overwicht gedurende de gc!-i~l: ~-;.:,,::i:);_,J. .LjU 
werd dit toch nog maar met een schamele ·1--0 uitslag tot 
uitd:cukking gebracht, J:.c·.,-,: in de eerste b<èlft waren de 
reeële kansen voor evenzoveel doGlpuntcn lc;;,J.o, ::l.och 
doe:" slecht schieten en egoïstisch spel -.~erd geen hier
van bemrc. N~ t'. 2 rust eeirnelfde soel bee]d • Een voort
du1"er:d aar.vaJ.~_end 1 . .--~::: c:r: enkele zeer gevo.arlijke uitve.1-
len van htt goed pr.rti j gevend Vt1 c, Tot ongeveer 10 min~ 
voor het _ elnde een mooi schot van G . .-::·r.rc: v ,d. V ;:Le ein
delijk doel trof. Vue probeerde hierna nog wel een draw 
te forcer€n, maar het einde kwa;n met deze magc,re en 
toch wel ,e rdiende uit slag. 

Ooievaars 6 - Lens 1 4. 
Lens 14 behaalde tegen OoielJaars de eerste overwinning 
van dit seizoen, L,teen na het begin nam Lens het ini 
tia:"tief in handen en er ontstonden enkele gevaarlijke 
momenten voor rot Coievaarsdoel; hetgeen na een kwar
tier resulteerde in een schitterend doelpunt -van A. 
Brouwer na goed aangevEn van H.,!üstefeld. Aan de andere 
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kant liep Ooievaars voortdurend in de door de Lensachter
hoedé opgestelde buitenspelval; zodat onze keeper nauwe
lijks in aktie behoefde te komen. T-:-t de rust werd er 
niet meer gescoord, • aar meteen daarna stelde· Lens 
de overwinning definitief veilig door doelpunten-van~
w.wiis,_nà een·soló~ en van H.v.Wijk, die een fout inde 
Ooievaarsverdedip·ing koelbloedig afstrafte,. Even. n_og. 
dreigde er gevaar toen Ocievaars de stand naar 3-1 schoot 
maar Lens herstelde zich knap en wist verder het doel -
schoon te .houden. Ec:· verdien:l e beloning voor het 11.arde 
werken! · 

,, 

• 

. .. • 

, . r. 



REDAKTIE 

g. halleen 
a. verbarendse 
f. van boheemen 

• REDAKTIEADRES 

g. halleen ·. 
amandelstraat 103 
tel.: 36 11 60 

SEKRETARIAAT 

f. b. mesker 
plantenoord _126 
tel.: 6761. 53 

TOTO-SEKRETARIS 

j. j. m. jager 
weimarstraat 67 
lel.: 33 21 33 

TERREINEN 

sportpark escamp 
hengelolaan 600 
tel.:•66 1314 

KONTRIBUTIES 

gironummer tnV 
... p~nningmeester , 

· lens 33 6~ 11 

WEEKBLAD VAN DE R.~ •• VOETBALVERENIGING LENIG EN SNEL 

42ste jaargp.ng nummer·4 

TELE-LENS 

2 oktober 1968 :-,· .' ·-~· : ._ ..... . •.:··'- ---~ 

De voetbal-komkommer is weer aangesneden. 
Niet alle elftallen stondèn Z'.)ndag met hun 
handen in htW, zak langs.de lijn, terwijl 
Pluvius zijn waterlarders· over ons kikker-

' landje deed vloeien, maàr t~ch heeft Koning 
Voetbal zijn eerste tik gekregen •. Van onze 
tien-. elftallen speelden· alleei;i het 2e; 3e 
eJ:J het achtste. Och,- missch:j.en,dat· het maar 

· gced was ook, -gezien,het grote aantal af
schrijvingen die onze Eko ontving na het 
vallen van de eerste vloedgolven afgelopen 
donderdag. Al .deze prominente. spelers. wor
den door onze Eko vriendelijk bedankt voor 
de telefoontjes en post·. De heren Eko ver
telden ons, dat er + 25 afschrijvingen wa
ren, voor 10 elftallen, en dat bezorgde 
hen grijze haren. Wij, de redaktie, begre
pen hun problemen, . en zongen ge zameli jk, 
terwijl we in gedacht.en' de a;fschrijvers 
thuis achter hun gias bler' zagen zitten: 
;;Ferme jongens, stoere knapen;·. Maar ach, 
misschien zijn we te pessimistisch. -Per 
slot van zake zagen wij ook veel Len s-,.leden 
zondagmiddag_:j.n de klubtent een.babbeltje 
maken, een klaverjasje·leggen en een.poker1-
t je gooien (met de reeds beruchte calls). 
En dit doèt ons Lens-hart toch openspringen~. 
Ovèrde vertrouwde Lens-,sfeer ge·sproken, el
ders in het ~1"ant je kunt·µ· lez_en, dat · er 
weer een geweldige klaver ja s-dri've is. 

· Prijzen om và.n te smullen o.a. twee zilve
ren fruitschalen. Uw fa_milie zal _opkijken, 
eerst wantrouwend (hoe zal die daar aanko
men?), maar dan ook vol· eerbied .(toch een 
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suikeroom;::ije of suikertantë- ii!Çii~: f'a,milie?). En:ü, :!1~~
chalant ou hun vragende· blikkèn , "·zeggen: "och bij Lens 
gewonnenou een klaverjas:...drive." En dan praten we niet 
eens O"\rnr de andere-prijzen, ,laat staan over de tyTJ:i:sch -
gezellige Lens~sfeer! Neen, over de voetbal-komkommer
tijd maken we ons, kleine uitzonderinfen daarfelaten, 
geen zore-, c'.e.ar redt Lens zich wel. 

Harrie, 

OFFICIEEL 

Nieuwe leden: 
.509 Visser, :c.J. 9~9-26.Havêltestr,113 NS,36.01.27 

-• · , · · · v /h don. no. 11 3 
.510 Winter de, A.J.B. 21-3..:17 ~TS Abr:j_kozenstr,128 

_.511,Vervaar.t, C, . .5-10-48 S Veridelpad 23, .2ióeterraeer 
. . ~ . 

In· baB.otaje :_ · 
Suiker, W .. :-';., ·11-4-38 S LeersUJnstr.130 36;0.5,72 
r0eijrihg, · J .• A., 12-1-'48 S Br.eezanC:str, 39 _ 
Burgt v.cl .• ,,;P.F.G., 26-8-.59 P :.-elis Stokelaan 2074 

· 36.02.79 

_ Adreswi jzigfri,";\'fil: . 
111 Gastel v·. A, thans Bru'.)'se·straat 68, Scheveningen 
238 Leenderts ~.E.,· thans Lodijk 64, R'dam.26 32.02,94 

Nieuwe donateurs: 
138 Teunissen, Wezelradce 211 · 

Afvoeren van ledenlijst: 
46 Borst.A.C.A., 27~3-.5.5 

282 l"ull v.d. T;T.H.T., 9-:1-.51 

urrSL/-!.GEN :· . 

senïoren 
· .rava 2 - lens 2 3-0 

fens 3 - zwart blauv 2 
zwart blauw .5 - lens 8 

.junioren 
.velo .1 - lens· 1 -
lens 4. - · dynarEo • 6 7 2 

- r.as 3 - :-J:ens 7 
quick ste:::>s - lens 8 
vue 1,2 - lens 11 
rava 10 - lens 12 , 
vredenburch· 1.5 ·- lens1.5 

4-4 
2-3. 

2-7 
0-3 -

. , 1 -1 
1-3 
4-1 
4-9 
0-3 

,. 

V;\;UA: 
-

Onze junior F .K:j.os heeft 
_verleden week zijn vlerk 

_gebroken. Hopelijk zal het 
__ ·snel genoeg geheeld zijn, 
· zodat hij de gelederen .van 
het 1.5e kan versterken, 

In de Óude : :olstraat 19 om 
10 uur 's morgens plegen 
vele Lens-leden een sauna
bad te nemen bij 'Koos Bu::L 
Het ïs voor de andere leden 
misschien· wel aanbevelens-
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hdv 9 - lens 1 G 2-4.. waardig hetzeira~ -t~- d:;en ... 
·11 · . B0st .voór .de kortditiê.~:. '. ;, <pup1_.-en ·;. 'f. ·. ,. .. . . . "-· 

odb.·2·-.Lens P.5 3~1 · Tot 'orts•g:rotèé-verdriet"i:s::,'} 
-:quickiw1-..: lens w1· 0~5 ·maandagmorgen órts'al],ër:·dorri;' 

quick w2. - lens w2 6.:.ö Dolf ovèrleden :··Deze· ·scnu.t's-
... , .. ' .patroon van velen zal êeri·· öii'-

opvulbare leegte achterlaten, voor.àl op hèt" parkeèrt:ër I 
.:·rein. ( alleen v;oor insiders). ·· · .. · · ·. • ··· ,. 

. OVJc;, SCH ,\ V"RS LL• '-"'ERC, ,,.,. ']'ILT "''"S ~.a. , I'.1.. ~ 2 r.Ll'l..11.h 1 u wl\: \. .L;!.:Jil. • 

i'Ju •het droeve · rekord gevestigs is, dat zondag d è tweede· 
Lenser in dit nog zo prille seizoen uit het veld •.verwij
derd werd, wordt het hoog tijd dat in ons kluj:)9:i;:gai:w de
stem verheven wordt tegen de steeds nader .sluipen,de spel
verruwing die blijkbaar ook in de Lenslcr;i.ng-- al niet meer 
tegen-te _houden is. .. . . ·· .. ·. . . . . . : . : ;; : .· .. 
Er is· ee tijd geweest dat Lens règelmat:i,g· df .s1J:brtivi:--
te:ï,tsbelcer won, die ied.er jaar, do.or het dagblad Het Bin:... 
nen hof. be s.chikbaar ~{e:rd .. gest·eld. -Frisse en_ goud . .f,,erli jke ... 
knapen. waren 1-re "tcien, Ka111p'ioen wea:l:den we .,d'oorgaani:,,: n:j.,et·, 
maar vriend· en vijand was. v-ol lof over c:le, wijze· waarop·. 
onze elftallen·· zich do·or de "hard·ere ploegen" mc!"es · lie-. -
ten leren. Nu di-e·be_ke·:r 81" niot meer,i\3, ·schtjnt d,è-Tpl' 
er af te zijn. Gnz-e ·spelers '·nemen het n'iet·111èêr",.-.-zijii.~ 
in stede van voetballers een gilde vm hakkers'.'ên schavers 
en killers p:e:worden. [eçlere zondagochtend'' hoort 1neJ.:i: reeds 
van verre de messen slijpèh, d'e spijkers, onder "?e zo:j.eü, 
rechtslaan .;.Heel- 's- Grav'érthage galmt ván. hët · ge,,reen en '. 
het· geknars· der ,tanden. Alle trainers 'kijkén bij voorbaat 
bezorgd wanneer·· eert i-1Ed strijd aan de Henge loraàn. op het, 
prof ram staat-. :Ja.ar·· Lens speelt nu· wel in-de derde- klas ••. 
Ied~re 1l~e~ ''z;lr inmiddels- wel de v~rkeèrde. k~nklu~i~ .. ' 
getrokken".hebben,-dat de ,schrijver dezes het toe juicht . -
dat nu eè'rt"w•eèdè L-:nse'r'' in het strafblad i_s_ gekÓJnen,,; ., 
Onzin! Het is bepaald geen reklame. voor. onz.e .. bláuwwitte . 

. k],euren. }':aar wel _;,taat het, vast dat, Lens,· door wat grim
miger. te :vo_§tbal1en, eïnçl.élijk oogehouden heeft. een·· .. · 
"prëttige"Verliez·er" te zijn .. Het is, weer eens.-een .kwes
tie van de gulden middenwer:; wel je tanden laten zien, · 
maar niet bijten! · 

Klaas Knoert. 
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'Cl,A:Vl.:flJAS-:-D.:CtVE · ., .. . . . . . _ . __ -~','. :':~:-..• _ ., , 

K:s: vr:Ija~ür;·;4-c51ètób\:ii \~01°dt: er weer ·e'ënI,P').:,arfd±ozê-'I,c. 
klaverjasc1ri ve ffEOr{'aniseerd. Het inschri jfgéld·?l:ifdraagt 
f. 2, -.. per :pereoón. Insch;~i jven kunnen · senia-t' en1 ·-junioren 
(a.lleen A-klassers, è.eze r1oeten echter, indien zij vrij
è.agavond train.en, inschrijven vóór de training, daar de 
inschri jvinf; om 9 uur sluit) . Introducé (es) zijn nab.uur
lijk van harte welkom. Het eerste ko;Jje koffie wordt ter 
yerho~inp. van de sfeer ?ratis geschonken, ne·ecrste ;Jrij
zen zijn twee· zilveren fruitschalen, Cok de· andere pd. jzen 
zijn zéér aantrek!rnlj ik.· 
··lij hoTJen clan ook dat'·deze.' avond een· groot succes zal 
worden • 

. CONT,.IBUTIE 

7oals in de Lens-revue van de vorip:e week bekend wBrd 
gemaa.kt, is de heer A.de ,Jinter belast l!E.t de ad!ainis
tratie van de .. col)triti.uties. · . ;, 
Gebleken is,;a;2t.d.iverse leden een achterstand·in be
talin!l' hebbèu•','. hen won\t .verzocht de jaarcontributie 
over te maken.•.oo, poi,trekening 33 64· 11 ten na;ne van 
"penningmeester L 'en S," te i s-G:ravenha,qe. 

?~C'G:~Al,?'.A ::CrDJ\G · 6 oktober 1968 SENICREN 

Lens 1 vrij, 
1 2 uu,·. Lens 2 - Quick 4 

2 uur lif'kvm1·tier 3 - Lens, 3 
12 uur.Btc 2 - Lens 4 
1 2 uur Vvp 3 - Lens 5 
12 uur Quick Steps 6 - Lens 
2.30 u Lens 7 - Hbs 10 
1 2 uur ·Lens 8 - Ads 7 

V 1 , G 1 , Lmk • 6 / 4 
Duinlaan 
Hout1·,eg,. Loosduinen · ... 
Zuiè.ernark, 2e ged. veld 6 

.6 Nijkerklaan 
V 1 , G 1 , Lok" 6 / 4 
V 2, G 2, Lok. 5/3 

lens 9 vrij 
13,15uLens 10 - Coievaars 9V 2, G 2,Lok •. 5/3· 

OPSTELLINGEt: : 

Lens 2 ;r, brugie111B.ns ~~ v, veen-.j.nesker-j, v, dijk-g .kemryer, 
man U. )- j. v. c1 .knaap-d, groere ndi jk- j. en.:'lebert-1,be:rn s-
e., benneker _ _,l" :rier,1en,., - ... ,.·· ... ·,-.•.· .;, .. 
J:es.:. J .•. zo'ét.,•ó-· ·.,· .. ;..,;;~-.,.,_:: .·, .. '. .. ', ·,··:·. · ·· · ·•·· · " .. '., ... - - .·-.:'. ;--·:,_. , ·- - ~ ": ~< .. ,: 1. ) .,, 

.... 
,. '~•-· • c' • : 'i •~ f ! • : ':r 

' 
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- Lens 3; a, verbarendse-a. limbeek-a. v. egmond.:..n, koot ( A) :-- _ 
p. schout en-th. goefnagel-th, brochard-g. v_. d. kolk-h. brP:1-
denburg-a. kortekaas.:.r ,•eijkel hof·. ·· · - · 
Jes: f. bûr ghouwt-f. vree swi jk. · 

Lens 4 :th. suykerb uyk( A )-w. verbarendse-f. straathof-f. v. 
boheemen-g.l. v .d .akker-1, smi tskam-j-. groe nendijk-g. looije
stein-r, brandenburg-a. janssen-w. eijkelhof. 
'-'l,e s :p. spei cher-pTp. g. verbrug",en, 

Lens· 5 ;n: v. domburfA )-g: hoge toorn-a .nieuwenhuizen-c ,me ere
n. de boe r-t. heerschop-a. v. wasbeek-j. witting~ j, c'.e boer-
c, vervaart-a. klein breteler. 
:.:es: n,drabbe-p.burghouwt, 

-_ Lens 6 ;m. suykerbuyk-w. burghouwt-m. v. zilfhout-c .p~eters- ( A] 
h. kemoe_r-a. v.d. mei jden-j. willems-h. haket-j. è.e hilster
h.de sterke-1. jan sen. 
Ties_:h,de groot-h. jaccbs-f. veelbehr; 

Lens 7 jP. schµl ten-n ,de gruvter-r,1. he erschop(A )-m. v, eijs
bergen-f. v. dijk-: j. ve-ldink-.j. rien:e n-h. beijersberge1, _ v .. 
hepegouwen-g. halleen-g. jeheè-e .a, v.d. acker. ' 
:.les :b-.hendrichs-chr. jehee •. 

L~ns 8; .i. v ,westing~l. bleeker-a. hopoenbrouwers-~, looijken s 
c. kras-r. rave ste:hjn-a. v. luxemburg ( A )-f. bierhof-j-~ jager.:. 
a.buijs-j.brocharçi. · . · · ·· ---.-
:les:th.brcers-j.hclt~r.v,wassem. 

Lens· 10; l .a. brandenby.rp:-:-b. epskêmp-j. helwir-::- j. verbarendse 
g, v .è, klei j-a. poel s (.A) :,Q;,•9$1j<;1:-n. osse-c. mut saerts-h. j. . 
douw-f. j_, f .• de _winter. . ·- · 
3.es: j .hoogduin-c. v. zi jl-p. bremmer, 

Afschrijvingen: vri jdag·avond 
Lens-kantine. 

tussen 19.30 en 20,30 uur, 

DENK o:; DE LEGITIL.ATIES ! ! ! ! --;, 

Aanvoerders uit spelende elftallen wordèn · verzocht de 
wedstró!jdformulieren ·af te halen op vrijdagavond of za
terdagmiddag bestuurskamer Lenig en Snel: 
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:?e volgende ;Leden moeten .op 23 ok:tober a.s. fek_eurd wor-

T~en: T.). •. '. -.- ·.• .• • .'· 1 ,, 'î•T • • 

. , Jacob s-J .G, Schul ten-; .• Sui Jke 0··buyK-J. A.v. ,,estJ.ng. 

'Ierzoeke kcmrini;;;sgeld ad f. 4, 50 over te maken per om

c:aande aan Penningr:iec;ster van Lenif en Snel, giro 33 67 11 

:·aderc oproep volrt. 

c,eniorentraining op Woensda{Zavonc' ·a, s. _becd.nt or-1 7 uur 

··· Ti.S;;,its·kal'l wordt in afwachtinf. van de beslissing .van de 

:: ;N. V.B. voo,;_"lo,)if reschorst. 

'J!J' DOr;L 1'0T DCEL: senio,·en 
, 

Lens 2; heeft in een weinig vriendelijke wedstrijd beide 

~unten aan· c:ava moeten Iaten. Van voetbal is er v,einj.g te 

,erni:eten f:eweest, waaraari cok het snekgladc'.e veld schuld 

bad. De :Z,uider,)arkbewcners verwierven zich in de eerste 

helft reecl.s een 2-0 vocrsprong, die in de tweede helft 

Ferd uit f'ebcuwd tot 3-0. De geprikkelde houè.inf in li.et 
veld leic)de in de tweede ·,c;peelhelft tot het uit,,,het;_ veld 

stûren van deLëns.:.sneler H."mitskam, wiens poyinp tet 
natrapnen, terecht;· werd bë straft.· Eesume1"end: een van 
Jaens-zijde zwak .o-esueelde wedstrijd, waarin de overwin-

nin'.'· terecht kwam bij de uloeg die··er het rceeste recht 
OD 'hacl. . 
Lens 3; heeft op·een zwaar veld een·prima wedstrijd p:e

sDeeld teren Zwart- Blauw. Lens liet·zich èoor een aan

vànkeli,ike 1-0 achterstand niet ontmoediren en kwam zelfs 

voc1: te st2can deer d.oel 0Junten van F.Wubben 2x en A.ICorte

kaas. Lens qächt dat meri er al was .• Het gevolg was e_e_n, 

binnen"' zeer korte t5.jd, oogeloperi 4.: 3 achterstand. De 
eind uit släg werd tenslotte, zeer verdiend, 4-4. :Sen 

kompliment is wel op zijn plaats voor het gehele team 
en .. in het bijzonder voor de linkshalf (sssst .•• ) .• 
Cnclanks het feit dat cle vrijwel voltallige i~ko langs de 
lijn stcnd, · is er cl_itkeer p,rir.1a. gevoetbald, 

P:l. CG--'.Xi~[MA JUNIORSN voor zondag 6 oktober 1968 

12 uur Lens 1 - Vue 1 • V 3,, 9 2, Lok. 6/ 4' 

14 Ul'.r Lens 3 Rava 3 V 3, G. 2, Lok.tij~, . 
15.15 Lens 4 - Vredenburch 4 V 3, G 2, Lok.6/4 
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OPSTELLir:GEN: 
Lens 1 : als vorige we.ek. 
:il.es.: fr.raà~f_2x. Léider: dhr.J,v:d.Kleij. . . 

Lens 3 ;r. v. berlo-p .klein breteler-a. jehee-g.duivestein
a .• v. essen-1. v.d. velde-b, lustenhouwer-th. v. ri jn-1. quiven
voorde-f. v.d. berg-r, schol ten, 
Res: a,bilderbeek-d.de vries. Leider:dhr.F.Herremans. 

Lens. 4: f. te uni ssen 2x-p. f. de haan - j. castenmiller-r, jacob
son- j. schouw-f. he 1 venstei jn-h .martens -h. dankers-p .braun-
r. peters-j. rient jes~ . . 
Res: e,v.d. broek-c.v.deelen-c.blok. Leider:dh:ç.F.Flumans. 

P::èCGRAL: A JUNIC:tEK . voor zaterdag 5 oktober 1968 

16.15 r-1aasdijk 1 - Lens 
16.15 Dhc 6 - Lens 5 

2 Lange Kruisweg, I'.aasdi jk 
Brasserskade, Delft 
V 1, G 1, Lok.6/4 
Ockenburg h · 

15,45 Lens 6 - Flamingo's 3 
14,30 Dzs 2 - Lens 7 
14.30 Lens 8 - Ads 4 
14.30 Quick 8 - Lens 9 
15.45 Lens 10 - Gds 8 
14,30 Gds 9 - Lens 11 
14,30 Lens 12 - Vvp 12 
15 .• 45 Gda 7 - Lens 13 
14~ 30 Hmsh 5 - Lens 14 
15. 45 Lens 15 - Wilsonmeters 
14.30 Lens 16 - Vcs 14 

CPSTELLI};GEK : 

V 2, G 2, Lok.5/3 
·cte Sav. Lohmanlaan 
V 2, G 2, Lok.5/3 
:Cincl :Crasmusweg 
V 1 , G 1 , Lok. 5 / 3 
Cckenburgh 
Vrcderustlaan 

2 V 3, G 2, Lok.5/3 
. V 3, G 2, Lok.6/4 

Lens 2; als vorige week 
,-;.es :h, bertens. Leider :dhr.H..de Groot . 

Lens 5;a.hoek-j,de jon3h-c.schrover-fr.raaff2x-j.v.d. 
heyden-p .. hop-[!", v.d. velde-o .korte kaas-f .guyt-j ,dissel
dorp-j .de zwart, 
~ies.:ch.stapel. Leic'.er:dhr,G.v.d. Velde. 
Samenkomst: 15,15 uur klubzebouw Lens, 

Lens 6 ; r. vu urne s,..h. rir,~;:·elzwaan-th .• v. ri jn-m. bloks- j. v. 
d. voort-p. lll" ,d .• steen-th, booras-r ,meershoek-p. ve rheesen- • 
a. junp:sch1äger-t. resodihardjo,,-

::les :fr .disseldorD2x. Leider: dhr .• J,v.d. Voort. 
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PROG::AlYA • 
Lens 7; fr. teunissen2x-r. hoefna.!<.el~a. schijf-f .de .kleyn" 
1. egberts-j .keetmànrr. ctè wclf-w. engleb.ert-c. v,,hulst-' 
h.zoun-a.v.c' .,keer-. .. . . , , 
?es-.:r. v..·. nu.Y1:-Sp'8et .- Ll"efder :dhr. A .Blok,.·· , . . ... ,_ .... _,. -

'" Samenkbnist: 1'3;45 ï.1ur Thorbeéke'laàn h,k: 'Háagweg •. 
' 

Lehs è ;b .de ha13.s- ,j. jan~aat~e. bcr-j .he,\ vensteyn-j'. v. da.m
i. v.d. ende-b. ravestein-r. stra.atrnan-t .v.d. a2.rdwe11:.-l. v.d . 

•. t ; -- ' ;,. ' • • ,_. .., 

meer-'r:. v. ardenne . · , .. 
· Rè s : p';heynen. L'eio. er:,, hr. ·J . Heyn en .•.. . . 
'Lens 9··; reriée 'straatrnan- j .méul er.~an-";h'. wilsh~us-'j' :c1.e wolf 
r. bcs-e. v.d. lincl.e-9;. v. deel en.- j. hco.f.hiemstra~p ;wilmer- · 
p. steffen-j .meyers. · · · 
;':.es: j.asselrnan. · Leider: dhr,J .Fitting. . .. 
Samenko"1st: 1 3. 45 Leyweg hk, Hengelol'aan ( euro cinema)> 

. ~ •, . 

Lens 1 0 ·r::. reuver-,a; kuiters-c .hoenclerka:"p-p. ,rolters-w-.hen 
driks-r .a$selman- j. lucas-w .,nulkens-f .de vroege.:.b.hoef:.. · 
nagel-r .• charité~ · · · ' ·· • .. - ,; .. · · 
J.e s: a :c·a·st·en;;1ill~r-r. wouters. Leider: dhi·, A. !Iieuwènhuizen 

Lens 8 en,10: zie rese·ve prcfram:1·a. 
- .. / 

Lens 11 ; r. v. c)_, steen-n. v. ba (';,<2;1.G'-f. trom;-.1elen-f. di sseld0rp2x 
c. lustenhouvrnr-f. wouters-f. veeren-f. baven-e ,hoefnagel-: 
r.zoun-J.v.rijn; , · · · · 
J.e s : j. v. ross ur11; Leic1 er : dhr. Th. ,'3uyke ;~buyk ... .. _ ... , .. 
Samenkomst: 1 3. 45 uur ing2ng Lens-terrein. 

Lens 12 jP, verschoor- j. janmaat-a, lodder~p. v. wijk-p. h~ ·· 
brun-e:, colpa-r ,micka-f. snoeyers-r; v. cl. hórst-t. hilderink 
o. li~1beek. . 
'.:.es: ·c.-sëhe1;._kels ·2:x::· Leic'er: CÜir.H,B;.•andei:îburg;. 

. . ". , . . ~ . ... . 

LeYJs 1 3 i f. v. o~-p. berkè laar-h. strayer-c. v .d .aardwèg . .::p: 
boor,1s-e. booms- j. slabbers-:-w. de ·hilste r-p .de wclf-g. · 
lelieveld-r.de vroege. 
:.(es : h. nip:é<ebru9'":e. Leiè er: dhr. C. Kras. 
Samenkomst': 15 :-èië, uu·r •in?ang Len s-te.:r'ré'in. 

. .. : . .. ' . . 
··•· ~ . . -
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Lens 14 :b. n;ii terman-j. hendriks-j.dessing---r .b-on!--1L·v :d .. ~· 
aar-J,iv,.wi,jk-j .,wüst.efe).cl...:.w,:v;. d ; ltriden-?.. brêi-µwêr.,.~ ~\,,il s.:: 

0 a,.looijè.stein. :,:': _.· ·' ·1:· ",'.' ' _ ' '' _· < · ·•· - · '· .· ".· 
R:e s: f. jÖnk,er. Leid.er: dhr. .• G .V. d .Klei j,.:· 

. Samenkomst : · 1 4. 00 uur ingang Lens-t erreili. 

Lens 15 ;r.mooyman-r. •. schrieider.-r .. de vries-.e .-ree sink-e. 
bakker: -g.kerkhofe. wohrman.:.a. v .mari.s-j .de greef-:-r. v .d, 
linè.e-h. guit.. . · 
Res:r,heystek 2x. Leider: dhr.T,Heerschop. 

Lens 16 ;f ,willeyns-)1.kleiwef'.t-f .de vrie s~r.heystek2x.:_ 
r. verbarendse-j .• post.:.a. burcksen-j. v. hoek-f .me.gnée-r. 
koster-g .. gomes.. · 
Ties:h.v.boheemen2x Leider: dhr.A.Poels. 

P'.:CG?..A::I.A PU?ILLEN voor zaterdag 5 oktober 1968 

1 ;45 u.Dhl .p1 - Lens. p1 Brasserskade?Delft. 
1 .45 u.Krane.nburg P1 -· Lens P 2Kij!çduinsestraat/Duinlaan. 

· 1 .~-5 u.Leris' p3 -' Vel.c p4 '· . ' 'V ,1 / G J t-Lok,.6/4 · : · · 
1 •. 45 u.Lens p4 - Cwp pï V ,3, G 2,>Lok •. 5/3 _ 
1 • .45 u,'Lens p5 - Gds P 4 V ,2, G 2,,Lok •. 6/4 
1 2. -- Westerkwartier - Lensw1 Duinlaan · 
1 .-- u .• Lens w2 - Vcs w V 1, G 1, Lok.5/3 

2'IZ OCK RESE?tVEP.'LOGRA,J.A ! ! ! 

OPSTELLIKGEN : . · · 

Lens p1 ; a. kleiwegt-:g, bloks-p. P8 rreyn-j. redeman-g. ruygrok 
j .de hilster-a. 's-gravendi jk-m. heynen-m.harnas-q. v. noort 
g.lorsheyd. 
· .es:r.v.ho.ek. Leider;dhr.J.de ,Hilster 
Samenkomst: 12. 45 klubg_ebouw Lens. 

Lens p2 :g.gessel-r. v.d. meer-th. tijssen-a. v. kleef-r. v. 
luxemburg-j.v.d.burgt-j.hollink-h.ruyter-g,v.osch-j.val-
kenburg-w. games. . . . !; 

Res;h.nouweland, Leider: dhr.P.de Jongh. - · · -
Samenkomst : 1 uur Hengelolaan -hk Leyweg ( euröciriema) • 

Lens P3;h. v. boheemen 2x-r .de hoogd--r..lèyn"-c. schenkels2x-. 
f .kras-r. v .et kruk-a. ree sink-e. v. luxémburg.::r .• ~ru1]t.e:feld-' 
a,de hocgd-r.peek. 
Res:j.brochard. Leider: dhr.Th.Hoefnagel. 
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Lens· p4-;'j .ko~én.l~·;v;ve'èi1:'..:r;guit ~e: éle·Vf.it- j. lincàerS-'• ,,0 
,f:•v. wa·ssèm.:n:Uding:..r .ypèrla'àri..:J~ v; vèlzei1-a. hoefnsJ.gêf.: .. 
·'·h v d voort ·· · · · l, • • • • " . ;·' :.. .... ·. ~ ,f :. • ,.. . : ' ' • • . 

Re s :r .nottet-r. wi·jsrrran: 1'èide-r :dhr :P. v; d .Aar •. · 
..,, !•···_-, _.,;. . • __ ... ~· -~ t.~. ~ ', _. . ~ . 1;- , ; 

Lens P5 ;a. v ~_velzen:-c:, v. bijste:rvelcl-e .• yperlaan-g,. wasser
man•.::e. t-eunis • ·j .'ivasserman·-t. qe . koJs"-e; 1,:i :röyèn7p 1·v. O§Ch~~':' · 
j .. wi1ken-h. lutt e:tmàn ; ' · .. . .. . · · . ', · . - _ . ' 
Res :m. scheepers-c. ltpm?-n. L,eicler: dh:;;:. C ~Gri:,füergen; 

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

Lens w1 ;m. pep~rkan,R-: j. lustenho1,1wer-a. westerduin7m. v. 
v e·en_-:r .Joickp:-,iJ'.·.griIT'beri.ren:..p. :J,uca~=-r :v.d. meer.,:-j:bren.., 
ger-r•;nöfi!!Eh'l--e:·;,; amerongen. . · · · · · • -, · _ · · .· _ . 
?.es:m.hoendérkar,ip. Leider:dhr.J .I icka,. -.•·- · · ··.- , 
Samenkomst: 1.1.15· u.Henp,elolaari hk Leyweg(eurcci,nè!rQ1); 

Lens' w2 .;g. 2?peldoorn-r .willN.JS-:r .peeters-r·. barteisniàrl- .: 
h. hopµenbromi'ers-r. bon-f. v. ve lz en--r. ve rst·e_eg-f. bost- · 
o.huis~h.wubben. - · . · · " 
,1es:)3,teÛni13sen~.r.v.d.hoeven, Leider:dhr.G.de Hodgd; . 

. ' ~ ~- . 

;. \_ • • c 

1F'CT"TJ 'TnG"""'' ··1:>u•1n11Lr.-N· .... " ·'Tîi'L"''ê'J .:.1 l .!...Jl; 1 --•• \ -,;.-Jl\!., J.,, . ,_,M' .,:JJ.\, ;,\ .!...i .l .•Jl\ O 

• ::! 

Voor puoillei:1 jê!n he~ irrelpenelftal dat ·';huis speelt, . , ..., , 
alleen als··o,;,·-de afkeu-r•inp.:sadressen ,staat. vermeld: 
'.. zie afkeuringslijst", kan zaterdag tussen __ 11 • 30 .. er1 .. 
12 uur @'einformeerd worden of de wedstï•ljè,m doö1"gàärî':--. 
tel. 66 .13 .14 ,klubr;ebouw. . · · · · ·· · .. · · · ·· 
V.oo_r het_j;,é1penélftál, dat ·bij 'lledte,rkwartier ·spe.e,lt ., .. ; 
kan ,,bi.j:sle.cht'e ·~rë'èrsomstaridigheden ge-infcrineerd worden 
of de wedstd. jc\en doorgaan alleen zaterdag a :s. tussen' 
10.30 en 11 uur tel. 39.86.94 dhr.G.v.d .Steen,_.. ·. 

AFSCHJIJVING:~N JUFIC'RE~' SJI' PU?ILIEN: 

Afsc).~-i;jvixig~n NÓQr vri j,.i:~/l'.a vond. 7-, 30 uur ae.i:i, -dhf': -->-:·· : 
G.Lorsheyd, }"eppelweg 972, · :· . .. . . ,. 
TEillFCt/ISCE UITQL,UITJ;:N"D 11.RIJDAGAVCND tussen 6 .°30 en './. 30 
uur no.66.13.14 klubpebouw •. · ·• . · - : .-.. ; ... , -·- . 
.!Uleèn bij "eventuele latere afschrijvingen b.v. zater- · 
da,IT".1ore:eµ. in uiterst .. dringende gevallen (plotseling~ . · 
zielcte), kan je-bellen naar dhr.G.Lo_rs}},eyd,tel.96-.'.'31=.55. · 

,.-... :.;. •i°• .:· 
•. ~--1. : . 

. , ·, ... ,_ .. 
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- NIET OPKCFEN 

Jlègens niet-opkomen in ,,het a:Er:elopen."weekeinde worden 
C.Lipman-S ... Teunissen-E. v .. d. Broek-C, v, . .Deeleri-'C .• Blok en 
D.de Vries.tweemaal als reserve opgesteld, · 
·:,.·v:d.Lely en J_.Sc)",aareman worden dit seizoen niet meer 
opgesteld. 

2J,TERI.1ALUITGIFTE: dhr,::t.Kuipers. 

KEE?EiST::,Ail'-'ING: 

Voor deze week 'worden uicienodigd de volgende keepers: 
~-1 .• Straatman-.'l.Vuurens en ,Lv.Berlo. • 
Jeze jongens worden zaterdag om 10 uur verwacht. 

·' 
. . TitAINTNG: • 

In verband met de slechte weersor.1standi~·heden ·en t.v, 
uit zending Ajax-Nürnberg zal de training• op .1-Toensd?g 
2-10-68 geen doorgang vinden. 
De selectie-training voor B~klassers gaat donderdag a.s. 
norrr:aal door. Bij slecht. weer kan tus.sen 6 en 6. 30 uur 
telefonisch onder no. 39. 86 .• 94 worden ge informeerd of de 
tr2"ining op het veld dan wel in de gymzaal Herschelstraat 
zal plaatsvinden·. . . . . . 
Voor.de training van a.s.vrijdag.kan eveneens telefonisch 
word.en ge inf crme erd of cl. e trainini:; op het veld of in de 
gymzaal 1-:erschelstraat zal plaatshebben. Dit geldt zowel 
voor de C- als voor èe A-klassers. Geleive te bellen 
tel .. · 66. 1 3, 1 4 klubgebouw tussen 6 en 6, 30 uur 

· Binnenkort volgen nadere medelingen àan_gaanc.le de zaal
trainingen bij abnormale weersomstanclighèden. 

' -
RESERVEPhUGRAMLA: 

,Bij ·afkeuring· van onze veiden is r.e t volgend,e reserve -
prcp.ramma in de gymzaal Herschelstraat van kracht. 
14.Ö0-15,15 Lens 6 _ · - . 
1 5 • 1 5-1 6. 30 Lens 8 ·en 1 0 
Leider:dhr,J,Zoet. De leiders van de betreffende elftal
len worden ve rzccht eveneens aanwezig te zijn. Gymschoe
nen met zwarte zolen niet toegestaan. 
PuDillen en we.lpen worden bij afkeudng in ons klubge-
bouw verwacht vanaf 1 3. 30 uur. · 
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VAN DOEL TCT DOEL: junioren 

Vue 1 2 · - .. Lens 11 

In de wedstrijd te/1'.en Vue moest Lens 11 ·cl.uidelijk zijn 
meerdere erkennen in de ga-stherën-: Op het gloednieuwe 
complex van Vue bleek dat onze jongens vooral conditio
neel veel te kort schoten. Wel moet ge.zegd, worden dat 
het kleine beet je geluk;• dat· -een elftal nodig heeft, 
ontbrak. Na een rr:a t ige eerste helft, me.t [l.l.s r:u,st stan:l 
een 2-0 achterstand, werd het spoedig, na §ee.n .mis se]" in 

.. de açhterhoede, zelfs 3-0. Bij L~ns was een kleine op
leving ,:!aar te neqen; hetgeen resulteerde in een d,oel
punt vàli F.Disselclorp. Vlak.voor het eindsir,naal wèrd 
het zelfs nor;r 4:..1, in het voordeel van Vue. Al met· al 
een teleur,stellencle wedstrijd. Een volgende maal_graag 
beter. · · 

f •• ; ,· 

Hdv 9 - Lens 16 

Lens 16 is er in geslaagd_na een uitstekend gespeelde 
-wedstrijd de eerste winstpuntjes binnen te halen. Hdv 9 

,, .werd ·nl-~- met 4-2 .· verslagen. Al direkt na de aftrap, met 
de wind tegen, r,ing' Lens in de aanval en had na 5 min, 

'· al succes door ·een mooi doelpunt van de ijverige Gomes. 
Hdv liet dit niet on zich zitten, viel fel aan; maar goe 

· • -verdedigen aan Lens-zijde voorkwam vcorl::Jpig doel punten. 
· Een vrije schop zou Lens toch noc:d1ottig worden, via een 

ëig:en suël er, verdween de bal achter de goed keepende 
Willeyns. Even daarna kwam Lens zelfs achter te staan, 
_toen de~bal-na een corner niet goed werd weggewerkt. 

·- -2..:1 voor Hdv, waarmee ook de rust kwam. Na dè hervat-• 
tiYlfè waB het al Lens wat de klok sloeg,· De halflinie 
en af en toe ook C:.e. verdediging(Hey_stek, El_en_ prim8c y,ed
strijd) voorzag de voorhoede steeds weer van munitie • 
. ])oel punten konden dan. ook niet uitblijvèn. · Verbarendse 2 
eb_r·agnée bogen de 2-1 achterstand on\ naar een fraaie 
4-,-2 zege. 
Bravo jon::;ens, dit was good werk. 
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REDAKTIE 
,,.,. 

1. van boheeme~ 
J. groenendijk 

g. jehee 

f. wubben 

REDAKTIEADRES 

f. van boheemen 

ellekomstraat 55 

tel.: 32 24 00 

.. . . 
SEKRETARIAAT 

h. a. v. d. steen 
fultonstraat 165 · 

tel.: 63 24 22 · 

. ' 
TOTO-SEKRETARIS 

j. j. m. jager 

weimarstraat 67 

lei.: 33 21 33 

TERREINEN 

sportpark escamp 

. _hengelolaan 600 . 

.1.~1.: 6613 14 

KONTRIBUTIES . 

gironummer tn~ 
penrnngmeester 

lens 3;! 67:1 l 

·,. 
. r 
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TELE-LENS: ( over de klaverjasdrivè). 

Gein::p.reerd door een gratis kopjEa koffie 
begaven zich afgelopen vrijdagavond tien
tallen klaverjas-enthousiasten aan de kaart
tafel. Hei'ecîs ïn den beginne was. er sfeer 
en de sfeer was goeá. Dé' geweldige prijzen 
activeerden de deelnemers tot• snel denk-
en handenwerk,\ Wat wil je ook,-·wami.eer de 
eerste ·prmjs overèenk:oint met,.twee prachtige 
zilv-eren schalen,· cJ:e>-tw·eede,.;prij~ borg, 

· · staat vöor het -l:ange t;i-jd. drinken van· on
vervalst Hollands gedistilleerd en de der
de prijs een Spaans goedje, genaamd Sherry, 
is, Na 'n harde en enerverendè, st:rijd_k\:m-

.. men die klassiek~gestroomli jnde, sc)1alen 
terecht bij het ps1ar Looyestein:.:L:[ïnbeek. 
De dames van Qo~rq en_,.Fr?-nken ~slee·pt'er1 dat 
tongenprikkelende_ drankj_e, de tweede prijs 
in de wacht. Op deze toch geenszins van 
verrassingen ontblootte·avond"Was·de klap 
op de vuurpijl de''doörbraak" van d.e· A..;; ju-, 

· nieren v ,d. Veldè. en Kolff naar onze klaver
jas-top.' Inderdaàd, de flessen Sherry ver
dwenen in· _hun zakken, Het •was de apotheose 
van een avorid, .dfe· \ielen niet licht zullen 
·vergeten en waa'.i::v.an ,méri:: een snel vervolg 

·. zal wenseq. lfe~; da11. behoeft men niet.,.lang 
te wachten. ,:Reeds a,;s,vrijdàg 11 oktober 

)._s èr weer zo'n ~sfeervölle, 'ädem]:>eneinende 
. klaver:jas-driye, Pe_·prijzen zijn:·weer· even 
geweldig,. zo niet. nog geweldiger. ··( :'Hoe 
is ä1;1t. mogiê!lijk", vraagt u zich natuurlijk 
af) , als van de afgelopen drive. Het wordt 
weer zo'n typisch Lensfeest, veel sfeer 
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en· een uitgelaten ~-~~mm~ng. Alhoewel de· -8~köm~t · vrijdag 
jl.;_. i<:9.eçl _te. nor;,men w:as, ,iou deze ;·~o€i .bevredfgen~~\:~.-kun
neh \Vorden.- Onder_ he't motto: 11 Er kan nog meElr bJ.J': ,.:,.~poor 
ik u namens " de mann·en aèhter de schermen" de heren · 
H.de Groot en A.'s-Gravendijk aan in nog groter~ aantal
len de Lens-kantine vrijdagavond te komen bezoeken.' U ' 
bent· van hart~ welkom! · 

OFFICIEEL 

i\illT A TIES 

JéGé 

219 Kok de T. thans I1elis · Stokelaan 2068, den Haag 
1 42 Hendrichs B. thans. Jac. v.d., Doé sstt. 1 00, den Haag," 
143 Hendrichs L.A.B. thans Hoornvliets:tr, 7, Voorburg. 

IN BALLOTAGE-

Suiker W .E.; 11-4-38 Leersumstr. 1 30, 36.05.72 
ffoyning · J .. ~;., 12.-1-'48_. Breezand str .• 39-
Burgt v.d. f.F:G., 26-8-59 Kelis Stokelaari 2074, 

36.02.79 
_;, 

SCHORSING: 
" -· ·, . 1". . . 

Vooruitlopend op·de beslissing van cte·rcN.V,B. heeft het 
bestuur H".Smitskam voor 4 bindende'·wedstrijden geschorst, 
ingaande 6 oktober., ;i.v .• m. natrappen in dé wédstrijd 
Rava 2 - Lens 2, gespeeld . .op 29 september jl,, . 

·. _,' 

.. OVERTREDH.'GEN SEFIOJ.EN 

In het vervolg dienen, spelers;',( s'epior:en), die tijdens_ 
de wedstrijd een offi.ciële· waarschuwing hebben ontvan
gen -öf uit het veld zijn gez_onden, het (verplichte) ver
weerschrift op de ma,andagavond erna bij. het bestuur .in 
te levereh. Zij zullen dit· op d_ie maandagavond persoon
lijk dienen toe te lichten .• · De aanvoerder van .hèt élf
taT van de betrokken speler,, '. zal zijn schriftel;i jke. rap
port van het. voorval uiter:lijk maandagavond bij"elftal
kollli,li.ssie ·of bestuur dienen in te leveren. Zoals reeds 
eerder bekend is gemaakt 'zullen eventueel door de straf
kommissiEl. :va:n ·. de !è .N ._v .B. ~n · rekening _te brElngen ko~tEln 
çl_oor de betrokken'. speler zelf- betaald~.moeten woräen ;·" 

. 'l.,"-: .'··,.·-~ _,:,,. ~· . '!i· · :•· ~ •- · '·• . ' .. ·;' ". :~"' 

Het Bestuur. 
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UITSLAGEN UP-UP-AND-AWAY 

Senioren: . / Na alle lof, die ons trerste 
lens 2 - quiçk 4 . Q-1 senioren-elftal de laatste 
w'kwartier·3 - lens-3 2-2 weken is toegezwaaid is er 
b,t.c. 2 - lens 4 5-3 nog een eerste elftal, dat· 
v,v.p. 3 - lens 5 7-2 hard bezig is up-up te gaan. 
quicksteps 6 - lens6 3-5 and away van de tegenstanders 
lens 7 - h.b.s. 10 4-1 te lopen. Dat is ons eerste· 
lens 8 - a.d.s. 7 8-2 junioren-team."·Tieii ·punten · 
lens 10 - ooievaars9 0-9 uit vijf wedstrijden is be

Junioren: 
lens 1 - v.u.c.1 4-2 
maasdijk 1 - lens 2 1-2 
lens 3 - rava 3 3-1 
lens 4 - vr.'burch4 1-2 
è.h.c.6 - lens 5 0-2 
lens 6 ~ flamingo 1 s3 4-2 
d,z.s.2 - lens 7 0-4 
lens 8 - a.d.s.4 5-1 
quick 8,- lens 9 1-3 
lens 10 -_g,d.s.8 4-4 
g,d.s,9 - lens 11 3-6 
lens 12 - v.~.~.12 3-0 
g,d,a,7·- ien~-13 2-9 
h,m,s,h,5 ~ lens 14 2-2 
lens 15 - wilsonmeters6-1 
lens 16 - v.c.s.14 5-1 

Pu?Jillen: 
d'.h.1.1 - lens 1 · 0-5 
kianenburg - lens 2 0-5 
lens 3 - velo 4 2-0 
lens 4 - c,w,p.1 0-2 
lens 5 - g.d,s,4 '· 4-3 

paald niet-kinderachtig. A 1 
is ingedeeld in de hoogste 
junioren-afdeling en ontmoet 

.daarin gerenommeerde tegen
standers als Ade 2 én de eer
ste elftallen van o;a-. Quick, 
Blauw Zwart, Vue, .. Vcs,, Velo 

· en Westerkwart-ier, :· ., ... •·-· 
.· . •. •' 't . 

De overwinningen, die tot nu 
toe in de kompetitie werden 
behaald, kwamèn tot· stand in 
wedstrijden tegen Blauw Zwart 
Quick,V_µc,Velo en ,Vcs en wel 
met de totaal-doelcijfers- -van 
18 voor en 8 tegen. De enige 
grote score in deze Feeks 
was die tegen .Velo: 7-2. De 

·. overige wedstrijden werden· 
met één doelpunt, of zoals 
afgelopen zondag tégen Vue 
met twee doelpunten verschil 
gewonnen. Dat ~toont al ·direkt 
aan, dat wij bepaalg niet · 
"met kop en schouders" beven 
de tegenstanders uitsteken. w'kwartier w1 - lens w·t 

lens w2 - v.c. s. w1 ·· 
0-1 Er moet· iedere wedstrijd weer 
0-4 voór geknokt worden, i-Tet ons 

· is ook D~H.C. nog zonder pun
tenverlies, Hoewel we nog lang ni.et, zijn• op het punt 
waarop we. kunnen zeggen, dat er steeds even goed wordt 
gespeeld is er toch.een opgaande lijn te constateren, 
Zoals in,de tweede helft van de wedstrijd van afgelopen 
zondag tegen Vue, Het is een team, zoals de inzet iedere 
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week weer: bewijst; "be· .. kwaliteit; is zeker.oo.k aanwezig 
en men mag .ve.-wachten, dat de in_tensieve training v.er
dere successen farandeert. Vandaar dan ,ook, .dat ·de re.
daktie u adviseert ook eens op ons derde veld·te komen 
kijken als dibt elftal in aktié is, 
The Sky is the limit! 

LENS.ZAKAGENDA 

wo 9 okt: sen+jun.training 
do 1Qokt: sen+jun,training 
vr 110kt: klaverjasdrive+ jun.training 
za 1 20kt: .-jun. +pupillen 
zo 1 3okt: sen. +.jun, 
ma 140kt: kihubavond+ jun.training 
di 15ok:t :. sen,+ jun. training 

' ; . 

KLAVfü.'tJAS-DRIVE .11 oktober vri jd·agavond 8. 30 uur 

Zoals al vermeld in. de tele-lens komt er a.s. vrijdag 
viederóm een :klaverjas-drive. Inleggeld voor volwassenen 
is f. 2 ,-- . Voör de junioren zal het inle'fgeld f, 1, 50 
bedragen. -Tot vrijdagavond. En ook gij Brutus. 

SPECIAAL VOOR TOTO-ers EN !\.ANKOI.'iEND TOTO-ers. 

Uw para.te -kennis van dè spelrege_ls, kan nu êind.elijk 
eens vrüchten af gaan werpen. In de. i-reek van ·4 t /m 9 
nóvernber komt in de·maanduitgavç van è.e Telepráaf, Volks
krant; Algemeen Dagblad.en verder in Spórt en Sportwereld 
Voètha.l' Interna.tionaal, Avro-bode, K:r.o-gids, Nçrv-gids 
en· Vara-f-ids een a.dvertentie met d.rie vragen ove·r spel
situatiès, Gevraagd zal worden viat u als sèheiclsrécht.sr 
in ·zo•m situe.tiè zou doeri, .. 
Leo. Horn;· Dirk Nijs en Lou Ravens zullen ·de inzendingen 
selecteren en de prijzèn toewijzen. De winnaar van de 
hacfdprijs kan gratis een jaar lang 12 kolommen Ïp de. 
toto spelen.· De andere urijzen zijn: · 

10 - 2e .prijzen: 26 weken, gratis 12 kolormnen-• 
-· 25 - 3e prijzen: .13 weken, gratis 12 n 
500 troàstprijzen: 4 weken,. ·gratis 12 
Het is misschien ten overvloede,maar mag de redaktie · 
de-geachte leden erop attent maken, dat door mét de 
toto mee te suelen, u ook de vereniging steunt. 
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PiOGRAf'!i''IA SENIOnEN -voor zondag i.3 .. oktober 19,6_8_ 
14. 30 Ravà 1 - Lén-~ î ·- -Zuidèrpark. . '. . . - ·. 
12;00 Celeritas 3.- Lens 2 Leyweiû Noordwèg,, .. 
14,30 Postalia 3 -=-~Lens 3 Verl.Waalsdorperlaan·. 

. t;o, ArchiPèl 
12.00Lens4-Gdb-4 V2,-G1,Lok,5/:3 ·· 
12:00 Lens 5 - Vcs'6 V 3 1 G 2, Lok,5/3 
14.00 Lens 6 - Láa!,(kwartier 9 V 1, G 1, Lok.6/4 · · -· 
12,00 Velo 8 - Len5 7 Harry'Hoekstr.,Watërtngen 
12:00 Scheveningen: 10 - Lens 8 Schenkkade v/h Vue, .··. 
13.45 Ooievaars 8 :--Lens 9 Zuiderpark, 2e geillèeltè; 

OPSTELLINGEN : 

LENS 1; 
c.v.d,beek 
h.dietz(A) 
r,fortman 
r.roodbol 
j.v.d.knaap 
a.rooctuyn · · 
h.rooduyn . 

LENS 2· 
· r.bruggemans 
d.groenenclijk 
h-.mesker. 
j.v.dijk 
g.kemperman (A) 
j :englèbert 
c.benneker 
h.brandenburg 
1 .. be.rns. 
a,kortekaas 
l.riemen 
Res :· · 
.11.koot 2x 

LENS, 3 · 
a.verb~rendse 
n. koo·t ( A) 

.p.schouten 
a.v,egmond 

· a. limbeek · 
th.hoefnagel 
th.brochord 
p.;.looyestein · · 
g. v.d. kolk . 
a, janssen 
r,eykelhof 
Res: 

.,. 
·~. 

.. 
·, ., . . 

f. straat hof 2x -. - ' 

• -_ r. w:ac,hman · 
f;dè zwart 
j.zóet ·, 
g,verhaar 
Res: .. · . 
r. bruggemans 
l.riemen · th. hoefnagel 2x w.verbarendse 2x 
T. berns' .. -' 

LENS 4; 
_j;_!1', süykerbuyk 
1 . 'snii t skam 
w.verbarendse 2x 
f, sttaa'tl:tof 2x 
r,.l, v ,d. akker 
j,groenendijk 
r,brandenburg' Res.: 

f.burghouwt 
·:'. · p. burg houwt . 

·,. 
LENS 5; , .. 

- n.v.domburg(A)· 
· g.hogetoorn · 
a. nieu'l'ienhi.Iizen ~ 

· è,t.kuyper · 

> 

·w, burghouwt · ,. · · 
t,heerschop ·, Res: 
e.,speicher n.de boer 

, 

· · · b- k n.dr-abbe( , a.v.was ee.·. . _ ) 
· d b .·, gr_.en_srech_ ter · J., e o.er ·. 

·-j,witting· · c,meere . 
•, f. v .. bohe.emen h,.a., suykerbuyk 

-f. wub ben "P. verbrur.:gen 
w.eykelhof 

c/vërváatt. ". j,.helwig, 
~.klein bpeteler, 
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LSNS 6; 
m; suykerbuyk 

_-h.de groot 
:· m. v. zilfhout 

c. peet ers (A) 
h.kemper . . 

· h,de sterke 
j;willems · 
a.v. cLme)'('en 
h;h11ket 
j.de hilster 

•l; je.n ssen 
Rés: 
h. jacobs 
w.v.d.laan 
f,peters 

LENS 7; 
b ,hendrichs, 

. n.de gruy:ter .. 
f. V; dï jk 

· m .v. ei j sbergen 
j. ::'.'iemen 
g.jehee(A) 
a .• v. cl. élcker 
g.ha.1leen 
P,schulten 
i. b1°andenburg · · 

.. 11 · k J.ve cJ_n, 
}es: 
!Jl,heerschop 

. LENS 8; 
j.v.westing-
1..bleeker 
th,broers · 
a.looijkens 
c,k'!'as 
r.ravesteijn · 
a. v ,luxemburg( A) 
f ,bierhof 
j.jager 
a.buijs 
j.brochard 
Res: 
c .muts2,ert s 
b; euskamn h. beyersberr~en 

..... v.. henegouwen -· · .. h.a·. a. v ,d .. wal 
j.h~lt 

"'NS ' L~ · 9 i~ .;_~· ... } .. "·- i;, -. 

r. v. oostveen,-Kóentze 
1>'.EDEDELiï\GEF EKO 

j; welling :; · 
h; v. wel zen.· 
j. verbarendse 
g.v.d.kleij 
a;poels(A) 
f.vreeswijk 
f .dé winter 
c.v.zijl. 
Res: 

AFSC!-IH.IJVIl,GEN: vrijdagavond 
tussen 7. 30 en 8, 30 uur telefoon 
66.13. 14 (klubgebomr). Alleen.in 
noodgevallen later.bij dhr,J.iood
bol, tel. 39.50.28, Afschrijvingen 
bij andere funktionarissen, be
stuursleden, cantinebeheerder en 
dergelijke word_~n als niet-oi1t
vangen beschouwd, 

. . 
n.osse p 
b .• osse NIET O KC!'.EN: Wegens niet opkomen 

op zondag jl. wordt F.Veelbehr voor 
p.brenm!er twee wedstrijden geschorst en ver-
r.v.wassem( 1 1 t ld 
grensrechte_ r ) vo gens as reserve opges e , 

terwijl hij een boete van f,5,--
dient te betalen. Wegens te laat·afschrijven, respectie
velijk te laat komen 'krijgen P.Burghom,t en 2,v,Wassem 
een extra reservebeurt. 
2:iro: }_3671 i 

·· AAtWOEJ.DEitS, · ATTLNTIE: alle aanvoerders dli:enen ervoor 
. te zorgen, dat de wèdstrijdi~apporten uiterlijk maandag
avond volledig ingevuld bij de Eko zijn ingeleverd .. Voor 
·de .uitspelende elftallen moeten ruilformulieren en wed
str5_jdrapuort vrijdaf-'avond of zaterdag-md.ddas inde 'be
stuurskamer worcl:en afp.:ehaald •. 
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VAN DOEL TOT DOEL(senioren) 

Lens 3 verkreeg -in een ·zeer goed gespee'lde etirste helft 
een 2-0 ·voorsprong" door prachtige· schoten van A,Kort.e
kaas en G.v;d.Kolk·. De tweede helft was kit,alitatief •veel 
minder en· ook nu kon de achterhoede het "'zaakje niet ·ge
sloten houden. Door een misverstand· werd het 1-2 en • 
Wester.kwartier kwam op gelijke voet, doordat de Lensver
dediging voor een vermeend buitenspelgeval blèef staan, 
Twee minuten voor het einde kreeg Lens nog een uitste~ 
kende kans op de volle winst door het toekennen van een 
strafschop. Deze werd echter jammerlijk gemist. De aan
voerder van het derde wijst o.i. niet ten .onrechte op de 
mogelijkheid tot training op woensdagavonlif. 
Lens 7 bond afgelopen zondag Hbs. 10 aan de zo langzanrer
hand indrukwekkendr zwaar l;Jeladen geworcjen zegekar, De 
zevende editie liet de tegen stander spelen, maar maakte 
op gezette tijden·door middel van een doelpunt de tegen
stander duidelijk dat cje overwinning maar aan éen ploeg 
toebehoorde. Apart vermeld dient nog de grandioze kopbal 
van Gerard.Jehee te vrnrden, Zo'n doelpunt hadden we nog 
nooit van de meester gezi~n. 
Lens .1 O speelde een ,rQrq:elige wedstrijg. Dit ·wél.s geenso
zins aan het elftal zelî te wijten, maar aai:i het feit 
dat niemand bereid werd gevonden de wedstrijd te leiden, 
zodat er uitèindelijk een wi],dvreemde moest gaan fluitE11.., 
Hij bleek de ç3pelregels niet macht,ig en dit leiq.de ·no·gal 
eBns.tot vreemde situaties. Bepaald beschamend, 

Pë:OGRA:::.:•·A JUNIOREN voor zondag 13 oktober 1968 

12.oo lens 1 - westerkwartier 1 V 1., G 2, Lok.6/4 

OPST'.ëLLIJl:GEN 

LENS 1 ; als vorige week · 
Res·: p.hop 2x-b,v,c1,lans 2x. Leider:dhr.J:v.d,Kleij, 
SamenkomstI:, 11 • 30 uur klubgebouw. · 

PROGRAI,XA JUNIOREN voor ~aterdag 1 2 

15~45 Lens 2 - de Postduiven 1 
14. 30 Lens .5 - \lesterkwartier 4 

·· 15. 00 Duno 4 - Lens 6 \ 

' - 15,45 Lens 7 ·;_ Vcs· 7 ,. .. 
··,,<-':. ~ - • 

oktober 1968 

V 1, G·.1, Lok.6/4 
V 1, G 1, Lok,5/3 
l'.gr. Nolens],aal'). bij 
Thorbeckelaan. 
V 2, G l, Lok.5/3 
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14, 30 Rava 7 - Lens 8 . Er,P,DroogÏever:·Fo:rtuynweg 
. . · ··. · Veld ··2 ·' - -· 

. 14; 30 Lens 9 - Wik. 2 • V 3:,. G '2, · L~k; 6 / 4 . 
,1.5;4.5 Lens 10.:-- G9na·4. V.3, G 2, LolL'.5/3 .· 
14;30 Lens 11 - Rvc 12 ,, V 2, G ,2, ,Lok;.5/3 ,. 

~~14;30 Kranenburg 3 -:-"Lens 12 Kijkduinsest:r;hk.Duinlaan 
13;4.5 Rvc 16 -~ Lens 14, ... ~ Sportpark "Pr.Irene'' ,Rijswijk 
t4, 30. Odb .5 - Lens 16 Albardastraat · · · 

Lens 13 ~ 1,5.vrij 

. GPSTELLINGEN: 

LENS 2 ; als ·vorige week 
' i1es: r. v. hartingsveld. Leider :dhr. H .de Groot ,:- -

Samenb:imst:· 1.5.1.5 klubgeböuw, ·· · 

... tENS0 .5 ; al_s- v~rige. week . j:). hop 2x · eri j • di sseld orp 2x 
_Res: r;l;l.9efh~gel', Leider: dhr,G.v.d~Velde·, · ,_ . 
· ZIE'; RESJ;:RVE PROGRAMI!A 

LENS 6;à;J..s vorige weck met-c.stapel. ·- · · 
'kes:p.v.a:steerr.· Leider: dhr,J.v.d.Voort 
Samenkomst:' 1 '4. 30 Thorbeckelaan hk Haagweg. ·· 
; ... '. ' _· . . ·- . 

· /LENS 
. Re S': 

·7 ; ·• ais vsfrige · wèok·. r. hoe fnagéi 2x · 
j,disseldorp 2x.· Leider: dhr.A.Blok • 

t . • i . . . . • ·-. ' . 

LENS B;als vorigewe_ek met e,bor, ·.····.,··--·--
Re s: g. v. ardenne. Leider: dhr. J. Heynen. · 
Sai--.1enkomst: 14'.00 LoevestèynJ.aan hk.Hengelolaan. 

. .,. ~ -~-., .. •' -

LENS 9 i renée straatman-j .meuleman-h. wilshau,~;~J.ct·e_-:woff 
r. bos-è. v.d. lincl.e-w ,duyvestein-j. hooghien.stra-r •. v .nuns-
pe~,t-r ;wout.er_s-.j_.meyers..- • . . _ ·• . : : .... , ·-
Res: p,steffen-c.v,dee_len. Leider: dhr,J.Wit_t.ing •.. 
ZI:i: TIESERVE P;l0Grl.AM1M .. ' . 

••• ' . ..,. • • r •,, • 0 • • •••. • ••, •;•• N'o 

LENS 1 0; i!\,reuver-a. kuiters-p. wol ters-a, cast-enmiller~ · · 
r; asselman-j .as,'>elman.:. j. lucas-w .mulkens-'f' .de vr'oege-
b ,haefnag,el-r.,charité. · - • · :. . ·· . •· -· . " 
Re's: c .lioenderk'amp-w ,hendriks. Leider': .cl.hr .F ,Wubbeh., ·.· 
3IE ·RESERVE p;:;.QGJ.AMI-IA •. 
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LENS 11 jT. v .• ct·. steen-·m. v·. baggum~f. äïsseldorp-g. 'cr'oIP,melen
f ;baven-f. woutets-c. iustenhouwêr-f. vi,eren-è. hoefnagel · '.· 
F .• zoun-j.v.rijn. . 
Res: w .de hilster,. Leider':dhr. Th. Suykerbuyk . · · 
ZIE RESERVE PHOGRM'iI:.A . 

LENS 12; p. versc'hoor-j.."janmaat-a .. lodder-p ~v. wijk-p .le · .. · 
btun-g. colpa-r.micka-f. srioeyers-j .• slabbers-r. v..d. horst' 
a,limbeek. . . ' ··· 
nes:r .• V:d,linde, Leider:dhr.H,Brandenburg ·· . 
Samekomst: 13.45 Eurocinema-Hengelolaan hk L-gyweg. 

LENS. 14;' b. rüi terman-j. hendriks-j. dessing-r. bom-a. v.d •. · 
aàr- j. v. wi jk--j. v. rossum-w. v.d. linden-à. brouwer=-w. wils-· 
a .looyest.ein. . . . . _'' · · · ·. 
Jes: j. wüste'fe·ld. Leider: dhr .G·. v.d. Kleij. · 
Samenkomst: 1 3. 00 Loevesteinlaan hk Hengelolaan; 

LENS 16; f.'wi1leyns-h.kleiwegt-j,de· vries-r;heystek7 .;.'·. 

f ,magn·ee:.. j. past-a. burck sen-f. j onker-r. -verbarénd se-r .-ko·s:.. 
ter-g.gornes. . · ··· · · · · 
Re s : j • v. hoek. Leid er : dhr. A. Poel·s. . ·. • .. · 
Samenkomst : 1 3. 4 5 Eurocinema Hengelolaan hk Leywég · 

P;:tOGRAr-7::A 
0

PUPILLLN voor zaterdag 1"2 oktober 1968 

13.45 Lens p1 - Ado p1 . V ·1 , G .1 ,. Lok.-6/,4 .· 
1 3. 45 Westerkl'lartie.r p1 -. Lens p2 Duinl,aan . . , . · 
13.45 Quick p2 - Lens p3 Sav.Lohmanlaan . · 
13.45 Lens p4 - Quick p3 V 2, G 2, Lok.6/4 zie · 
-13;45 Lens p5. - Wik p1 . . V .3, G 2, Lok,5,/3- re-
13;00 Lensw1 - Dynamo 1 67 w . V.1, G 1, Lok • .5/3"".serve 
13,00 Lens w2 - Ras w V 2, G 2,. Lok.6/,4 ·pro-. 

• . gr,9.mrna 

OPSTELLINGEN: 

· LENS p1 ;a.kleiwegt-g.bloks·-p.perreyn-j.redeman-g.ruygrok 
j. de hil ste r-a _-, s-gravendijk-m. heynen-r. harnas-q. v. no ort 
g.lorsheyd. 
Res: j,hollink. Leider: dhr,J .de Hilster. 
Samenkomst: 1 uur klubgebouw 
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LENS p2;g.v.gessel-r.v.d.meer-th.tijssen-a.v.kleef-
r. v .luxemburg-·j. v.d. burgt--r. v. hcek-h. ruyter~g. v; osch- .. 
j.valkénburg-w,gomes;- .,, .. · · 
Res: m.v.wassem, Leider:. dhr.P.de Jongh, ... 
Samcmkomst : 1 uur -ingang 1ens-terrein, 

LENS o3;h,v,bohe0men-r.de hoogd-r.leyn-c.sch0nkels-
f .kras-e. v .• luxemburg-a, reesink-p •. :oalmé-r. wüstefêld-, , . 
a .de hoogd-r;-peek, · , · · ·, 
Res: h.uding-r.v.d.kruk. Leider: dhr.Th.Hoefnagel, 
Sa'llenkoms~: 1 uur Heng0lo1a~n hk. Leyweg; euro~inem€!. 

L~NS p4; .i .koomen-b, v; veen-r. guit-e. de 1'1it-j ;linders
r.wij sman--t .de kok-a. hoefnagel- j :v ;velzen-i:-. yperlaan-
th. V "d ~ .. voort. · ·.·. -- '" . ·, .. 
J.es: e.yperlaan-j,wilken, Leider: dhr.P.v.d.Aai::. · 
ZIE RESERVE PROGRAMHA · 

LENS p5;a.v.velzen-h.nouweland-g,wasserman-m,scheepers~ 
c. v ;'bi j~tervéJ:d-j. wasserman-j. brochard'..;p.v. osçh..;e. v •. - · .. 
royeri-r,nóttet-h. lutterman, · - ' 
Res: e,teunis-c.lipmat'l. Leider: dhr,C.Gr_imbergen •. 
ZIE RESERVE PROGRA!,TI''.A. . 

LENS w1 ;m; peperkamp-j. lustenhouwer-j. bronger-m. v. veen
r ;micka-a. grimbergen-r, hofman-m. hoenderkamp-p ,lucas
j.westérduin-e.~.amerongen. · · · 
Re s: r. v, tl' .meer·. Leider: dhr. J .J~icka. 
ZIJZ RESERVE PR.OGRAjl,'.IT•.ÇA 

LENS w2; g. äi;>peld:oorn-r .peeters-r. willems..:r. bon-h, hopp.en
brouwers--r ,bartél·sman'-f .v. velzen-r .versteeg-s. teunissen 
o~huis-h.wubben: . . 
Res: f.borst-r.v·.d.ho·even. Leider: dhr.G.de Hoogd. 
ZIE RESERVE PROGRAMMA. 

AFKEURINGEN PUPILLEN EN 'i'lELPEN 

Alleen a1:s op de afkeuring~i3.dre,ssen' staa·t verm"eld: . ,· 
"zie àfkeuringslljst", kan je zaterdag tu'ssen_ 11. 30 en_ · 
1 2. 00 uur informeren of de_· ~~dstri jden sloprgang v;i:ndBn. 
tel, 66.13.14 klubgebouw. , . · 
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'AFSCHRIJVINGEN JUNIOF..EN EN PUPILLEN '.,\;/:: 
- •, ., .- -·. ,,.,-.r,··,, ~·:-': ... ,·· • ~ . ,-,~- , ..... :·· r-

•r· _ Afschrijv::i.ngen~ v66r,_ yr,ij.clagayond, -']',. 30 .. uur. aan dhr ;G~. 
-- 'Lor:sheyd,.·Meppelweg 97?, tel:; 66,'.3l .• .5;i'..' ·· •·- · : -·: 

Telefonisch alleen vrijdagavond tussen·6.30 on 7,30 uur 
no_. 66. 1 3. 14 klubgebouw. -_ "'. · _ · •. · _ · -

Al.leen bij euentuele latere afschrijvingen b.v .• zaterdag
morgen in uiterst dringende, gevallen (-pJ.ots?lkinge ziekte) 
knn je bellen naar dhr ,Q,Lorsheyd, tel 66 .• 31. .5.5 ----· · - · 

l,ATERIAALUITGIFTE: dhr .R,.Kuyper. 

=====~==·~ . -KEEPERSTRAINING: Voor deze week worden uitgenodigd de 
volgende keepers; ,r.v.d.steen-p .• verschoór ·en p.kleiwegt. 
Deze jongens worden zaterd.ag , om 1 O ·uur_ verwacht; 

BELANGRIJK!!!! ! 
ZJ\ALPROG RAMI'iA-l-IERSCHELSTRAAT =--==. -=-=---===--=-=------= 
Het· volgende. programma is van kracht voor zaterdag, t2 · · 
oktober il968·onder leiding van de heér _A, • .Bog:fsch;· 
13.30-14.4.5 tens 13 en 15 •. 

RESERVE-PROGRAr-IT'iA ================= 
Bij afkeuring van onze velden is het navolgende reser-
ve-programma -van kracht: Leider: 
Zaal f!Iar.terrade: 13.30 - 14.4.5 welpen 1 en 2 G.de Hoogd. 

14.4.5 - 16,00 lens p 4 en .5 P.v.d.Aar 
16.00 - 17,1.5 lens 11 Th.Suykerbuyk. 

Zaal Herschelstraat: 14.4.5 - 16.00 lens 9 -10 F.Wubben 
16.oo - 17,1.5 lens .5 G,v.d.Velde. 

·vAN DOEL TOT DOEL(junioren) 

Gda 7 - Lens 13 

Gda- Lens was, getuige de uitslag, een eenzijdige wed-
-- strijd. Lens was op alle fronten sterker, Gda had in 
zijn gelederen maar een man die de gelijke was van onze 
jongens ,en deze jongeman scoorde dan ook de treffers __ 

,voor Gda. Na een·wegens buitenspel afgekeurd doelpunt 
van Gcja opende il.de Hilster de score,,,Na de gelijkmaker 
van Gda was de Wolf aan de beurt( 2-1). Geleidelijk werd 
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de stand opgevoerd :~epi;- R,de V~óegê_Ëî,ri vtëd~_rom ·w_;a'e 
Hilster: Na de rust \het wordt.vervel.end) weer W,de"· · 
Hi'lster. Gdá Séoorde daarná weer ·.tegen, maar door· . 
Nigg:ebrui;me, de Wrvlf '·en teliev_eld werd de eindstand · 
'bepaa1.d op 9_-2. ;: 0 •• • _; ••• 

De vrouwelijke scheidsrechter floot· een goède·wedstrijd. 
. ~ .... 

• ... ··Lens 15 - .. Wilsonmeters 2. 
Lens 1.5 h~eft in een bi jzondèr· goed<~ wedstrijd de pun
ten weer thuis weten te houden •. De eerst.e .. helft, gaf een 
gelijkopgaande strijd ·te zièn ;· met "een iets" gevaarlijli:er 
Lens. Dat geringe overwicht werd uitgedrukt •. in .-.een. mooi 

.. doelpunt van v.d.Linde. De 2e helft was. totaal, verschil
•. , 1·end·:van .de· éerste. Lens drukt-e·'nu· fel. door, zodat het 

.binnen· 10 minuten 4-1 stond, Een paar prachtige.solo's 
van v.d.Linde zorgde voor deze stand, Bij een van deze 
was H,Guit de afmaker. Het.tegendoelpunt was een pre-
sentje van de Lens-achterhoede. · 
Telkens weer·toog Lèns ten aanval en een afstandsschot 
van .i.A30,mtr, .. vap E.Reesink zorgde ·voor .5-1, Dat hi·erna 
de eindstand up 6-1 werd bepaald was van weinig betek_enis 

,. 

~,' 
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~t: ~cNS7<t:.V Ui= 
REDAKTIE 

r. varLbóhéëmeri 
j. groenendijk 
g. jehee 
f. wubben 

REDAKTIEADRES 
f. van boheemen 
ellek.omstraat 55 
tel.: 32 24 00-- ·~ 

-<-# • - , ... 

-~EKRETARIAAT 
h. a. v. d. steen 
tultonstraàt: 165 
iel.: 63 24 22 . •. · 

roro:sEKRETARIS 
j. j. m. jágèr 

''wéimarsiraat 67. 
tei.:• 33 21 33 ·•• 

··~-- ~\ .: 

TERREINEN · :· ., 
sportpark escamp 
hengelolaan 600 
tel.: 6613 14 

KONTRIBUTIES • . ~. -
Qironu~m'er t_nv 

penningmeester . 
lens .33 67 11. 

WEEKBLAD VAN DE VOETBA_LVERE,Nl_GIN'f,• LENIG Et-!_ SNEL 

DE NIEUWE STATUTEN ZiIJN KONINKLIJK,,GQED-. ·.. . ··· • ·· .. •'GEKEURD 
Dezer dàgèn is (eindelijk) de Koninklijke 
go~dkeu:r:ing van onze nieuwe statuten afge-
komen. Hieronder volgt de lett~rlijke tekst 
van het officiële: sc'Hrijven;· dat· we naar 
aanleiding daarvan moc.hteh. ont.va..ngèn. Op 
v_erzoek-van het ministerie van justitie zijn 
in de nieuwe statuten nog en1:·c1e niet-noe
menswaardige redaktionele wijzigingen aan
gebra.cht. Volgende week zullen deze gepu
bliceerd worden. De tekst: 

Wij_ Julian?-,. bi_j_~e _g_r.1J.tj~ __ Gods, 

~~~~~!;n yjrito~[~jl!~i1;1t·/ ëilz; 
. ' • • ;. "·. .. ":.. ·_i.. -

Beschikkênde öp èfe verioe~schrf.t±e,p'-t"~r_'pe
koming van goedkeuring van· de_·:"!°ijzig:i.hgen 
in _stat:uten en gewijzigd!'). statut,!m; van_ d~ 
daarin genoemde, yoor minde.- .da,n der\t.ig• 

. jaren àan·gegane, verenigingen·;; .,-,'.: ; ~,,-.: , ·. 
· Gelet oo de voorschriften-der wet. van 

. . . '22. aprii .1 855 (staatsblad n·o. 32), in 
·11,et algemeen en _op art •. 8, di~r,ymt in 
·h·et bijzonder; ' . •· ' •· · · .. 

Op d.e. :v.o.9rdracfit van Qnze '1-Hnist.èr jrán Jus
titie var)_ 20. septeml:;i"er 19 68 Hoofdafdeling 

. Privf(atre cht , .. Cnde'fafd eling . Rechtspersonen, 
no;ver.· 54}'20 '., ·-:· . '.. . .: ... . .· 

Hebben goedgevonden en verstaan·: 
goed te keuren: 
1 e de overgelegde gewfujzigde statuten· van 

de vereniging: ELK. Voetbalvereniging 
Lenig, en-Shèl (Lens), 'thans geriaemd: ,. 
Voetbalvereniging Lenig en Snel, gêves
tigd te, 's--Gravenhage, · op welker vereni
ging betrekking:_ ~a~ het Koninklijk Be sluit 

• •. ! 
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van 10 mei.1954,·nr. 77; 
2e enz .... ,,,,, : .: ·; '· 

---··-· ~-- -- -·•--·-- -~- ---·---.----
. : ~ 

.. 
Onze:.IIi-nister-·avan Justitie is belast ,met ·de uitvoering 
van dit beslti.it;' eriz. 

. •. .. . . . ,. --~-- ... 
. ; ,. . 

. -• (, - ·-·· 

De !'inistc,/.;an·.Ju;titie; 
.. -- -· ~. . . 

(get.,) c;·H.F,Polak. 
... i 

IN I'E::ORIAi1e-BEN GRAS : 

.· Soë stdij·~·; f7. _ september 

{'get, ) . · Juliana. 

1968 

Yoor uittreksel conform, 
Het Hoofd van Post~ en-

... :-. Archiefzaken van het 
~'.inisterie van Justitie, 
voor.deze· 

(onleesbaar). 

;VÓri.r--e wee1t·1s 
0

Bèn Gfäs '( 61) overled.en. Voor ZJ.Jn vrouw 
en _k{J).deren,: is het een groot verlies, maar ook wij, . bij· 

.. L_ei:is,• zullen_ hem missen. We hebbe_n Ben Gras eigenlijk , 
pas le.ren k-ennen, toen· zijn gezond.heid het niet meer 
toeliet zijn werkzaamheden als adjunctdirecteur van het 
partijbureal). _van "de. KVP. voor·c · te ze.tter1, . waardoor hij 
noodgedwongen m~er vrije tijc1. krec,g, Ben Gras was een 

· harde \'/erker en ec,n geweldig organisator, die daarbij 
overigens nooit_· zijn goede .humeur ( en humor) verloor. . 
Ondanks zijn•minder. ('.qede gezcncl.hej.d bleef hij blijmoc,d.ig 
en ent,housüi.st, Hïj werd· een van de me·est trouwe sup- · 
b'ort·ers · v,an ons eEfrste elfte.l, · waarvan )1ij ook no!t enige 
tijd leider is geweest .• \lij wen_sen'•zijn vrouw en kinderen 
alle kracht· toe, die noqig is ·0111 dit s~artelijk verlies 
te dragen. Beh G_ras, rust in vrede.· · 

G;H. 

TELE-LENS 

-Ons-·.verenigingsle.ven bloeit. weer.!, "Tot voor· kort leek .)1et 
nog onr,:ogelijk orize. kantine ,;;met~wat ·v.o.or. een avond, d_a:n 

.. ook'; vol _t.e krij.[(en;1.Het .. kan verkeren; .(ï-ïie .ze,i·.dat: ook 
. weer?). Afgelopen vri'jdagavoncl. werden de bakens voor· 
~oed verzet. De klaverjas-drive kon zich verheugen in 
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"een volle bak". Het. geheel speelde zich af in een onge
dwongen sfeer en het volk Lens ging dan oo~~w~,î_~~ste.md,. 
naai:: huis. 

-Pluvius is een s::halk en dat is ie! Voor de tweede maal 
in'dit·nog jonge séizoen hee:ft hij,de zaak in het hon
derd laten lopen, De voetbaltas:;,en konçl~n_dus weer op
geborgen worden, Hopelijk zal Pluvius•~rede -ingrijpen. 
niet al te desastreuze gevolgep hebben.--voor het. ritme 
der ve, schillende elftallen. Dit- ritmè behoeft niet al 
te·erg verstoord te worden: de.heer Bauman doceert op 
de woensdagavpnd, vanaf 8, µur nog. steeds voetbal., , . 

- Onze ·eerste editie gaat zondag a.s. naar de,Cal:v.é,;-stad. 
Ze spelen tegen Delft, dat buit vijf. wedstrijdèn.sier 

. punten vergaarc'ce. Lens is,. zoals_ u waarsçhijnlijk wel 
weet, ·nog· ongeslagen, · al!,.oewe1 · het tyl"ee geli j!(e spelen 

-moest. incasseren .• Het is l;Jij voorbaat niet- uitgesloten 
dat deze ongeslagen. status geh1;mçlhaafd blijft. ,,Het · 
tweede speelt. tegen Westerkwartier, dat van .9ng<3veer. 
gelijke sterkte(???)·· is. Beide. elftall<3n bezitten 2 pnt. 
Het derde ontmoet nKAVV en moet in staat geacht worden 
minstens één punt in de wacht te slepen';"'·;:.nv.c•"is ·'ctè tiog 
ongeslagen tegenstander van .. het vierde ;·-c1~at ·:roridag 'dus 
vöor ee_n zware opgave "staat';;_ G~zièn _q~ c~pacJt;ei ten van 
dit e;lftal lijkt deze hin,dernis. eéhter":;nièt ohóverköme-
1:i,.jk. Het nog pun-i;;enloze vijfde raoet t·_egen 'Adelaars . 
maar. de eerste punten naar de· Hêngel_olaan, brengen •. Het 
zesde, tegen .. KDr.::O, het áchtste, tE;gep TeJi:as"·'en 'het . 
negende, tegen HBS, moeten zeker·kans'zieh éen of twèe 
punten in de wacht te slepen-;- .. -Wa-tc.--uw- voorb~ schouwer. • 
betreft: een succesvolle zondag! •... ., ...... ., ,. -

OFFL ~EEL 

Nieuwe leden: 

, JéGé. 

512 Suiker, W.E. 11-4-38 I,,eers~straat-1-30 --36,05,72 
513 l'Ieyhing,. J,A. 12-1-48 Breezandstraa-t •39 
,514 Burgt v.d., P .F .G. 26-8-,59 r~elis •Stokelaan 2074 . 

· · · · · ... ,. - .. • .. . · 36,02,'J9 
,51,5 Groot de, R.J.II. 23-1-48 Druivenstraat 8 33,.83,55 

, -
InBallotage: · 
Vinèent, W .A. 18-8:-40 Vlilerheem~kinderêns:tr: 133 ·. 63. 78. 20 
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KAST GEVRAhGD 

Ter verfraaiing van de bestuurskruner en omdat: het gèwoon' 
nodig is zoekt_ het bestuur een ka$t, In deze kast .zullen 
wat papieren·opgeborp,en moeten kunnen worden, evenals 
wat kopjes e.d., die gebruikt zullen kunnen worden als 
er bestuursleden van bezoekende verenigingen ontvangen 
worden, De leden, die toevaliig thuis zo'n (oude) kast 
hebhen staan en hem graag ;van de hand wilJ.en doen worden 
verzccht zich· in verbinding te stellen E;èt sekretaris 
H..v,cLSteen, Fultonstraat 165, tel.63,24.22 

HE;,FT U OOK SLEUTELS? 

In de loOP tler tijd heeft het' bestuur aan ve;l.e funktio
narissen, ex-funktionarissen eh andere aktieve leden 
sleutels verstrekt van bepaalde opstallen van onze ter
reinen e,venals va.n · het toegangshek, In ve."band met, een 
"hetverdelitj'gll van de sreutels wor.den àllen verzocht deze 
slEûtels biJ,het bestuur. in te.-leveren. ~. 

•', 

KLAVERJAS-D~1IVE 

Q.ok a.s. v:-.ijdag, 18o)<tober, wordt er wee:' zo'n gran
dioz.\'! kle.vërjàs-drive gehouden.· Het aanvangsuur is ge

.. stelçl op 8. JO. De orge.rüsatoren verwachten wederom een 
ovenv;\'!ldigenclè opkomst. Tevens be staat er de g:eleg("nheid 
om u· te'laten inschrijv!:ln voor de feestelijke klaverjas
dri Ve die met Kerstmis. gehouden wordt •.. 

KANTINE OPEN BIJ AFKEU.LHiG 

Indien·· a'. s. zondag wederom het gehele wedstrijdprogram-
ma wordt afgelast, kunt u alsnog enkele genoegJ:j.jl,e __ uµrt jes 
doorbrengen in de Lens-kantine. Er wordt dan o;a_, 0 _El_'?)'.l 
mini. klaverjasdrive georganiseerd. 

PROGRAJ.TYA SENICREN·voor·zondag, 

14;30 Delft l - Lens·1· 
12,00 Westerkwartier 2 - Lens 2 
1 3; 15 Lens 3 -:: :1KAVI[ 4 .. · ; ·· - ·· 
12,00 Lens 4 - RVC 7 
12,00 Adelaars 2 - Lens 5 
15. 00 T:ICDEO 5 - Lens 6 
12;00 Lens 8 - Texas 6 
12,00 HBS 13 - Lens 9 

.. . 

2~ .. °!?k~ ?2~E.; 9 68 •. · 
W.H.v.Leeuwenlaan,Delft 
Duinlaan 
1 - 1 ,,- 6/ 4 
2 ~ 2 - 5t3 , · , 
Guntersteihwèg . · ... 
Sportpark· Nbotdorj:i"; 
1 - 1 - 5 /3 
Houtrust. 
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DE OPS'l'ELLINGJ;;N :.~:ii~"-;c--:--cc::-;-,:,;~;~t:.. . :. 
.~,,,LENS_J_; .,,,, ~ ;_,. , ,,;~··1ENS~ f::.~ ·r "·'~~~;.,-,;. DEN:$;tcl,;o,: -:-ro ;, ;, :r ~:~-~'.~i-~ ~ 
-"'~--- '.d•·1--.·• 'k'"'·'''·.···b· . ..,.i. ···'·2'··.• b d .. q__._p; ...• , 1.i_u.~e _~ t- .. 1 '.\ ·"> .~r .. rµgc-:-~n,J.an -~-,.~Ki~~ a. ver a.ren se- rr ;- . r .r ,'1 

•• ~ 
h;at·è't;z,:C1tJ,:. :a,'groénedfjk' ~- n.köot(A) • 
r:fcittriiän'"/, h.mesker. · ,. .p.schouten •.• 

_ _r.,roo.dliói:·•'.:;·j;y';•a·i.:ik. ·,: :, t·,v.kleef· •,.•. 
i.Y,..d .. kn,aap·· .. g.,kempérmarr(A) a.limbeek · .1 

.. a. rqoduyn . 1. riemen2x ·- · · . th. hoefnagel ... • 
h .'roodüyn 1. berns2x ·· th. brochard ' 
r·;wachmán c.benneker . g.looyestëin • 

. f .• de zwart . j. englebert g. v ,d .kolk · 
·j.z.oèt' ·.·a,,k_ortelcaas . a.janss,m: .. ,,• 
.. g. verhaar . ·h,br:andenburg r. eykelhof 
Res: .. · ... ·R.es:.. ... Res: 
r ,.oruggem1i.ns 2:x:' ' a. v-: egmonq. f. burghouwt 
1; ri émén~:x: . '" . : : .-· , : · . '' p, burghouwt 
1. berns2x · ·i.· · ~ ,,· -·~ ·. -:_ · 

-LENs 4; ___ • _ 1ENs 5, _ _. .. · LENs r< .. . . .. 
,:_, 'ch,:suyk:erföuyk(A-) 'n .v.dornhurg(A) .. ,, •m;!:st!:Ykèr)JlÏlyk,• · · .; ,. ·. 
·· .·1_.;àmftskám:.•;<. ·' g,.hoogét.öorn: .: .•i li~d.'èJitröot;·::·: ·: 
· •f i<r ,.v.er15arên1:Hl'e.:. ,, · A .ni:euvienhuizen·,. '",nr;,v··:·zilfhout ; •' ft-, 

-~- r. straat·J:rgfl\'< " x · c. ij·, kuyp·er ···--. .: c';;pié-1,:e'r s'(:K) ,- '· ,~ · ' 
g.l.v.d.akker w,burghouwt , h.kèmper •, .. ·· ·, 
;g.groenedijk t ,heerschap h.de ster1rn ... , 
j. c. v. schaik e. speicher j ;'wiliénis: . · · 

··j.witting .·. a;v.wasbeek ... ~a.v ..• d.meyden· 
: ~:.v.~bohéemèn · j.:d:e boè-rt._-,,.-- :~?~-:;:> .h;_:hB.ka_t .:'.-. ___ ... _ 
r.,br8:hdenburg c.verväart .,., .- '.j:cte· hilster;. 
w,eykelhof • . a,klein bre.teler · 1.:janss·en . · · · · 

.:Jtësf..:.,. '.i• ,: .. :. •.··~·· Rès: · ' · · Res: .; , ·:, ·,,. ·· · ·· 
c":meere ,.:ri.·d·e .. bder i.,:~ :.;-. ~-".>i·<·:h. jacóbs -· _.:, 

-· · · h. a; suykerbuyk · .n ,drab be ( grénsrl; ., '.w;.v, d:;1;:ran,,J:, .,:.~,:.. :: 
. p. v'erbruggen, , j ,hel wig: • • J·tc,;,. ··• f;peters:··~ ·:-,. ' 

t. . . - . ~l. ; •:::c :{~ ~ - ~ j ~: : ', <'. . ~· . 

LENS 8; ... · · •"';::i· ,;c,·: _i :·: ·""., . : ;;..::·: __ ; ,. 
•j.v.westing. f,bierhof ,. . .. · · ·,· .. ·-
1. bleeker , ., j. jager• 

.:;th,bróers ·. · a.l;i'uys , .. :, ... • , ... · ,.,.•, .. 

a. khoppenb,ro'¾wers. ~ .• broch,g,r, d . 
0 
:--} • ••.. ·,,·.·,· •• ·_ •• ·:1;,·.··.· .•.• ·, ····:···::.·,.~-•-:.·.:.··.·.···•··•:··~•· •• ·,.:: •• : .. • .••. . c. ras · tS.-1~:'.-~ •·:,_:=.-:1óJ!.i.:es.:---~- ·•:_.;:1-~)~1..1s.:., 'Ttfrll:'/ ,:.:.:_·,. _ _ _ ~ .. __ 

r. ravesteyn . C;:11:1,!S,~~z;:.t S · ..:..c~-'--.--·• ---.- .. ·., · · -:· " 

a. V. luxemburl!;( A) ·' b ;;ep_SK?,lllP.'. ). J.Jf?~:.. ;:\:::~-_:·, ?_ .. i.:_-.: .. : .. ) .•. ;.:_ .. : 

• · 1.. f<:· \ t'·j:;~\. h. a,~a ~:!.~ .. wal" r t·~,,;~- .. "' ;..,,.11 _:J~.. -:, .. .--: 
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LENS 9; 
r; v. oostveen-Koentze ·_ 
j .welling·: . t, . '· -~,:·: · 
h.:v. w.elzen 

· · j. ve~bàrend se 
g.ir.d.)<leij _ 
a_: poel s( A) 
f ;p. veeJ_behr · 

, f; vreeswi jk • :,: . 
f .de winter . :,_ ;.· 
c;v.zijl 

. · j: c • hoor.duin .. _ 
Res: 
n.osse 
b;osse 
h.douw 

"" ·· r·. v. wassem( grensr) 

·---- ··---.--- ···-····· ~ ,.,... .... ,_ ..... , .. ,, ... .,,._ ... 
-r'EDEDJ~LINGEN -EKO. ~ ~: : . ;_· ..... 

AFSéHRIJVI!l'GEN :. ,vrijdagavond tusse 
7,30 en 8.30 tel.66.13.14(-klub-· 
.gebouw) ; Alleran in noodgevall_e11 · 
later bij 7:dhr;J.Roodbol,tel. :· _ 
39,50,28. Afschrijvingen bij an
dere funktionarissen, ·bestüur:s-· 
leclen, cantinebeheerder_en derge~ 
lijke word.en als niet ontvangen · 
beschouwd. , · 
NIET~OPKG':EN: schorsirnz F. J, Veel~. · . . ~ 

behr is opgehev,en. , 
Geblesseerden: ·Wilt u bekend ma~ 
ken wanneer spelen weer mogelijk 
is? ( '.smaanè-.ags tussen 7,00 era 
8.oo uur tel.66.13.14) .. · _.· 

· AANVCERDERS ATTENTIE:· alle .aanvoerders dienen .er voor te 
zorgen, dat c1.ë weïf"ètri jdrappo:ftë~uitêrli jk 'mä~fidäg3.vond · volledig ingevuld _bij. de TI:ko zijn il:![?;e:J_everd. Yoor de · · uj_tsoelende eJ.ftallen moeten ruilformulieren .en wedstrijd rapporten .vri-jo.ag,ivond of "iaterdagm{ddág in de. bestuurskamer wcfrden- afgehaald. 

.. "' . ' ' - ' ' ~ .. -<t 

T~AINING SENICREN: 
De training op woencldá.e:avÖnd gaat oqder alle oinst~ndigheden dmor, t.v. of n:j.et, veld goedg-eb,urd of- niet. Als het veld afgekeurq is, iqordt er getr:a'ii;id in de e--ym,;aal Herschelstráat. Bij twijfel kan tussen 7 en 7.30 uur telefoni.sch~rnrderi geïnformeerd waar ·de training zal zijn 
en wel bij dhr.F.r~esk~r, tel .. 67_,61.:53_ .. :- · a · . , Op dinsdar:avond is_ c:l.e training bij t.err.eil1e.fkeur,:j.ng !?Ven;. · eens in de Her schel straat,. Ook hiervoor kan tussen 7 en . 7. 30 uur bij dhr. F .• IV::e sker ,-,orden. geï.nformeerd. . · .. 6p donderda,;;:avond is de training bij terreinafkeuring 

' · in de zaal Earterrade· 14;. Dan is. telefonische informatie niet mogelijk, dus eerèt naar het. v.eld;, . , . . 
. Op alle avonden begiryt. dl:)_ zaal training· çip de zlefde tijd als de veldtraining. . · : ..•. , . . _ ·, 

Pa:uG,{ALl•·;A J 0NIOHl>N vo_or.- zondag 20. oktoi:>er 1968 
12; 45 GDS .1 - Lens 1 Èràs1misweg · ._· .. _, . 

. _12;_00 Lens. 3 GDA 2 V 3, Ç ç·1 .L9R:;6/4 . · · J3,15 Lens.4 - OSC 2 V 3,·~ 2~ Lok,6/4·~ • •·•· 
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DE OPSTELLINGEN: 

LENS 1 ï als bekend~ 
Res·: p.hop 2x - b.v.d"lans 2x. Leider: dhr.J.111:.d.Kleij: 
Samenkomst: 12.15 ingang ~DS-terrein 

LENS 3 ;r .• v. berlo-p. Wlein breteler-a. jehee-g.dui vestein
a. v .• essen-1. v.d. velde-b. lustenhouwer-th. v. rijn-a. bilder
beek-f .. v.d. berg-r .• schol ten.. · · · 
ïies: l.duivenvoo·rde-d.111:e vries. Leider':dhr.F.Herremans . ' 

LENS 4;f.teunissen2x-p.f.de haan-j.castenmiller-r.jacob
son-j. schouw-f .hel vensteyn-h .. martens-h. dankers-p~braun"" 
r.peters-j.rientjes. · · · 
Res:e.v.d,broek-c.v.deelen-c,blok. Leider: dhr.f.Flumans. 

zatérdag 19 oktober 1968 

15,45 Lens 2 - ADO 4 
16,00 VCS 5 - Lens 5 
15. 45 Vièe'denburch - Lens 6 ( vr.) 
15.45 Te werve 1 --Lens 7 
14,45 HDV 4 - Lens 8 

V 1 , G 1 , Lok • 6 /.4 · 
Dedemsvaartweg 
v.Vredenburchweg naast 70, 
v. Vredenburch'\rrng 1 05. 
Zuiderpark, 2:e 9e __ ct_e~lte 

14,30 Lens 9-- Celeritas 7 
14.30 Lens 10 - Scheveningen 
14,30 Velo 8 ~ Lens 11 .· 

V 1, G 1, Lok,5{3 . . 
9 V 3, G 2, Lok:. 6/ 4 - . 

15,45 Lens 12 - Quick 11 
14~30 Lens- 13 - Ooievaars 5 
15.45 Lens 14 - PDK 4 
13,15 Lens 15 - Celeritas 10 
1 3. 30 Loosduinen 1 - Len-s ~ 6 

H.Hoekstraat, Wateringen 
V 2, G 1, Lok,5/3 _ . 
V 2, G 2, Lok-.5/3 .... 
V 3, G 2, Lok.j/3 

. V 2 , G 2 , . Lok. 6 / 4 
Ifonstereeweg, -· landgoed 
· "Ï-\ad est e in" • 

. ' : 

DE OPSTELLINGEN : ·. 

LENS 2; als bejrnnd, _ . 
J.e::,: r .• v ... hartingsveld. Leiqer: dhr .• H,de Groot·. 
Samènkomst: 15:.15 uur klubgebouw. · 

LENS 5;als vorige week. p.hop 2x 
l;.es: m.v_,baggum 2x. Le-ider: dhr,G.v,d.,Velde, 
Samenkomst: 15 .• 30 uur- klubge~ouw. 



' 
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LENS 6; als vorige week. 
,Ies:p.v.d,steen. Leider: dhr.J.v.d.Voort.~---· ......... :-·· .. · 
Samenkomst: 15.00 uur Hengelolaan hk.Loevesteinlaan .. . ' ~. 

LENS 7; als . vOrigè we.èk. . . ... ' · ' . . . 
Res: r.hoefnagel. Leider:dhr,A.Blok. 
$ç1menkonst: 15,00 uur_Loevesteynlaan ht.Hengelol~an ·- . ., . .. . . : _. ,. .... :: ....... -

LENS 8; ä1 s 1/'0rige - i;[eek. . .. ,. . ~- .... 
Ees: g.v.ardenne .• Leider: dhr,J.Heynen, 
Samenkomst: 14.00 uur Loèvesteynlàan hk. · Hèngelolaail., 

LÈNS 9;aJ..s vorige weèR:: 
Leider: dhr. J. Wittirig. 

. .·:; . ' i , •. ' 

LENS 10; als vorige week, 
Leider: cl.hr .A, lüeuwenhuizen. 

LENS 11; als vorige,week.o:v.baggum· 2x. 
Res:h.joche:;1s. Leider: dhr.Th,Suykerbuyk . 
Sameri!comst :~14.00 uur Hengelolaan hk.Loevesteynlaan·. 

• '· · . · (winkelcentrum) . 

LENS 12; als vorige.week met j.slabbers. 
~.v.d.linct~ geen re~erve 
Res:,j.schaareman. Leider:dhr.H'.BrandenbuFg. 

LENS 1 3 ;f, v. ós7 h.niggebrugge-h. stra'Ter-c. v :d. aardweg~ . · 
p. booms_-e. booms-p. berkelaar-w .de hil ster-p .de wolf-
~ .lelieveld-r .ge vroege. 
Ties: t.v. osch2x, :Leider: dhr. C .Kras-, 

LENS 14;als vorige week. 
Res: j,wüstefeld, Leider: dhr,G,v,d,Klëij:_ 

LENS 15;r.mooyman-r.schneider-r.de vl"ies.:e,reesiÊk-' -· · 
e. bakker-g.kerkhof:..e·. wohrrnan-a. v ,inaris-j. de greef-r. v ,d. 
linde-h,guit. · · · •.· .. · 
Leider: dhr.T.Heerschop, 

li~NS 16; alS vorige·week·, r,heystek geen resei::ve·1.5 
Res: j,v.hoek, Leider:·dhr,A.Poels. 
Sa~ekomst: 13.30 uur Hengelolaan hk. Zonneoörd 

].IC.Kerk. 



-69-

. P?OèRAI:IMA
0

_PÜPILL,~N yo<:>r 

12.4.5 Laakkwartier p1 -

zaterd_a°g:,19 

Lens p1 Jansoniu-sstraàt, , .. 
-V-1, G 1, Lok.6/4 

·· V 3; G 2, Lok • .5/3 
13.45, Lens p2 - -Vios p1 
13.45 Lens p3 - VVP p2 . 
13.4.5 Kranenburg p2 - Lens p4 
1 3; 00 Lens p.5 - VCS p3 
13~00 Leas w1 - DZS w1 
11.00 Quick w2 - Lens w2 

DE OPSTELLINGEN: 

. Kijkduinsestr/Duinln. 
y.3~ G 2, ~ok,.5/3 
V 1, G 1, Lok • .5/3 
Sav. Lohmanlaan 

LENS p1 ;a .kleywegt-g. bloks~p, perreyn-j. redeman·-g. ruygrok 
j.de hilster-a. 's-gravendijk-m.heynen-r .• harnas~r. v .noort 
g. lorsheyd. . . 
Res:'j,hnllink. Leider: .dhr.Jode Hilster 

.. ·Samekomst: 12 uur ,ingang Lens~terrein 

LLNS p2 ; g. v •. gessel-r. v .d·, meer-th. tij ssei:1-a. v. kleef::cr, v. 
luxembur'g-j. v ,d ,burgt.~r .v. hoek-h,.ruyter-g ,v. oscl12x-j. 
val_kenburg-w.gomes. _ ·. . _ · . , .. • . . : c,_·_., · r 

. :les: w.:v.wassem •. Leider:. dhr.P_.de _Jongh • 
• 

· · LENS P3; h·. 1v ~l:i.ohe'emen·-r. de hoogd:..r ~leyn~c. schenkels-f ,krás
e. v. luxemburg-a. reesink-p. zalmé-r. wüstefeld-ä.de hoogd-
r,peek. _ · · · · · • · 
fies: h.uding-r.v,d,kruk. Leider:dhr,Th_-Hoefnagel, 

LE'Ns p4:.j.koÖmen-.-b.v.v·een-r,guit~e'.de wit-j.lin'ders~. 
r. wi jsman.,.t. de kok-.a. hoefnagel-j. v. velzc,n-r, yperlaan
th. v ,d. vocrt. 
::,:e·s: e,ypèrlaan:_j,,ü1ken. Leider: dhr;P;v.d,Aar. · • 
Samenkomst : 1 2. 4.5 uur Heng~lolaan )1k Ley,,reg ( euro cinema) . 

tENS p.5 ;a. v, VEllz~n-h.noui,eland-g. wasserman-m. schee pers-. 
c. v. bijsterveld-j. wàsserman-j .brochard-p. v. osch-e. v .royeh 

·. r.nottet-h.lutterman. · • · · 
Res: e.te"unis-c.lipman. Leider: dhr.C.Grimbergen. 

LENS w1 ;m,peperkamp-j.lustenhouwer-j,bronger-m.v.veen-
r .m±cka-a .• grimbergen-r.hofman-m.höenderkar.,p-p. lucas- ,. --
. j~ wèsterduin.-'-e. v., amerongen. ·,· · - - -
.·Re s :, r, v'. d. meer. Lei·der.: dhr .• J .s:icka i;., '"., • . · .. , 

.. _è, ,, •• • ~ , • 

. -
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LENS w2; g,äppeldoor_n-r .peet_ers-r. wille!JlS-l:'.,bon-h,hqppen
brouwer s-r. bàrtel sman-f. ·v. VBl z·en-r ,yer.st.e eg-s ,;t euni ssen 
o.hm.is-h.wubbèn, , .· . . . . ... 

- :l.es:° f .bost-r;v°.d.hoeven. Leider: dhr • .G.dè Hoogd, '' 
Samenkomst: 1 0. 1 5 uur ingang Lens:..terrein. . ·.• 

~ AF;,EU:tÎ~:ei-EN -~U?ILLE:'I EN \-vEL;EN;\ 'vo;r o.u~illen en hét 
welpene.lftal.' dat thuis speelt-, alleen Î,,l·s op de afk}uringi: 

• adressetl staát vermeld: "zie afkeuringslijst';, kán· zater
dag tussen 11. 30 en 12 uur geïnformeerd wordE;?n ,pf .de 
wedstrijden doorgaan. tel,6g,13.1~- klubgebou,r •. : .... 

, Voor: het we.:\.penelftal;da:t; !;)ij Quic_k speel_:t. ,. k2.n bij • 
_ -. sl ~chte vfeEiD.B~mstancl.i,gJ:ieöen geïnfonpee.fd .. worden of -?è 

'wedistrijden doorgaan alleen zàterdag a.s. tussen 9.il-5 
en 10 uur tel. 39,86.94 ·c1hr,G,y,d,Steen, _ - .. .. -· 

·:-:- .. , ~ 

. - . ' . . - - . - '•:-. ; . 

AFSCH;:IJVINGEN JUJ\'IO :EI,L EN PUPILLEN: afschri jving:en vóór 
vrijdagavond 7. 30 uur aan dhr.G.Lorsheyd,:;eppelweg 972, 

: :TELZFCNISCH -· UITSLUITEND V:l.IJDAGAVOND tussen· ti. 30, eh, .7, 30 
no;66.13,14,klubgebouw. - ' -
Alleen bij evFntuele latere afschrijvingen-b.v,zaterdag 
mo1"gen in. uiterst drinpende gevallen (plotselinge· ziekte) 
kan je bellen naar,dhr.':..Lorsheyd,tel. 66,31,55 

I"ATErl.IAALTJITGIFTE: dhi.:l..Kuyper;. 

KEEP'.,RSTRAINIWG: voor deze w"Erek·worden uitgenod;i:gd de 
volgende keepers: R. v .cl. Steen-P. Verschoor-P .ICj.eywegt, 
Deze jonp;ens worden zaterdag om 10 uu1" verwacht. _ · -

. - -
~ .: 

RESERVEP- 'CG~lAf,'Jic/A: Bij afkeuring van onze yelden is het 
navolgende r.ese<rveprO:,:ramma · van kracht. , ; 
Zaal Jfierterrade: 13. 30 -- · 15. 00 Lens p2-p3 

Leiders: dhr.P,de Joagh-Th,Hoefnagel, 
- . ) . . 

1 5 • b o. - .1 6 • 3 o Len·s 1 .Z - 1· 4 . ; · -- _ ·-' 
- Leidèrs: dhr;H.Brandenburg-G,v.d~Kleij 

€Il A,Bogisch, - . . 
' . 

·-":';· ,_ . 

. .... 

··• , . . \ 



REDAKTIE 
1. van boheemen 
j. groenendijk 
g. jehee 
f. wubben 

REDAKTIEADRES 
f. van boheemen 
ellekomstraat 55 
tel.: 32 24 00 

SEKRETARIAAT 
h. a. v. d. steen 
fultonstraat 165 
tel.: 63 24 22 

TOTO-SEKRET AAIS 
j. j. m. jager 
weimarstraat 67 
tei.: 33 21 33 

TERREINEN 
sportpark escamp 
hengelolaan 600 
tel.: 6613 14 

KONTRIBUTIES 
gironummer tnv 
penningmeester 
lens 33 67 11 

WEEKBLAD VAN DE VOETBALVERENIGING LE N I G EN S N E L 

42ste jaargang nummer 7 23 oktober 1968 

TELE-LENS 
"Wij zweren bij de Olympische Spelen eerlijke strijders te zijn en de regels van de Spelen te eerbiedigen. Wij nemen deel in ridderlijke geest, tot eer van onze ploeg en tot roem van de sport", aldus luidt de Olympische eed, die vóór de Spelen beginnen uitgesproken wordt., Een erg mooie eed, maar misschiem toch een holle phrase, als wij de'verruwing in de Spelen constateren, Wij memoreren de hockeyers, waterpoloërs, voetb~llers, bokser.s basketballers etc., die over lijken,gaan om de overwinning te bereiken. En dit allemaal tot roem van de sport. 't Sterkste staaltje kwam dit keer (tot heden) van het Guinese voetbalelftal, dat, toen de scheidsrechter terecht, i'1exico een penalty toewees, een prachtig toneelstuk opvoerde. Vier Guinese achterhoedespelers rolden buiten zinnen van de pijn door het strafschopgebied om de scheidsrechter van zijn stuk te brengen, zodat hij de penalty zou vergeten, hetgeen echter niet lukte. De rest van de wedstrijd hebben de Guinesen zich beperkt tot het na-• traopen van de tegenstanders. En dat allemaal in ridderlijke geest en tot eer van de ploeg en tot r •••••• 

En wat dacht u van de Hockeyers. Een r.'.exicaans team presteert het or.; in een wedstrijd twee Spanjaarden met zware knieblessures het ziekenhuis in te slaan. Toen enige Spaan~ se supporters er iets van zeiden, volgde er . een vechtpartij op de tribune, die spannender· 
was dan de wedstrijd. En dit allemaal ter verbroeè.ering van de naties! En waarom allemaal? Omdat het resultaat ·belangrijker is dan de wedstrijd? Omdat men beter eeh slechte 
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winnaar kan zijn dan een 7oed verliezer? Qf verY,issen 

wij ons?. ·· 
VJij weten l:i.ei rtiet en dwalen 's zondags g~deprimeerd 

over onze voetbalveldën, waar we door natrappen, schel

den en provoceren tegen scheidrech.1:._e_r~ _ten telkemale ge-

shockeerd worden. · 
... F J,fob b'en • 

LE!l1S ' . ZAKAGENDA 

wo . 2 3 .okt : · •un. + sen. trainihg 
do :24 okt: Jun.+ sen. training . . 

vr 2·5 okt: jun. training + klav..er jasdri ve 

zà 26 okt: junioren+ pupillen 
zo 27 okt: junioren en senioren · 
ma 28 okt: kluba-..rond· · · · 

di 29 OKt':, jun. +s'en. training 

.. ·· OFFICif,EL 

In ballotage.: · • . 
Dijk v,1!.J. ·. 8~12-55 J Groenezijde .222 67.16.32 

Kleef v.~.A. 24-10-60 P de Rade 28 . . , 

Lelievelö E.W ·? '.A. 30-5-60 _ P Dedemsvaartwe~ 396 G 

· , -. · · · b7.98.86 

:Ruijters J.I',P. 24-11-54 J. Coevordenstraat 77 

· .. ''. · . ··.·. ·, · .· 66;32.29 

·· So,er "Et .R. 18-5-51 J .Binnenzijde 58 67 .',3. 70 

Vincent W • .A. 1 8~B~.40 S Vierheemskinderenstraat 133 

. . . . . . . 63,78.20 

.. \,faarserrburgJ..A.J.·2O~4-59 P I!Ielis Stokelaan·2070 

· ... · 66.96.85 

\/.Tinden• v.d. H.. 14.-4.-60 P .-Dedemsvaartweg 398 B 

1\\dreswijzigingen: . 
26 L.H.J.Bleeker, thans Walnootstraat 91 

129 H., Haket, thans Gooilaan 82, : · 

Schor.singen: . . ._ 

'' 

· Vooruitlopencl op de beslissing van de bond worden door 

het bestuur geschorst: .. . . ... 

A.v.d •. i'"eyden wegens net poger, tot trappen naar een speler, 

voor 4 bindende wedstrijden.+ i extra week wegens niet 

melden bij het bestuur 01'jJ ·.ma,ndagavond ( zoals vermeld in 

de Lensrevue van 9/1 o/68 • 
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J.P.Groenendijk wegens wangedrag, voor 2 bindende wed.,
strijden + 1 extra week wegens niét melden bij het· be:.. · 
stuur. · T ·~ 
Door .het be stuur wordt F'.v- ,Boheemen disciplinair .ge straft 
me:t schorsing voor 2 wedstrijden. 

7 01. 1 .. _, d t · t 1 ?'?? ,.. zr.. Lag a nie .... 
"\'/aar ondergetekende het bij zijn bezoek aan de wedstrijden 
van ons eerste doorgaans direct aan de stok heeft met . 
de supporters van de tegenpartij, daar scheelde.het zon
dag jl., na de wedstrijd Delft-Lens, maarweinig of hij 
had de woede van de blauwwitte supporters over .zich he.en 
gekregen! . . · · - . 
\•lat was het geval? Na het laatste flui·~signaal merkte. 
ondergetekende op dat ons eerste er toch weer dromme],.s 
goed voer stond, dat de· achterstand op numme~ één van 
de ranglijst nog ·steeds slechts. één puntje bedroeg,. 
Eens·en, daar kwamen de wildeberen los! Of het me in de 
bol· ·was geslagen? Of het succes van vorig jaar niet , .... · 
mooi genoeg was? Of ik niet begreep dat y1e ''de .tweede-. 
klas zo weer uit' zoudén duikelen_?" · · · · _· · . ·,-
Bij zoveel tegenspraak houd je maar je mond! ~o,zo! . ,: , 
r:ag dat niet? dacht ik slechts, J,ioeten we dit jaar al- · 
leen maar blij zijn met ieder punt omdat het dms verder 

· wegvoert van èe rode lantaarn? l'1ogen we geen enkele 
schuwe blik werpen naar de kop v~ de ranglijs~?' i'-.ogen we 
het ntet te hoog in ons hoofd hebben? · · · · 

UITSLAGEN: 
senioren 
Delft 1- Lens 1 
VP kwartiel" 2 -Lens 
Lèns 3 - Rkavv 4 
Lens 4 - Rvc 7 
Adelaars 2-Lens 5 
i'lkdeo 5-Lens 6 
Lens 8-Texas 6 
Hbs 1 3-Lens9 · · 

Zo, zo! i,'.ag dat niet? 
Als we daar .maar geen spijt van 

2~3 
2 0-1 

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

kri jgèn . ........ . 

Klaas Knoert 
. =K=cN=,T=:è-,èI=B=u=T=I=E~-B=E=T~A~L'""I=N=G 

Ne.ar aanleiding van de vraag, 
door diverse lden (ouders van 
leden) gesteld bij het overmaken 
van kontributie, of betaling 
Bij is, laten wij weten, dat 
momenteel wordt gewerkt aan de . 
aanschrijvingen inzake achtt!r
stand van betaling. Is betaling 
van de vervallen kontributie 
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junior~n ... . · •. __ _c i• · .• b:i.JJQen, c!an zult u du_~~-g-~~n:..: 
Gds i.1 ..: :I,en~-:-1 , • èf·, ,., .-12;; 2 ,.J;i~richt; çntvangen. '._Het, 3:'àmt .. 

--- · Ad. 4 . 4 -1 voor, dat b.v. voor.pupil 
Lens 2 - 0 · - woi;:'dt betaalc1; terwijl het 
Lens 3 - Gda 2 ·4- 1 lid inmiddels junior is ge-
Lens 4 - Osc 2 2- 2 worden, Ook in die gevallen-
Vcs .5 - Lens .5 1- 1 wanneer dus het juiste bedrag 
Vredenburch-Lens6 vr. 4- 2 niet wordt betaald- zal be-
Te we_vve 1 , - Lens 7 3-3 richt worden gezonden. Hier 
Hdv .4 - Lens· B. 4--0 .· nog eens wat verschuldi<:1d · 
Lens 9 - Celeritas7 4-3 is: ç 

Lens 1 O - Scheveningen 1- 3 
Velo 8 - Lens 11 0-1 · senioren f,.52,..:

junioren f.32;.50 
pU;?illen f. 26, --Lens J 2 - Quick 11 /3-1 

Lens 13 ~ Ooievaars 5 1-3 
Lens- .1 4 -' .·Pdk 4 0-9 
Lens· 1;i - Ge1'eritas1 O 3-2 
Loosduinen 7 "'.' Lens 16 3-1 

Genoemde bedra_gen betreffeh 
het seizoen 1968/1969, dat 
loopt van juni tot en met 
iuni van het volgend jaa:!J. 
\ 1 3 maanden), Nog even te-PuTJillen 

Laakbiartier1 - Lens1 · 0_2 . rugkomend op achterstand in 
4 __ 2 betaling. Het 'is voor Uw be-Lens 2 -- Vios ·1 

Lener .·3. - Vvp -2 
Kranenburg2 "'.' Lens 4 
Lens .5 - Vcs 3 . 
Lens w1 ~ Dzs w1 
Quick w2 - Len& w2 

1 stuur werk- en kostenbespa-. o-1 
0_

3 
rend als ieder lid tijdig 

4 betaald, zodat geen aan-1-
3

_0 schrijving dienaangaande be-

1 hoeft te worden gezond-en. 1- Er zijn nog wel wat leden, 
die een geheugensteuntje no-. 

dig hebben. Welk steuntje hierbij wordt gegeven. Ga even 
na of-1:1.w financieele verplichtin.gen ten opzichte van uw 
ve ~eniging zijn· voldaan! 
Het'postrekenirip:numr.:er waarop.dient te worden overge
maakt kunt u vinden op pagina 1, ;Links onderaan~"·van de 
Lensrevue. Er i.5 namelijk bij, een vorig? publicätie eén 
foutief numaer verraeld. 
IndiEln er leden zijn die hun keurirg5geld ad f.4,.50 riog 
niet hebben bet?ald, dienen zij dit nu eveneens te vol
doen. 
Voor uw mede~re;rking btt voorba~t c!ank, .. 
vlutIA ··· . ~ . ' - -

Antoine heet de z9öp van· Harry.: Jacobs en- zi·jn vrouw·. :· ·. 
Cnze oud eerste elftal-speler zal deze hieuwe telg onge-, 
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twi jfeld tot een groot voetballer crlüti veren., 
. ' -- .. 

Jong geleerd is oud gedaan, schi°jnt het motto van een 
van onze junioren te zijn, Dit alles vol"gêns zijh- lel"_ der terrnünste die hem in de_ wedstrijd betichte yap · · -- · · "goed overspel"._ · · -~-

KERST-DRIVE 

A,s,vrijdag ~5 oktobE~ zal de Kerst-drive'beginnen, die over, zes r,ond,en ·zal gaan. Er wordt qiet gespeeld,volgeps 
afvalsysteem maar als volgt: - . · · . - -
Bij 1 gemiste avond krijgt het koppel het avondgen;iddel-. 
de, bij de 2e gemiste avond krijgt het koppel 3QQO pnt~ Het inschrijfgeld bedraagt zoals gewoonlijk f. 2, --per · persoon. Voor junioren is het weer f.1,50, De prijzeh · 
zijn werkelijk granc'ioos. De laatste vrijdaga\iohd"V<:'.ior de Kerst zal er een feestavond worden gegeven met ä.e,.'". -feestelijke uitreiking van èe prijzen aan de winnende 
koppels. Tot .vrijdagavond! 

TOPiJUEL · . . . ~. 

Na A 1 nu ook de spotlight op A2 dat nog ongeslagen de· · , · lijst aanvoer_t. Zè.terdag wordt er gespeeld tegen_.Gona, ·. 
dat uit vijf wedstrijden 9 punten ver.gaarde, eveJ:?.v'eel _ · · als Lens. De wedstrijd wordt gespeeld aan de Berenstein•..: laan en alle A2-ers hop.en dat u, ·als supporters' dè ·weg · naar de Gona-velden zult kunnen vinden. _ 

··•, 

VRIJDAG 25 OKTCB:.,a. l,;EAfr1'E RONDE KERST'-DRIVE 

Training Senioren-: 
De training op woensdagavond gaat onder alle omstandigheden door, ·:t, v. of niet, veld goedgekeurd of niet•. Als 
het veld afgekeui::èl. is, wordt er getraind in de_ gymzaal. Herschelstraat •. Bij twijfel kah tussen 7 en 7. 30 uur , 
telefonisch worden geinformeerd waar de training zalzijn en wel bij dhr,.F,.I,7esker, tel. 67.61 ~53. . , 
Op dinsdagavond is de training bij terreinafkeuring eveneens in de Herschelstraat. Ook hiervc_>_or kan tussen7 en , 
7,30 uur bij dhr.F.i:esker worçlen gei11formeerd.O . , • Op donderda,gavond is de training bij terreinafkeuring 
in de zaal Larterrade 14. Dan is telefonische informatie 

• 
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niet mogelijk, dus eerst naar het veld, 

0;) 2.lle avonden begint de zaa.ltraining çip _de 

tijd als de v.eldtraining, 
zelfde. 

' 
PHOGRA,,':J\':A SENIO?EN voor zondag 27 oktober 19 68 

14. 00 Hillegersberg 1 - Lens 1 Ballegooysingef te· 
Hillegersberg 
Westvlietweg, · Voorburg 
BU::'g,Vernedesportpark 
t/o Nutricia, Zeeterm. 
V 2, G 1, Lok.5/3 .. 

13;00 'lit Blauw 2 - Le!1s 3 
13,15 Dso 2 - Lens 4 

12.00 Lens 5 - Scheveninfen·6 
1 2. 00 Duindorn SV 4 - Lens 7 
12; oo Dmindo1·p SV 6 - Lens 9 
1~.00 Bta 5 -·Lens 8 

Albe.rdast:·aat.. · 
Albo.rdastraat · 

Houtweg, Loosduinen'. 

OPSTELLil'WEN: · 

LENS 1; 

c_.v.d,beek 
h.dietz(A) 
r~fortman 
r;roodbol 

LENS 3; 
· a.~verbarends·e 

:ies. Lens1 n ;koot ( A) 
r. brug;<"emans j .r,1esker 
l.berns th,v.kleef ·· 
h.brandenburg a.lir,1beek · 

· l,riemen th.hoéfnagel j ; v , d . knaa P: , · 
a.:rooduyn . 
h.rooduyn._ . Grenr. th.brochard 

· __ . dhr. C, Vfsser 1. benneker 
--.:r:;wachv,ap 

f.de zwar-t 
r;zóet .. 

· -Leider. . j.englebert · 

'<,verhaar 

L;'.;NS 4 ·• 
th.suykerbuyk(A) 
l .smitskam 
w·; verbarend se 
a.v .eé!Jllond 

· · f; straathof. 
a; janssen 
j. C • V. schaik 

dhr, P .r:eershoek a. kortekaas · 
Verzamelen r. eykelhof' ' 
J2,oo uur•·op Lens- :ies: •··· .· -

ter:rein,reis per bus_ p.schouten 

r,brandenburg 
"!':eykelhof 
8.es: . 

. g,looyêstei,n 
g.l.v.d.akker 

g;v.cl..kolk 
a.nieuwenhuizen 

LSNS 5; 
w. burghouwt 
c.t,kuyper 
n.de boer 

.q,v.wasbeek 
j ;de waart_ 
t :heer schop (Ä) 
_c.meere . 

j ,witting 
f,wubben 
Samenkomst: 

a. kleinbretel,er 
12 uur lensterre:i.n 

j .de· hil"ster 
·r.burs;houwt 
c,vervaart 
~ ---.!~l,,.~..,. 
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:les· .. Lens "5 :, 
ch.jeqee:-·· 
j.de boer 
h,de groot 

l 

.· LENS 7 i .· 
·· b,hendrichs 

n,de gruytér 
m.heerschop 
m. v. l:!_ysbergen 
j.riemen · 
g,jehee(A) 
e.a. v.d .acker 
g.halleen · 

·· j: beyersbergen 
. v .henegouwen 

p. schul ten ·· 
j;veldink 
Res: 
l,brandenburg ·· 
f,V.d_ijk 

LENS 8; 
•·, j ,v·. wë"'sting , ,. , 
l.bleeker ' 
j 'Vlillèms' ·,,-.:•· . 
ä. :ncippènb'1:;0u;,_,er s· 
c.'kr·as · · 
h. leender'ts 
a. V ~iuxemburg(A)' 

· f :bierhof 
j ~jager· _· · .. 
r. 'ra,ve stein 
j. broc_hard ·· 
Res: . · 
n.osse_ 
o. Os_se 

• , . ·: 
LENS 9 : . l''.EDEDELil\GEN EKO: . 

r. v. oostveen-koentze .,, IIFSCHRJ.JVINGEN: vrijdagavond ; 

j.holt · tussen 7,30 en-8,30 uu);".tele--:': 

.th.broers(A) ,foon 66.13.14 (klubgebÖÜ\'1)-~;. 

-· ·j; c, hoofduin Alleen in· noodgevallen late·r · 

.a,c.looykens bij dhr.F,Eesker,.tel-67;.51,,.53 

w,tli.y.d .1-aan · ._Afschrijii:ingen bij ander.e funk-

f. veelbehr · tionarissen, ·· oestuursledent ·can-

. h;,j, j;douw · tinebeheerder en dergelijke .. · 

!!i:,peters worden als niet· ontvangen be-

p-.verbrUf~en schouwd. : _ - J 

~~~rr,rer · .. · . AANVOERDEnS A·r'l'EI" rI_E : alle. a_an-

a. poel s . vóerdEirs dienen erv'oór i;_e zor-

. c ,m\.itsaers . gèn, da.t ,de· )•edstrijdrél-pporten 

! uiterlijk maandagavèrid _volle-
1 . · dig ingevutc;l ,bij-de' Eko zijn. 

ingeleverd. Voor de uitspel ende elftall er1 moet ert ruil:... 

formulieren en wedlstrijdrapport vrijdagavond- of-zaterdag-

middag in de bestuurskamer worden afgehaald. · 

T?.AINING 

Sinds de training is begonnen ziJn tientallen· traintngs

" ballEin zoekg"eraakt. Onnodig te· zeggen "dat dit zeer Hoge 

kosten met zich meebrengt. Nadrukkelijk wordt er op ge

wezen dat de trainende spelers er voor dienen zorg te 
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dragen·dat·-;alle ballen weer terugkomen in het materiaal lokaal, All~ë.lers zijn hiervoör v_érantwoordeli jlL 

VAW DOEL TOT DOEL: senioren 
Lens 1: speelde tegen Delft een vrij· matige wedstrijd. Bat desondanks beide punten naar de Hengelolaan werden gèsleept; was te danken aan het povere spel van de tegenstanders-. De overwinning· i·s ·geen moment in gevaar geweest. jlJJet Ruud Wachman als spel verdeler bouwde Lens een. 3.::·1 voorsprong op. Enkele seconden voor het einde kwam Delft· nog tot 3-2, maar crat was dan ook het laatste wapenfeit van een voor ·èe talrijke Lens-suppor-ters, g_ua voetbal, teleurstellende wedstrijd. · Lens 2; heeft twee punten behaald op Westerkwartier, Een van Lens-zijde redelijke wedstrj_jd. J.Bnglebert bracht Le11s de overwinning, die mede tot stand kwam door dat B..Bruggemans op spectaculaire wijze een strafschop sj;qpte. . . :···· · · · · ·.·.·· ···· . . ····· ·_--· _·· 
Lens 3;-heef'.t zich v_oor de zoveelste maal de overwinning ka,ns van he:~ bra.ad_ la_ten eten. ·De in de eer~te helft opg~bquwde 3-0 voorsprqng ging in de tweede drie kwapt_ier t'e.nie_t, .z_oàa:t .men m,et_ een 3-3 gelijkspel genoegen _moest .. _. n_emen. l)e ae:hvoerder maakt zijn discipelen- erop_ a_ttent, ,da_t ze moreel. verplicht zijn op de woensdagavoncl. te komr,n. trainen. "Anders wqrden er anderè maatr:egelen _ _ge-_nome"n_", aldus _de captain van het derde. . Lens 4; heeft een bi j_zonder onprettige wedstrijd ges_peelc tegen Rvc 7. illan beide kanten had men het op el.. kaa:rs onderdanen gemunt. liet name bij Lens reageerden · enkele snelers bijzonder onvriendelijk op het harde _spel Dat dit·cul• ineerde in een officiele waarschuwing van ·een der Lens-spelers is slechts betreurenswaardig te noemen. Ch ja, Rvc·won met 1-0. - . 

. P.ièOGRÄMP'!A JUNIOREN -voor zondag 27 oktober 1968 

.12.00 Vvp 1 - Lens 1 Zuiderpark,Lr.B.Droog-
13.45 Vvp 2 - Lens 3 

·· · 13.45 TriomDh 1 - Lens 4 .. ,-',; .-

lever Fortuym,fèg~ '· 
idem 
2iuiderpark,. 2e geilleelte • 
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O?STBLLIFGEN: 

LENS 1 ; a]. s. J:i ekend • , . 
Res: o.kortekae.s· 2x. Leider: 
Samenkomst: 11 • 30 uur ingang 

·: ... . • 
dhr. J. v.d .Kleij. :'.\': 
Vvp-terrein · 

LENS 3: r. v. berlo-p. klein breteler-a. jehee:..r. schoitEihc-. :' 
a.v. essen-1. v.d. velde-b .lustenhouwer-'th, V; ri jh'-'a, bilder-
beek-1. dui venvoorde-f. v. cL berg. · 1 

· •··· • · · ··· 

Res: p_,bra,m, Leider: dhr.F.Herremans . __ 
Samenkomst: 1 3 .-1 _5 uur ingang Vvp-terreir1 , : ' ~ _ _;_.( __ ·:· ... : 

. .. ·-· .• · ., .·- .. •·. ,•~:-•~ r· .. . 

HENS 4 ;_b.v.d. lans2x-c. b~_ok,- j. castenmilleî'·.::ë. v .dee_len-'-,' · 
p.f. de haan-f. hel vensteyn..,.h.martens-r.·pet·ers-·j; schoilw
d. de vries-h,dankers. · · · · 
Res: e·.v.d.broek-r.jacobson-j.rientjes. Leider:dl-tr.: 

F .Flumans, 
s·2.menkom'st: 1 3. 1,5 uu;~ i'ngang Triomph--terrein•, ', _:_,; .. :. ·· ..... · 

. . . . . .·. . . . . ·- ; .-·· .. · .. '.; -· 

V.-töëf:iüüiilf.iA JUNIO,i.EN voor zaterdag '2b oktober -1968 - · 

1.5~45 Gona 1 - Lens 2 Eelf°s Stok.ei"aà.n; ingang 
Vrederustlaan 

1,5 .• 45 Wilhelmus 5 - Lens .5 
1.5. 4,5 Lens 6 ~ (}romvliet 2 
1,5.45 Lens 7 - Ras 3 

.. Oost einde 283, Vflo1·burg 
· V 1 , G, 1 , Lok; 6 /4 .. -· · · 
V 2, G 1, Lok,.5/3 ... ,· 

- Erasmuswfe; t,/ o Sc'='7.il,ders-14,30 Gds 7 - Lens 9 

14. 30 
14; 30 
1,5.45 
14; 30 
15,4.5 
14, 30 

Lens 11 - Vue 12 
Loosduinen, .5-~ Lens 12 
Ado 21 :... Lens 13 
Lens 14 - Laaklraa_rtier1 .1 
Lens 1,5 ,- Cromvliet 6 
Lens 16 - Ado 24 

OPSTELLINGEN: 

. · .. · , . . gaarde 
V 1 , G 1 ,' Lok·, .5 /3 .. 
I':onsterseweg,Hp.d:estein ,. 
Zuiderparj( •· ·. . . : · · 
V 2, G 2, Lok,.5/3 .· 
V 3, G 2, Lok,8/3,· 
V 3, G 2,. L'ok,6/4 

LENS 2; als bekend b,v,d.lans 2x, 
Res: a,westhoff, Leider: dhr.H,de Groot. 
Samenkomst : 1,5. 1.5 uur ingan·g Gona-t errein. 

LENS :5; ·· als vorige week o ,kortekaas 2'x; 
Hes: p,verheesen;· Leider: dhr,G.v,d.Velde, 
Samenkomst: 1,5 • .00 uur klubgebouwLens"• 
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LENS 6; als vorige week met p.v.d,steen, 
}es: th,u.d,a.ardweg. Leider: dhr,J,v,cLVoórt, 
ZIE RESERVE ·Pn.OGRAf,TI"A .· ', .. . . 

LENS ?;als.vorige week met r,hoefnagel. 
Res: · p.heyneli ,Leider: ··dhr,A .Blok, 
ZIE RESERVE PROGRAr'.ffA 

LE~TS 9 ;renée straatman-e. v .a ;linden-r. v ,nunspeet-h.wils 
háus-r. bos-j .cl.e wolf-r. wouters-g, v. deelen-p. wilmer-
j. hooghiemstra-p. st~ffen. 
2.es :" j .meyers-j;meuleman; Leider: dhr; J ,Witting. 
Sar:1'enkomst•: '14. 00 uur· Hengelolaan hk Beresteynlaan 

winkel centrum.· 

LENS l1; r,v,d.steen-m.v.baggum-f,disseldorp-g.tromme
len-f.baven-f.wouters.:.c.lustenhouwer-f.veeren-e.hoef-
nagel-r. zoun-j. v. rijn, .... _ .... _ .. 
J.es: r.v.d.linde 2x.'Leider: dhr.Th,Suyke;~buyk. 
ZIE . .RESERVE. PROGrtAl.J"A 

,'.;.,, ! 
# ; •• ~ •• 

LENS 12-;h_,jÓ~hems-j, janmaat-a, lodder'."p, v. wi jk-p.lebrun. 
g. colpa-r,.mi~ka-f,. snoer~rs-j. slabber~~r. v·. cL h?rst-d. li.FI-
beek. . · . : . . , .. . · .· .. 
Res: p. verschoor. Leidè:•: dhr. H .Brandenburg. 
Samenkor1st.: 13.45 uur ingang Lens-terrein. 

L~Jl!S .1 3; f:; ~··; ci~:_-p. herkeiaar-h. straver-.c. v .d .aardweg
P; booms-e .boofns:..i::i. de .wclf-j .de hilster-g. lelieveld-:
r. de vroege-h.nigp.ebr.ugie. . 
Res: j,valkenburg' 2x. Leider: dhr.C.Kras •. 
Samenkomst: ·. i 5. 15 · uur floofdingang Ado-terrein. 

L:':NS 14;b.ruiterman-j.v,rossum-t,v.d,aar-r.bom-a.looye~ 
stein-j .dessing-w. v ,d. linden-f. hendriks-a. brouwer:.. .· 
j. wüstefeld.:. j. v. wijk. 
Res: w.wils,Leider: dhr.G,v.d,Kleij. 

LENS 15;r.mooyman-g.schneider-r,de vries-c.bakker
e,reesink-g.kerkhof-j.schaareman-a.v.maris-r.v,d.linde2x 
j,de g:teef-h.guit. . · 
R~s: r.linders2x. Leider: dhr.T.Heerschop .. , 
2 ,:E RESERVEP:10GRAM11A. 
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LENS l6;f.willeyn-s.:.r,_heystek-f .de vries-h..kleiweg:t-, .. 
e. wohrmàn~'j. v.höèk:.g; gömes-" j. po st,-;r. ve;r-barend_se:..r. kqstèr.· 
a burksen .. · · · 
R~s: - f. jo~ker. Leider: ·dhr .A. Po els. 

f.magnée. . - · .. · · ... • .· . 
1\IE RESERVEPROGRAMMA 

PROGRM::l''J\ PUPILLEN voor zaterda'g: 26' oktober · 1968 ;_ 

13.45 Lens p1 - Rvc p1 V 1, G 1, Lok,6/4 · 
1 3. 45 Velo p2- Lens p2 H .Hoek,straat, Wateringen 
1 3. 45 Vios p2 - Lens p3 r::eiis St okelaan -
13._45 Lens p4 - Hbs p3 V 2, G 2, Lok,6/4 
1 3 ,:-- Gds p5 -' 'Lens p5. : . Erasmusweg ·_ - . 
13,-- Lens w1 'Quick w1 -v--1, G 1,- Lok-,5/3 • 
13,45 Lens w2 Westerkwartier V 2, G 2, Lok,5/3·; 

~,. . ,.:._ 

OPSTELL1NGEN: 

LENS p1 :g~ruygrok"-g,,bloks-p.perreyn~j •. ,redeman-r~de.hoogd · 
j "de hil ster-a ~ '· s~gra vendi jk-r •. harna s-m. heynen-r •. v. noort 
g~lorsheyd,_ ._ • · 
Res: a.kleywegt, Leider: d~r,J.de,Hilster 
Samenkomst: 1,15 uur klubgebouw Lens. 
LiIE RESERVEPHOGRAJvTI,;A . 

LENS p2_;_g.v.gessel~r.v,d.meer-th..:tijssen-a.v.kleef
r. v, luxemburg-j. v ,d. burgt-r. v, hoel5:-h •. ruyter-g.,v, osch
j, velkeriburg2x-w. gomes. 
Res: p.zalmé; Leider: dhr,P,de Jongh, . . 
Samenkomst:. 1 uur, Hengelölaan hk Beresteynlaan winkel..: 

· · centrum, 

LI:NS p3;h.v,boheemen-r,v,d.krµk-r,leyn-c,sçhenkels
f.kras-j,hollink-a.reesink-e.v.luxemburg-r.wüstefeld-
a,de hoogd-r.peek. . , 
Hes: t,de koï-e.v.royen. Leider: dhr,Th .• Hoefnagel. 
Samenkomst: 1,15 uur ingang Lens-terrein. , 

LENS p4;e.de wit-b,v.veeri-r,guit-m.v.wassem~j.linders2x· 
r.wijsman-h.uding-a,hoefnagel-r.yperlaan~j.v.velzen- ·:" 
th. v, d. voort. . , . ·. 
Res: j,koomen"-g,wassernian •. ' Leider: dhr.G,Colpa'.,_ 
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LENS p5 ;a.v. vel,zen-h,nouwe-land-c. lipman-11;. scheePe:rs-: 

j. wasserman-e. yperlaan-j. brochard-c. v. biJster"l[elc:1.-

e. teuni s-r ,nottet-h. lutterman. · 
rl.es: p.v.osch, Leide,:- dhr.C.Grimberp;eri •. ,. 
Samenkomst: 12. 15 uur ingang Lens-terrein.,·•. 

LBl'S w1 ;ï,1, peperkamp-r. v.d. meer- j. luste_r1houw~:(-:- j. br.m_nger

r ,aicka-r. wagemans-p .hop-r ,hofman-p. luça_s-p ._v .d_!_b~r,t;- . 

m. hoenderkan,p. · . . 

R~;:;,: .j. weste'r:duiri-e. v. amercngen. Leider: d):lr. J .r:icka. -

ZI:'i: '?.ESE2VEP:10GRAJ'IJ1A . . · 

LENS w2;g.appeldciorn-r.peeters-r.willems-r.bon-p.gier..: 

r ;barte-lsman-f. v. velzen-r. versteeg-s. teunissen-o. huïs.: 
f. ver barend se. · · · . . ··· ·· 

Res: h.hoppenbrcuwers~h.wubben,Leider: dhr.G.de Hoogd; 

ZIE RESERVEP:i.OGRAr-TI.t:.A 0 

A'FKEUR.INGEN PUPILLEN EN ;;TELPEN: Alleen -als op de, 

a'fkéû:::>ingsadressen ·_staat: "zie afkeuringslijst", kàn'"jé 

ze.t.erdag tussen 11 • 30 en 1 2 uur informeren óf ,de wecl- , .· 

strijden doorr:aan. tel. 66.13.14 klubgebouw. . 

AFSCH~UJV,It'GEN JUVIC?EN EN PUPILLEN: v6ór ~rijdagavond 

7,30 uur aan dhr,G.Lorsheyd, I"eppelweg 972, 
telefonisch ·-alleen vrijdagavond tm.ssen 6. 30 E:n 7.!.39 ~ur 

no.&6;13.14 klubgebouw. . ... , • 

Alleen bij eventuele latere afschrijving bijv.zaterdag

morgen in uiterst dr,in~ende gevallen, (plotselinge. ziekte) 

kan je bellen naar dhr.G.L0 rsheyd, tel.66.31 ,55 · 

NIET 0PK0,::EN: Wegens niet opkomen wordt A.K1eiwegt twee

caal als re~erve opgesteld, 

I'l'.TEEIAALUITGIFTE: dhr.R.Kuyper, 

RESERVE?R0GP..AîII''.A: Bij afkeuring van onze i.rélden is het 

navolgende rese,"veprogramma van kracht: 
zaal !farte-rrade: 13-. 30 - 14. 45 -Lens wl -w2. 

· ·· •· Leiders.: dhr._J.:.ïcka-G.de Hoogd, 
14,45 - 16 .• -.: Lens o1 

-- ::Leide:rs: dhr,J,de Hilster :._ A,Bo.gisch, 
1 6, -- - 1 7. 1 5 Lens 11 
Leiders: dhr.Th.Suykerbuyk - A,Bogisch, 
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zaal Herschelstraat: 
13T30 - 15.-- Lens 15 - 16 Leiders: dhr.T.Heerschop-

. A,Poels, 

15.-- - 16.30 Lens 6 - 7 Leiisenr: dhr.J.v,d.Voort-
J .vhtting. 

Ti1AINING: a,.s-.vrijdag is de zaac:I. Herschelstraat niet be

s·chikbaar, zodat· er bij slecht weer ·en afkeuring van 

het veld geen zaaltraining is., Eeventueel informeren . 

vrijdagavond tussen 6 en 6,30 uur tel,66,13,14 klubge-
. bouw. 

KEEPE .. STTIAINING: voordeze week worden uitgenodigd de 

volgende keepers: R,v,Berlo-R.Vuurèns-R.Straatman. 

Deze jongens worden zaterdag om 10 uur ven·1acht_. 

VAN DOEL TOT DOEL: junioren 

Lens 4 ..,· Osc 2 . 
,, ' 

' 

. Op een zonnige naz01nerse dag wist Lens 4 ons in de eer

ste helft een fris partijtje voetbal voor te schot,eJlen, 

met vele· gemiste kansen! Jonny Peters wist in een doel

worsteling op het juiste mor,1ent vi.a een Osc-been te 

doelpunten. Ook onze keeper liet zich niet onbetuigd, 

want de aan onze tegenstanders t!begewezei;r strafschop 

wist hij formidabel te keren, De rust ging zodoende met 

een 1-0 .stand in, De 2e helft was juist het tegenover

ge stelde. Krampachtig liet Lens zich overbluffen het

geen resulteerde in 2 Osc-doelpunten. Ongeveer 10 min. 

voor het einde hervond Lens zijn elan en via een penal

ty wist het de gelijkmaker te produceren. 

Lens 10 - Scheveningen 9 

Lens 9 verdedigde zich zeer goed tegen het sterkere 

Scheveningen. De achterhoede brak iedere aanval goed af, 

doch aan de onbouw ontbrak wel het een en ander, Ondanks 

dit alles wist Scheveningen toch de ruststand op 0-1 te 

brengen. Inde tweede helft kon Lens door Charité, die 

zeer goed doorzette, gelijkmaken 1-1 • Deze stand wist 

Lens met ware heldenmoed tot 5 min. voor het einde te 

handhaven, maar teen moest de achterhoede 2x capituleren. 

Ja1mner, daar een gelijkspel, gezien de inzet, zeer zeker 

verdiend was geweest. 
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Ado - Lens 11 

Lens 11 heeft in deze soms zeer goed gespeelde voorwed
strijd, bij:·.Ado - 11!Z 67, een overwinning weten te be
halen. De eerste 5 minuten waren voor Ado doch al snel 
raakten onze jongens gewend ae.n het gro'\,e stadion(!) en 
konden zich aan de Ado~druk ontworstelen. De aanvallen 
werden veelal over links geleid waar J.v.1ijn de Ado7ve1 
dedig:ing regelr.1atig te snel af was. Bij een van deze 
aanvallen kon deze speler dan ook na een snelle rush 
scoren (1-0). 
Beven daarna gaf de scheidsrechter om onduidelijke rede
nen Ado een vrije trap op de rand van het strafschop
gebied, die op zeer fraaie wijze onhoudbaar, in een 
doelpunt werd omgezet. 

Na rp.st hetzelfde spel beeld, Een gave voorzet van F. 
Wouters werd door E.Hoefnagel beheerst ingekopt, De 
Ado-spi}- haalde de bal achte·,0 de doellijn uit het doel. 
De scheidsrechter wees aanvankelijk naar hE;:t midden 
doch liet toch doorspelen. Het was uitstel van executie 
J.v."itijn gaf een goede voorzet waaruit F.Woute:rs scoorde 
Ifet de alc1.us behaalde 2-1 stand werd de wedstrijd be
eindigd. 



WEEKBLAD VAN DE VOETBALVERENIGING LE N I G~ ·_e_N:_:s·N E l '. 

REDÀKTIÉ 
1. van b~hi-~men 

j. 9(0.~_Qendijk· 

g" jehee ,, . 
f. wubben 

REDAKTIEADRES 
'· .• • -< ~ 

f. van b9heemen ,'. 
ellekomstràat 55 
tel.: .32 24 00 . 

SEKRETARIAAT .. 
h. a: •v: cl. sieen ·; 
fultonstraàt 165 
têï.: 63 24 22 : . 

. .., ., 

42 st e· jaargärig - nummer , 8 .,io o~tobe_t. 1~68 

· TELE-LENS . 

. In het j~arverslag .vari de· äfdeling _i s~Gia
. venhage troffen wij een passa-ge:die- menige 

door de. t, y, ·geharde yo_e.tballiefhebber 
"toch deugd zal 'doen, Het,•aantal str;afzaken 
is in het seizoen 1967/1 68 met maar liefst 
honderd térugg-eiopen, , . , - ,.,· .·· . · 

. · Wie.däaruit de conclusie trekt dat het 
"dus" met de spelverruwing nogal meev,alt, 
vergist zich ,ecl1_t-er, deerlijk, He.:t:zelfde 
verslag vermèldt riamèlij)(,. dat st,e.eds me.er 

" verënigingen zelf ,tot sc,h,orsi-ng_en ,overgaan 
· Cenkele· vooraanstaande . Lensers ,hebben dit 
. reeds aan" -den li·jve_ op.d:ervorilen:!J/· Indien 
· een. be stuur: dit i_n redeli:jkhei<i.; doet, vin

\ den "wè- dit. alleen' m_aar :een verheugende ent
.. wikkeling .. - Per s;t.qt van· rekening, dient een 
"bii'stuur erop toe te :zien dat a'lle sp.elers 
::zrch zo g_edragen,,dat zijde· g.oede,·naafu ·: _ ,-__ ; . . .. , va~ de clilb -niet, in gevaar b];'engen. Er, •· ,.·. 

roro-sEKRETARIS . ,valt nu_ alleen maar te hopen, ·ctat\,er nog . 
i- r:m:Tà.iier . · · -
weimarsh~ar 61 -~ -f. 

, 332133° .: .• 
te 1.: •·;:. _,. ~-~ _ :__,_._ <: 

. '..eens een tijd zal_ komen dat,_óok ·de ·heren 
. ,}Je.::ituupslêcien niet Ineer met- argilsogen langs 
· de l_ijn- behoeven te -· staan·! 
. _·HeJ. verslag v_an <ie .AfdC;1ling geeft nog iets 

te zien, dat veel interessanter is. Het · · 
- · , wer¼c-van -onze toto~orpmissie namelijk, dat TERREINËN i :: · ·····op dez~ pla.ats reeds vele: malen genoemd is 

sportpark escamp; wordt ook in de tototabel duidelijk weer-
hengelolaan'600 ·- • spiegeld; Lens blijkt daarin nameli_jj{ yéin 
tel.: 661314 de negende naar de vijfde plaats_ gs).1$:1,ollJJl)en. 

KONTRIBUTIES · .,. ., ... .-

giron~mmer tRV •·;. · 
pennin9111ee.ster 
1ehs 33 67 -1 ,., 

Een formidabele prestatie, als we zien 
dat zusterverenigingen als Quick Steps, 

_Graaf.Willem en Esdo resp; zeventigst_e, 
··honderdtwëedë .en hónëlerdzesde staan. De 

tcit'ó~ommi;,sie,_ een _k~mmissïe''om _in ere te 
houden, dat hebben we àl'méer gezegd! 
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,;,; <:~·':-. 

-LENSSGHERP · 
·- . : . ",.; : ~ ~-~ ,,.,_ ... 1 ~- - ~, -> :- .• 

. Na zeven wedstrijden; waarin voor de meèsté 'elf1:ial1:en. 
de plaatsen op de ranglijst bijzonder slecht zijn, is 
het.de·meeste·spelers eindelijk gelukt·een zondebok ·te 

. d D . t b t . ,. DE 'li'T'O" T ht???? vin en. J. ees Je noemen ze · . J.:a\. · •.. erec ....•.• 
1:isschien, •••• er worden natuurlijk fouten gemaakt, maar 
is dat de oorzaak van de baisse? 

·· Wat· !<an de Eko doen, als er iedere week zo'n 31;) afschrij-
• • • ? . vingen zi Jn. . . . . . . 

Het.enige antwoord is dan, dat·er ver~chuivingen moeten 
komen, Maar ja dan breekt de hel. 1ós:."\'lij spelen iedere 
weck met een· ander elftal! ...• En wat denkt de Eko wel, 
ze weten niet eens ,~at voetballen is!" !'Iàkkelijke praat, 
me.ar wat te doen met gemiddeld 3 afschrijvingen per elf-
tal. . . .. .: . . - ' 
De Eko trok_ ·aan d_ e noodrem en' moest het 1 Oe elftal terug-
trekken. Het_ gEi_volg hiervan is, dat de ·spelers van het 
1 Oe, overigens een leuk draai.end el.ftal, reservebeurten 
kunnen vervullen bij andere elftallen ·en soms voor de 
afschrijvers invallen. 1!/ij hopen echter de.t de Eko er 

·. rekening mee zal hoµden, dat• déze jongens, die regel:
mat.ig _oplct.,ramen, niet regelmatig ge.passeerd zullen wor
d_en , voor de s1·ampar.1pers tie regelmatig afschrijven. 
Door de vele verschuivinfen i·s de sfeer in diverse elf
tallen, die zeer. zeker nodig is, zeer matig. 
Dit is echter niet het enige probleem, ook de mentali
teit van vel·e spelers lae.t te wensen over. Neem b, v,. de 
sp.:lers van Lens 3 en 4, di.e het gewoon vertikken Oll) te 
kol'len trainen en. als re.den "geen zin" opgeven. Doch .. 
•s zondags ontbreekt_het_ hen na 30 minuten totaal aan 
konditie. Zijn vele wedstrijden van het 3e 3n 4e hier· 
niét door verloren·; gegaan? 
Neen·, er zal wat· moeten verandereh, maar zoals Lens nu 
draait, zijn wij ziek! 

F .Wubben. 

OFFICIEEL 

Nieuwe·· leden: . . . , .... 
516 Kortekaas, f; 3.,.12-'-58.,. P":,de Rade 97-.--. 67.40.40 
517.Nteuwënhü.ijsen v,cl..P.J·.c. 2,;l-:58-P.,.l-Ieppelweg 1284.; 
518 Schouw, J. T. --12-"9~57-P-Sleedoörq.straat 24 : 33. 26.·04 
519 Vincent, _W.A. :-1.8-8-40-S~Vierheernslünderenstraat 133 

. . 63.78.20 
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520 Valkenburg,P. 25-10-59"-P-Woonstede 34, · 67.29,93 · 
~dreswijziging: . . .· . • . 193 Jehee,C,J,G,,thans Langendam 24, Zoutelande. ·. 122 Gruyter de,N ,?!i. thans Burg,Hugguerstr.157,A'dam. 

13;17,49. 
In Ballotage: - • . -' · · DiJk_v.M.J. 8-12-55-J-Groenezijde 222 . '. 67.16~52 Kleef v,J.A. 24-10-60-P-de rtade 28 
Lelieveld, R .W .C.A. 30-5-60-P-Dèdemsvaar:twe'g 39 6G . ·. ·. • '· · · . · . . 67,98.86 Ruyters J ,;,;,P. 24-11-54-J-Coevordenstraat ,, 77' 66. 32. 29: -Soer R.R. 18-5-51-J-Binnenzijde 58 · · 67,43;7'ö · Waarsenburg R.A .J. 20-4-59-P-rf:elis Stokelaan 2070 · · -. . · . .• · ·, . · · · · · 66,96.85 
Winden v .d .H •. 14~4-60-P:-Dedemsvaartweg 398H · 
1•'. . - . . ;,lJZigingen. ,, . , , ... 
cl.on,83 J.v.Lûxemburg, thans Galileistraat 17,den Haag 
Afvoeren van donateurslijst: 
12 Bouman T. Nunspeetlaan 96 
lid 423 Waart de :1,, wordt, ingaande 1 november- 19 68, donateur 139, · 

Het bestuur heeft de extra schorsing van J.P,Gr.oenendijk ingetrokken. 

Door àrukke werkzaamheden is het voor dhr.G.Coomans. helaas niet meer mogelijk zijn werkzaamheden in de elf~ talkommissie voort te zetten. Hoewel het bestuur dit zeer betreurt, heeft zij ten volle begrip voor ~it besluit, Voor zijn werkzaamheden als elftal-sekretaris gedurende de afgelopen 2 jaar zegt het bestuur de .heer Coomans gaarne dank. Vanzelfsprekend vertrouwen wij dat hij nog dikwijl"s op de velden en bij evenementen aanwezig zal zijn, Het elftal-sekretariaat zal tijdelijk worden waargenomen door dhr,F.l~esker,Plantenoord 126, tel. 67.61.53 

8tAT0'f.t;N \✓ IJ Li IGINli 
In de tekst voor onze nieuwe statuten, zoals deze door de algemene vergadering is vastgesteld, zijn op verlan-
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o-en van het D•;inisterie van .Justitie door-de Reglements
~on~nissie, op grond van de· haar door.de algemene verga
dering verstrekte machtiging, de volgende wijzigingen 
aangeb-racht: -· :- . , : . : · · . · . _ 
I •Inar't 12 wórdt verlangd. or,meming ·van de t·ermijn welke 
bij· opzegging van het lidmaatschap moet worden in acht 
genomen, Ter voldoening hieraan is de tek:st van art ._52 
H.R .• , waarin dit is geregeld, als .tweede lid .ae,n art. 
12 toegevoegd, . . · . 
II In art, 13 lid 4 zijJ-:r.de. gevallen_ çi_pgesomd; waarin 
wordt afgeweken van het beginsel dat bij stemmingen met 
gev/one· meerderheid wordt be slist" Hi.erbij .kwam een ver
wij_zipgvoor naar het H.·,1-. Deze verwijzing die,nde te ver
vallen', zodat de gevallen. viaa,rin meer da,n de gewone 
meerderheid van stemmen vereist is nu alle in de statu
ten' zelf zijn opgenomen, In ve.rband.daa.rm_ee,.i_s art.13· 
lid 4 gewijzigd, zodat het nu luidt: . 
"Behoudens het bepa_alde in de artikel on 20, 21 en 22_ en 
in lid .5 van •dit ·artikel, wordt door de alg-cm-ene verga
dering beslist met gewone me,erderheid van ~temmen .. " 
Toegevoegd i 9 een nieuw lid .5 ·_luidende:_ . 
" Voor verkiezing v_an personen is volstrekte meerder
heid der uittgeorachtë: stemmen vereist. Voor benoe!lliIJ.g 
tot erelid of lid van verdienste is vereist een meerder
heid van·minstens twee/derde der geldig uitgebrachte 

:,_ stemEien".; , - ·· ·, · ·· · ·. · · · · · 

Het oude lid .5 is nu lid 6 geworden, 
In artikel 20 is toegevoefd een nieuw lid 2, luidende: 
"Voor het ne1i1en van een besluit tot i,iijziging van het· 

-huishoudelijk reglèr.1ènt vindt· het in''·de artikelen 21 en 
23 voor. statutenwijziging· bepaalde ovèreenkor!1stig·e tóe-
rass:i,ng. 1i. . . · 

-· Het bestaande -lid• 2 wordt lid 3. 
III Art. 1 7 lid 2 luidde: 

•. ':Het bestuur dient. ervoor zorg· te dragen, ·dat· in elk der 
-in. artikel .5 lid -2 vermelde c·ategcrieën het aa.ntal ·rooms-

··•·rkatholieken eèn: ruime meerderheid blijft vormen.,: . 
• Het ll!inisterie wenste nadere omschrijving van he_t be
grip "ruime meerderheid" De commissie had hiertegen ·be
zwaar· en achtte een aanduiding in procenten besli.s:t:.,. onge
wenst. Gelet op de ter vergadering gebleken opinie.van 
vele leden heeft de com:lissie besloter, het woon:! "ruime" 
gehe_el te laten vervallen. · · · 

Reglementscomniissie, 
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UITSLAGEN: 

senioren .. 
Hillegersberg 1 .:. Lens·· 1 
Dso 2 -é Lens 4 
Lens 5·- Scheveningen 4 
DuindorpSv 4 Lens 7 

··JJuindoroSv 6 - Lens 9 
·Btc .5 - ·. Lens 8 

· 1 -'2 · 
3-2· 

.. 4:..1 
.5-4• 
1-4 
2-·1 

junioren . 
. · Vvp 1 - Lens 1 · · 2-1 

Gona 1. 7 Lens ,2 1-0· 
Vvp 2 - Lens 3 . 1 -4 
Triomph 1 - Lens 4. 7-0 
Wilhelmus .5 - . Lens .5 1-1 
Lehs 6 - Cron,vliet 2 2-1 
Lens 7 - :las 3 2-2. 
Gds 7 - Lens 9 2-2 

-Lens 11 ~ Vue 12 0-4 
· L·oos~.uinen . .5 ..,. Lens 1 2 · 2- 3 

Ado 21 -·Lens 13 ·o-8 
Lens 14 - Laakkwartier11 ... 1-8. 
Lens 1.5 - Cromli.liet. 6 9.:. 1 
Lens 1 6 -· Aäg 24 1-0 

pupill,m 
• · Lens _1 - Rvc 1 2-0 

2-3 
1-7 

V A R. I A. :. , __ . 

A.s. woensdag,· E,· növem
ber, "·trèedt· ons gea·cht 
lid Theo'van Kleef in 
het huwelijk met mej. 
Sonja Duyvestijn •. De· 
kerkelijke inzegening 
vindt. plaats óm 1.5,00 
uur in de parochiekerk 
de H;Familie, Ka.mper
foeliestraat, Alle . 
Lensers," die het paàr 

·een· goed hart toe dràgen, 
·. zijn in d~ ge:teg:ehhèid 

hen v?fi 11.00 - 19·,oo 
aan de Couernicüslaan 
139, ~e felicitËfrert \ 

Welke' ·speler· van Lens 4 
heeft·zóndag 20'0E.t. 
na de :wEJdstrijd .Lens.4-
Rvc . T"èen badhanddoek 
meegenomen, qie uitElr
aard ni.et van hemzèlf is. 
Gaarne terug te l)éiorgen 
bij J,Groenendijk, 
i'-Iaartensdi jklaan 15 3, 

· dEln Haag. i · 

- Velo. 2 - Lens 2 
Vios 2 - Lens 3 
Lens 4 -·· Hb5 3 
Gds 5 :-' Lens .5 

o~o · J-7 De redaktie ontving' éen 

Lens w2 "· W'kwartier 0_1 schrijven van een c'er le-
· den in de brievenbus, 

Het is een pleidooi voor de kantinebeheërder>Het lid 
verwacht van de andere leden meer dankbetuigingen aan 
het adres van dhr.Geitenbeek i.v.m. de -snelle bediening. 
De redaktie onden,chrijft dit en opent hiermede de aktie 
';Dankbetuigingen vog_rj}eitenbeek" ,· .. · · · ·· · · 

Dialoog voor twee heren op zondagmiddag. 

"Zo! zo! r-ïag dat nièt ! " 
"Neen, dat mag niet!': · · 
"i'-'iaar we hebben riu tóèh weer----'--?" 
"Be½: dicht! Het mag niet!" K.K. 

~. r 



-90-

DE KE 7 STDRIVE ', · 

Vrijdagavond jl.is·de eerste grote !~lap gevallen. 
25 koppels (ja, u leest het goed) namen deel 0an de 
eerste ronde ve.n de kerstdrive. Verrassingen zijn deze 

•avond niet uitgebleven; ·wat dàcht u van de prestatie, 
die ··het juniorkoppel v. Hulst - Eggers leve;:de. Achter
eenvolgens werden het profpaar Riep-Riep end~ doorge
winterde klaverjassers Hansen-Zilfhout s:il:achtoffers van 
hun slagwoede .•. Endan nog zo'n stuntje; de dames Verhaar 

-·en Wachnan ·mae.kt·en ook aa.n de klaverjastafel aan hun resp 
echtgenoten· duidelijk dat zij en niemand anders de broek 
aàn hebben; Na deze avond heeft het koningskoppel de Zwar· 

· v.d.Velde de ·leiding gel'l:omen met op de tweede plaats 
het ko'[)pel ·coomans-v.d.Steen. 
A.-s.vrijdagavond 8,30 uur berint de tweede ronden. 1:led
stri jdleide:t H. de Groot maakt wel bekend dat ·er geen 
nieuwe koppels meer ijunnen inschrijven,'De pokertafel 
kan echter nog wel enkele slachtoffers gebruiken. Neem 
vooral uw portefeuille mee. Tot vrijdagavond. 

?JCGRA1Z"A SENIOREN voor -zondag 3 
_ 1 4, 00 Lens 1 - Slikkerveer 1 

12. 00 Lens~ 2 _- Gc!a. 3 · 
14.30 Nivo 2 - Lens 3 

13;15 Vios 3 - Lens 4 
14.00 Westerkwartier 5 -- Lens 5 
15,00 Lens 6 - de Valkeniers 3 
1 2-..00 Lens 7 - Weste;•kwartier 8 
12;00 Oranje Blauw 7 - Lens 8 
13,45 Lens 9 - Hdv 8 

OPSTELLINGEN : 

november 1968 
1-1-6/4 
1-1-5/3 
Sport p. Irene, 
Schaapweg, Rijswijl 
Eelis·3nkelaan 
Duinlaan 

· 2-1-5/3 
.2-2-5/3 
S"chimmel weg 
2-2-5/3 

Lp;Ns 1 ; 
c;v.d,beek 
h,dietz(A) 
r:fo:ttman 
r. s. roodbol 

r.wac0man Res: 

j; j. v .d .knaap 
a, j. rooduyn 
h. j. rooduyn 

f.de zwart r.bruggemans 
j,zoet g.kemperman 
g. verhaar a .korteka_as 
Leider: dhr. P .Eeershoek •. , 
Grensrechter: dhr. C. Visser.' 
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LENS !2 • • r,brugremans 
d.groenendijk 
h,mesker· · 
j.v.dijk · 
g.kemperman(A) 
j. englebert · 
l,riemen · 
h.brandenburg 
l ,berns 
a.kortekaas 
th. br,;3.ndenburg 
Res: , · 
w .-ven<J,erbos 

LE'NS 5;- . 
n.v.domburg 
c.t,kuyper 
j,de boer 
a ,ni.euwenhuizen 
j .·cte waart. 
t .-heerschap ( A) 
c .r,1eere .. :, 
·c, vervaart:. 
f. burghouwt 
r.de gróOt 
e.sneicher 
Res -: ~ 

a,klein bre
teler 
a.v. w1rnbe;e.k 

LENS 8 i 
j, v. westing 
l,bleeker 
h. jacobs 
b,j.osse. 
c ,kras . 
h ;leenderts 
a;v.luxemburg(A) 
a;poels 
},jager.. 

LENS 3: 
a,verbarendse 
n.koot(A) : 
g.l.v,d.akker 
p. schout.en 
a,limbeek 
th, hoefnagel 
th. brqcha_rd 

· w .. a, vincen't 
g.looyestein 
g,v.d.kolk 
r,eykelhof 
Res: .. . .... 

· c ,'benneker ·· 
(grènsrechtor) 

LENS 6; · ... , 
. m, suykerbuyk 
h.'de groot 
m;v. zilfhout• 
c ;peet ers · 
h.kemper. 
h.d.e sterke 
·j.willems(A). 

. n!de boer 
h;haket . · • 
j .(f,è--liil ster 

·1,janssen 
Res~ ... ,._ .-
f ;veelbehr. 

r,ravestein 
j.brochard 
Res: , 
f.biorhof 
n.osse 
w.v.d;laan. 

LENS 4; 
th.suykerbuyk(~) 
w. verbarrençl se·· - · 
1 . smi t skam.· 

· a.v. egmond 
f .• straathof 
a. janssen 
j. c. v, schaik 
j.witting 
f.wubben 
r.brandenburg 
w .-eykel hof , 
Res: · 
w,bürghouwt 
h:j.clouw .· 

LllNS 7; . 
b :hend_richs 
m :he.er schop 
f:V.dijk · 
m:v,:. eysbergen 
j;riemen 
e,,·a. 'v. d ~ P ~ker . 

· r;r. /b.:illeen 
p/schulten· 
g. jehee -· 

" .. , .. 

h ._beyersbergen v. hene 
gouwen 
j,velclink 
Res: 
n.de gruyter 
i;;:v.d.kleij 

-;.· 
. ~ ~ . 

.., . ,, 
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LENS 9; 
l;brandenburg 
c.mutsaerts · 
th, broers( A ). • 
c ;w,kuiper 
j;helwig 
j.verbarendse 
p;verbruggen 
f.de winter 
r;v.wassem 
j ;welling 
m.v.welzen 
Rès: 
j.ii.hoogduin 
r.v.oostveen
koentze. 

MEDEDELINGEN._.EKO 

AfSCH?.IJVINGEil: vri jdagayond til~sèn 
7.30 eri 8.30 uur tel. 66.13.14 · 
(klubgebouwl'J _Alleen in noodgeval-
len later bij dhr.Huis tel.67.83,90 
Afschrijvingen 'bij andere funktionaris
sen, bestuursleden, cantinebeheerder 
en dergelijke' worden als niet .ont
vangen besch~uwd. 

NIET OPICO:'.EN :. wegens niet opkomen 
wordt J .Holt -,_oor twee wedstrijden 
geschorst, aansluitend als reserve 
opgesteld en beboet met f.5,-~ 
vTegens niet opko,nen op 20 okt. geldt 
hetzelfqe _ voor B .Epska11p, J. Hog_etoorn 
en.C.v.Zijl,(m.i.v.27 okt.) . 

N. D:cabbe wordt .wegens onvoldoende gemotiveerd afschrijven 
voor twee wedstrijden•niet opgesteld (r.i.i,v,27 okt,) 
H.v.d.Wal wordt wegens herhaald ,niet oDkomen deze .kom
petitie niet meer opgesteld. 

AANVrDERDERS ATTENTIE: alle atcnvàerders dienen er voor 
te zorgen, dat·de wedstrijdrappórten uiter;J..ijk maandag
avond volledig 'ingevuld bij c:e Eko zijn ingeleverd. 
Voor de uitspelende elftallen moeten ruilformulieren 
en wedstrijè.rapport vrijdai:ravond of zaterç\agmic',dag iri 
de bestuurskamE;.r worden afr,;eh':ald. 

10e elftal teruggetrokken wegens een tekort aan spelers, 
veroorzaakt door veelvuldig afschrijven, niet opkomen 
en niet laten keuren. 

VAN DOEL TOT DOEL: senioren 

Lens 1; heeft zijn ongeslagen status in de wedstrijd 
teeen Hillegersberg gehandhaafd, In een goede wedstrijd 
heeft onze eerste editie de geel-blauwen zijn volledige 
wil opgelegd. Wederom scoorde Hans Roodµy:n na 35 min. 
(voor de beschrijving van zijn laatste doelpunt zie 
Lens-revue 13-6-' 63). Via een strafschop,- beheerst net 
inp,schoten door F.de Zwart, kwam Lens ep 2-0. Dat; 
HiJ. l,egersberg een tiental minuten voor tijd nog tegen
scrnrde is· slechts voor de voetbal-historici onder ons 
var belang. 
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Lens 4; een gehandicapt Lens 4 heèft het ook tegen Dsp 
niet kunnen bolwerken. Vooral de middenveldbezetting !!!1 
was zwak.' Na een '2-1 • rust stand bouwde ·Dso de voorsprong 
uit tot 3-1. Vla:k voor tijd scoorde Lens nog een tweede 
doelpunt, maar dit mocht niet meer baten. Een· sterkere 
half-linie ·had de balans misschien in·Lens voo"deel 
kunnen doen overslaan. 

Lens 5; heeft tegen Scheveningen de eerste overwinning 
binnen gehaald. Gefeliciteerd! In een goede wedstrijd 
wièten onze mannen een 1-0 achterstand om te buigen in 
eën 2-1 overwinning door doel.punte·1 varr F .Burghouwt en 
J.de Hilster. 

PROGRAMJ-:;A ~· UNI 01-:EN voor zon dag 

12.00 Lens 1 - Dhl 1 
12.00 Gda 2 ~ Lens 3 

· 14.00 tens 4 -·Dhbrk 2 

OPSTELLïNGEN: 

3 november. 1968,, 

V 3, G ·2, L.6/4--
0ckenburgh · 
V 3, G 2, L 6/4 

~ENS 1; als bekend met b.v.d.lans, 
Res: p .de ham-j. v.d. heiden2x. 1eider: dhr.~. v _. d .Klei j. 

· Samenkomst.: 11 • 30 ,klubgebouw .. 

LENS 3 ;r. v. bei;:lq-p. klein bre~eler:-p .• braun-r. schol terr-
a. v·. essen-1. v :ct . velde-b, lustenhouwer-th. 1-:. rijn-a. bilder
beek-1. dui venvoorde-f. v.d. berg. 
Res: th,v.rijn-f •. jehee._ Leider: dhr.F,Herremans. 
Samenkomst : 11 . 30 ingang Ockenburgh. ·· 

LENS 4; e.v. d, broek-ç. blok-p. f. de haan-r. jacoqs-or:i..: J.-schouw 
f.helvensteyn-d,de vries-c.v.deelen-h.martens-j.rientjes 
j.castenmiller 
Res: h.dankers-r.peters. _LE;ider: dhr.F .Flumans . 

. ,. """" .. 
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p;10G'.1AMiA JUNIOREN voor zaterdap 2 november 1968 

Lens 2.zie reserve programma . 
15.30 Lens 5.,. Ado 8 ·. V 1,G 1, L 5/3 
14;15 Quick 7 - Lens 7 . Sàv.Lohmanlaari' 
15;30 Lens 8 -·_Kranenburg· 2 .V 2, G 1; 1'6/4 
14; 15 Lens 9 -• Odb 3 . V 1 ; G 1 , L 6/ 4 
14.15 Lens 10 - Quick Steps 8 V 2, G- 2, L 5/3 
14.15 Dhc 12 - Lens 11· Brasserskade, Delft 
14; 15 Duno 7 - Lens 12 ,;gr.Nolenslaan 9 
15.-30 Lens 13 - Westerkwartier V 3, G 2, L 5/3 · 
14.15 iîava 12 - Lens 14 Veld 4, Zuiderpark 2e g. 
14;15 Hdv 8 - •Lens 15 Zuiderpark, 2e g. 
14-.15 Lens 16;- Rijs,üjk 8. V 3, G 2, L 6/4 . 

Lens 2 en 6 vrij 

OPSTELLn;GEN : 

LENS 5; als vqrige. week j. v.d. heiden 2x; 
i'l.es: tr,Resodihardjo-Leider: dhr,G.v.d.Velde. 

;. . . 

LENS _§_;_ vrij. zie overige elftallen zie reserve-
prograrrmia 

LENS 7; f. tew,üssen-r. zoun-a, schijf-f .de lcleyn-r. hoefnagel 
a:v.d.keer-r,de wolff-1,egberts-w.englebert-j,keetman 
c,v.huist · · 
Res: ··r '.meershoek-e, bor·. Leider: dhr .A .Blok; 

· Sarriènkorast: i ,3. 45 Haagweg hk Thorbeckelaan. 

LENS 8 ;b .de ha~s..:j. janfoa~t-j. v .dam-1. v.d .meer-p .• heynen 
j. hel venstevn-g. v. arcl.enhe-r. straatman-th .• v .d .aardweg 
j., v.d. ende-c. v,.hulst · 

. nes: b:; ravesteyn ... Leider:. ·dhr. J .Heynen. 
· ]jIE RESERVE PROGRAJ:IT:A 

LZNS 9 ;rene€l straatman-e. v.d. linden-r •. v .nunspeet
th ;wilshaus-r.-,•bos-j .meuleman-r .wouters-c, v. deelen-
p. Wilmer-j .meyers-w, duyvestein. · 
Res: p,steffen-j.de vrnlf. Leider: dhr.J.Witting. 
ZIE RESE:ël.VE PHOG:ël.AMl'.A 

: 
LENS -1 Q ;m, re:u-ver-a .kui ters-a. castenmiil:ler-r. asselman
j. asselman-1. lucas-vf ,mulken s-f, de vroege-b .hoefnagel
~. hendriks-r, charité. 
Re-~: p. wolters-ic .hoende··kamp. 
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LENS 11; als vorige week 
Re s: i,1,. de hil ::,ter. Leid er: dhr. Th.,-Suykerbuyk "·· . 

. Samenkomst: 13._. t5 klube;eb.ouw Lens. · 
' . 

LENS 1 2; h .• jochems- j. jal')maat-a, lodder-p. v. wi jk-:_p. verschoor· 
p .le brun-r .. micka-:t;. snoeyersg. colpa-r ,v .d . horst-o :lim
beek. 
Res: j.slabbers 2x, Leider: dhr.H,Brandenburg 

. Sarnenkómst: 1 3. 4.5 Thorbeckelaan hk Haagweg. · 
< M • • • • 

., 
LENS 13; als vorige week met j.slab.bers 2K en _g.lelieveld 

lilesl:'' th,tijssen 2x Leider: dhr.C.Kras.' 
:é.IE ,1ESEEVEPROGRAMl;A 

. " . ~ 

LENS 1 4: als vorige 'week . 
Res: w.wils Leider: dhr.q.v.d.Kleij, .. 
Samenkomst: 1 3 .• 4.5 ingang Lens-terrein, .. 

LENS 1.5 ;als vori_ge, week 
Re s: g. lelieveld, 2x., Leider: dhr .• T. Heersc_hop 
Samenkomst: 1 3. 4.5 Hengelolaan hk LoellJest,.iünlaan. 

LENS 16 ;als vorige week met f .magnee' 
Res: f.jonker Leider: dhr.A.Poels. 
t.:IE RESER,VE ,PROGRAï,,iA 

e.n g.gcmes. 

.. 
' . ' 

PB.OGRAHI"A PUPILLEN voor zate.rdag 2 november 19 68 · 

1,30 Vue P 1 - Lens p1 
1,30 Lens p2 - Duno p1 
1,30 Lens p3 - Vios p2 
1,30 Dzs p1 - Lens p4 
1,30.Lens o.5 7 Quick p4· 

12.-- Quick·p - Lens cpmb. p 
12,45 Lens w1 - Bmt w1 
12.45 Hbs w2 - Lens w2 

't 'kleine· loo 
V 1, G 1, L 6/4 
V 2, G 2, L 6/4 
Ockenburgh '. 
V 3, G 2, L 5/3 · 
Hanenburg 
V 1, G 1, L 5/3 
Houtrust 

LET OP VERANDERDE AANVANGSTIJDEN!!!! 

. . 

2x. 
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OPSTELLII-'GEN : 

LENS p1; g;ruygrok-g,bloks-p.-perreyrt...:j;redeman'"'-r.de. 

hoogd-j, de hil ster-r. harnas-m. heynen-a; 's-gravendijk-

:ç, v. noort-g-lorsheyd. ·.. .. . . , 
.Bes: a,kleiwegt.Leider:·dhr.J.dè_Hilster 1 · 

Samènkomst: · 12. 30 klubgèbouw Lens; ·· 
. . 

LENS n2; g:. -ir. ge s~el::.r: ~ ,d • meer-th, tij ssén2x-a. ,;,:'; kleef 

r. v. luxembû.Tg-j. v .d burgt-r. v. hoek-j. v; velzen-g. v. os_ch 

. : . · h. ruvter-w •. games. · 
. - .. R?s:. J. vàikcnburg-ralph micka2x Leider: dh:r:, P:de Jcnhg. 

?iIE RESERVE P'.':.OGRA!lil,'.A . ' 
LENS p3 ;h.v. boheemen2x.;.r. v ,d .kruk-r. leyn-c, schenkels-

f .kras-e. v .luxemburg-a. reesink-j. hollink-p. zaimé- . 

a,de hoogd-r,peek,. ... - .... ·, . . ' · 
:les: r.wüstefeld-r.hofrnan2x, Leider: d~r~Th~Hóéfnàgei 
ZIE RESE!=;.VE PR.OêrnAf"1''.A . - . 

LENS p4; e.de wi t-b. v. veen-r. guit.:.m, v, was$em-J', linders 

r, wi jsman~t .de ko1<.'..a: hoefnagwl-j .koomen-r·. yperlaanc: . 
th.v.d.voórt .... ' . . - .. . . . . . . ; . 

Res: j. Wq_sserman. _Leider: dhr. J. Col pa. . . . . 
Sarnenkomstl: 12. 4.5 · Hengelölaài1. hk · Leywég .~ur9cinema .... -. . ~ . ---· ' : . -~ .· :· 

.• : - .. . 

LENS p.5 ;a. v, velzen-h. nouweland-e. ypcrlaan-c .lipman.: ·· 

m. scheepErs-g.wa,sserman-p. v. osch-h. ud-ing--e;·teuni s-
r ,nottet.:ç. v. bij sterveld. · · · --·· .... - - .. -- ........ _ 

Res: h:luttén:1an~rene v. v ,dmcer 2x Leider: dhr ;c. Grim-
- bergen", 

, . 

LENS pup.combo ;m.peperkamp-e ~ u, amerongen-j .lustenhouwer 

m.v.vèen-e.v.royen-r.willems-j,brochard-s.knorr-
r,heemskerk-f .wouters-m.hoe:nderkarnp ... •· · 
Res: r,v.d.hoeven-h.v,boheemen 2x, Leider: dhr; • 

A.; Nieuwenhuizen •. · 

Samenkomst: 11 ,1.5 Hengelolaan hk Leyweg eurocinema. 
•· -

LENS w1 ,;..i ,wésterduin--r. v.d. meer2x-r, wage!jlans.:.p. hop
r .micka2x-r .peeters-j. bronger-a, grimbergen-p, lucas
r,hofman 2x-h.wubben. · 
Res: r. lelieveld, Leide'": dh1·. J ,f'.icka. 
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LENS w2;g.appeldoorn-r.bartelsman-r,bon~p.gier-p.v.d . 
. burgt-r. waarsenburg-f. v. velzen-r. versteeg-s teunissen
o, huis-f. verbarendse. 
Res: j.v.kleef. Leider: dhr.C.Bon.· 
Samenkomst: 12 uur Hengelolaan hk. Leyweg euroi:dnema. 

- . . . 

AFKEU"INGEN PUPILLEN EN vlÈLPEN: aileen als op de af
keuringsadre ssèn staat vermeld : _.''_zie afkeuringsli j st", 
kunnen d,e .. spelers van, P 1 t/m P 5, W 1 en w2 tussen 
11.15 en 11.45.informeren of de wedstrijden doorgaan. 
tel 66.13.14 klubgebouw. 
De spelers van d e combiuatie kunnen tussen 1 0. 30 en 11 u 
informeren naar eventuel\l ·. afkeuringen tel. 39. 86, 94 
dhr.G.v.d.Steen. 

ATTENTIE PUPILLEN EN WELPEN speciaal nieuwe leden 
Binnenkort hopen wij _een. zesde pupillen elftal in de 
kompetitie in te delen. Voorlopig zal dit elftal_b\)s-ç;aan 
uit welpen, die onlangs 10 jaar zijn geworden en onze 
nieuwe leden. Deze week al hebben wij voor dit elftal 
( d~ combinatie) een oefen-wedstrijd vastgesteld: Jullie 
moeten dus goed. uit,ki jken in welk elftal- je staat opge
steld. Zorgt,. d~t je op tijd aanwezig bent!, 

AFSCHRIJVINGEN JUNIC:'.EN EN PUPILLEN.: voor vrijdagavond 
7.30 uur aan dhr,G.Lorsheyd, I•,:eppelweg 972, Telefonisch 
uitsluitend vrijdagavond tussen-6.30"èri ·7.30-i:mr rió,' ·. 
66.13.14 klubgebouw. 
Alleen in uiterst dringende gevallen b.v.plotsélinge 
ziekte_ kan je zaterdagochtemd bellen naar de heer G, 
Lorsheyd, tel.66.31.55 · · 

_MATÈRIAALUITGIFTE: dhr,R.Kuypers. 

NIET OPKOr.;EN: wegens niet opkomen afgelopen weekend wordt 
J. de ·wolf 2x als reserve opgesteld. - · · 

KEEPERSTRAINING,:' voor èeze ·week ·worden uitgenodigd de . 
volgende keepers: R.v.d.S_teen, H.J0 chems en G,Ruygrok. 
Deze jongens.worden-zaterdag om 10 uur verwacht •.. 

, . 
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RESE :VE PJ.OGRAr·1l!!JA : . 
Bij afkeuring van onze velden is ·l:-J.et volgende ·rese,~ve
programma van kracht: 
Zaal J-'.arterrade: 13.30 --14.4.5 Lens p2 ·en p3 · 

Leiders:·dhr,P.de Jonhg en Th.Hoefnagel. 
14.4.5-16.-- Lens 13 en 16 · 
Leiders: dhr.C.Kras-A.P6el~. 
16.~- - 17.1.5 Lens 6 
Leiders: dhr.J,v.d.Voort-:- J,Zoet 

Z ae.l Herschelstraat: 
13.30 - 1.5.~-Lens 2 
Leider: dhr.H.de Groot 
1.5.-- - 16.30 Lens 8 en 9 
Leiders: dh_r. J ,Heynen- J. Wi tting. 

. -- ~. ~ ~ .... 
1rüENSDAGI'J:DDAG TRAINING PUPILLEN: · 
I.v.m.de vroegere sluiting van onze velden moet de 
selektietraüüng op woensdagmiddag· eerder worden ge~ 
steld. 
De· betr-éffend.e spelers dienen "'voortaan om 3 uur aanwezig 
te zijn. De·training vangt aan om 3,1.5 uur·en eindigt 
om 4. 30 uur, • • 
De '·woen~è.agmiddagèlub:: voor overige pupillen en welpen 
vangt aan om 2 uur,: 

VAN .DOEL·TOT DOEL: junioren 

Lens 6 - Cromvliet 2 

Zate·r·dag ·jl. trad ons 2e B-elftal aan tegen Cromvliet 2, 
de, tot zate1-dag, ongeslagen koploper van hun áfàeling, 
In deze bijzonder hard gespeelde wedstrijd wist Lens 6 
zich de meerdere te tonen. Tecnnisch en taktisch hadden 
onze jongens veel meer in hun mars., terwijl Cromvliet 
daar enthousiasme en een grote vechtlust tegenover 
stelde, Het eerste kwartier was voor Cromvliet, dat met 
lange ballen de Lens-defensie trachtte te ontrafelen. 
Doelman R.Vuurens wist in dit moeilijke begin zijn doel 
op p:rf!chtige wijz·e schoon te houden. Aari .de andere 
kaht was L'ens enkele malen' gevaarlijk maar de "finishing 
touch" ontbrak alsnog, Na 20 min, opende Croljlvliet de 
score met een doelpunt uit een onoverzichtelijke situatie, 
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l~et de aldus b'ère:ikte 0-1 stand brak de rust aan:-rnJ:de 
-tweede helft :sloeg Lens zijn slag; fet · snelle-äänväl::-
len wérd het· doel· van _ Cromvliet onder ,druk gezet. Doel
punten konden dan ook·- niet uitblijven~ Na 1 O min. kreeg 

- Lens'een V:~ije trap toegewezenop 20 mtr van het vijan
delijke doel. Linksbuiten Trimo zett·e· zich achter de -
bal en met een effectvol schot verdween de bal cehter 
de doelman( 1-1). Lens drukte door, Het;Jtweede doelrmnt 
moét men eigenlijk met eigen ogen zien om het te gelo,ven. 
Op zeker 50 mtr afstand ontving (alweer) Trirrio de bal 
en met een verschrikkelijk hard schot verdween de bal 
voorde tweede maal achter de wanhopig springende Crom
vliet-doelman. (2-1). Ondanks deze morele klap wist Crom
vliet _toch nog terug te vechten, maar Th.v.?..ijn c.s. 
wiclten tot het eindsignaal de desperate aanvallen van 
Cromvliet vakkundig te weerstaan. 

Gds 7 - Lens 9 

Lens werd in het begin van deze wedstrijd zwaar onder 
druk gezet, maar dit overwicht werd door Gds niet in 
doelpunten uitgedrukt, Lehs nam, geheel tegen de ver
houding in, een 1-0 voorsprong door v,Deelen, en even 
later werd het z.elfs 2-0 door Wilmer, Hierna kon Gds 

·tegen scoren door_ foutief ingrijpen van doelman Straat
man. In de tweede helft nu een zeer aanvallend Lens. 
De Gds-achterhoede kon het, met 8 man in de verdediging 
nog maar net bolwerken, Ean zeer snelle uitval van Gd~ 
bracht de stand op 2-2. De rest van de speeltijd werden 
er over en weer goede kansen geschapen en gemist. 

Vvp 2 - Lens 3 

Het zag er in het begin niet naar uit, dat deze wedstrijd 
voor ons zou eindigen in een zo grote overwinning .• Lens 
was namelijk gehandicapt door de blessure van aanvoerder 
T.,v.Essen. De eerste tien minuten gingen gelijk op tot 
het moment dat een van de Vvp-spelers hands maakte in 
het strafschopgebied. Feilloos werd àe penalty benut 
door, F.v,d,Berg(1-0). Door prima ëombinaties kwam Lens 
tot een veldmeerderheid. Bij een goede aanval was ooH: :: 
ónze achterspeler P .J:::-'-'ein Bretel er naar. voren· gékbmeri '' 
en scoorde (2-0). Na ae thee leek-het.erop,dat·.Vvp het 
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. initiatief in handen, zou gaan. nemen, Dit was echter 
zear··ti jdeli Jk ;· .D'oor., "L+lt?ekookte voorzetten van o. a .L. V .d 
iî'èide br-'lcht F:, v ;d. Berg de -stand op 4-0. Deze grote 
voorspröng ma.aktè imze i:ipelers minder attent met het 

__ gevoig"dat de tij_gei}:partlj de· gelegenheid ){reeg een wel
verdiend tegènpunt,te scoren. Vlak voor tijd kreeg•Lens 
ort1_ ànduidelijke redenen een penalty tegen w~lke doór. 
a.v. Berló magnifïek werd gekeerd., zoi;iat deze; .in 

. ,.goede verstandhÖudirig gespeelde wedstrijd, eindigde 
· in. ·een 4-1 . ovërwinning. 

~. \ 

'"' :!;•·. 



REDAKTIE 

1. van boh.eemen 

j. groenend.ij_k 

g: jehee 
t. wubben 

REDAKTIEADRES 
1. van boheemen .. 

ellekomstraat 55 

tel.: 32 24 00 

SEKRETARIAAT , 

h. a, v. d. steen· 

fultonstraat 165 

tel.: 63 24 22 

WEEKBLAD VAN DE VOETBALVERENIGING LE N I G EN S .N EL 

42ste jaargang nummer 9 6 · november 1968 -

TE LE-LENS DONDERDAG GEEN SENIORENTRAINING 

: De gestaag vallende regen veroor,zaakte . 
afgelopen zondag de zoveelste voetballoze 

. dag, dit seizoen._ Het prègramma gaat al 
. aardige hiaten vertonen. Gelukkig was er 
. in de tent een en ander te doen,· .De aan
wezige leden· zàgen zich vergast· op een 
,mini-drive, die op razendsnelle wijze.ge~ 
organiseerd was door ka-ka-baas H.de Groot. 
De prijzen waren ondanks het mindere aan
t11l koppels, van dezelfde hoge waarde a-ls 
van _een normale vrijdagavond, ,Mocht a, s, 
zondag het gehele programma wederom zijn 
afgekeurd, dan kunt u zich"in het klubge-

_bouw wederom aangenaam verpozen, · 
Laten. we hopen, dat het niet;ZQ ver zal . 
komen en dat het programma wel doorgang .. 
zal vinden, Een progranm1a __ metbmogelijkhe
den, De respectievelijke. tegertstandèrs -
stàan ofwe_l vrijwel gelijk of_ onder dê. 
Lens-eiftallen,: · 

. . .· . Het e,erste zal Rava moeten gaan bestrijden 
TOTO-SEKRETARIS' ·. in het Zuiderpark hög wel. Rava heeft na 
j. i- m. jager · een v~rb~uffende start, ( drie klin~ende 

overwinningen) een enorme depressie gehad 
weimarslraal 67 

lei.: 33 21 33 

TERREINEN. 

sportp~rk escamp 

· hengelolaa~ 600 . 
lel.: 6613 14 

KONTRIBUTIES 

i 9.irgnurnmer tnv 
.·pen.njngme'ester . 
Jens 33 67 11 

( drie ltlinkënde nederlagen). Aan onze ' 
voortrekkers de taaki,-Ra_va pog iets dieper 
in de mi sere te d'rukkeri, Celeritas .2 heeft 
drie punten uit vîjf wedstrijden. Ons 
tweede team heeft een punt meer, Rekening 
houdene met de come-backr van Dicky Bran
denburg, zien wij de tweede oplage met ' 
twee punten rijker terugkomen.Lens 3 

·:speelt uit ·tegen Postalia 3 en heeft twee 
punten meer met een wedstrijd meer, i,;oge
lijkheden? Te over, dachten wij, Bij Lens 
4 is de situatie identiek, Kommentaar, 
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identiek, Lens 5 heeft vorige week zondag de eerste 
overwinning binnengesleent_. Vcs heeft pas eenmaal gelijk 
gespeeld. Is twee punten te optimistisch? Lens 6 wint 
zonder meer van Laakkwartier 9; dat er wel heel weinig i 

van bakt. De Utopisten zijn dit--seïzoen-wel bijzonder 
grillig. Cm-,1ogelijlcom iets te voorspellen. Lens 8 heeft 
drie punten r,mer als Scheveni_ngen.; Scheveningen is al-: 
tijd een uiterst_moeili.jke tegenstander evenals Ooievaars 
de toekomstige o;pnonent van Lens 9. · Voor beiden Z01J. 
een geli.jkspel als haalbare kaart .. geboeksta.afd moeten 
worden. ·· Jozef. 

Lens scherp 

·. De redaktie lanceert, met -ingang van volgende week, 
.( indien de .competitiè ·t.enminste doorgang viÏ.ndt) een 
nieuwe rubriek.onder. de titel:· "That ·was the team that 

•··was.!" Het ligt in de bedoeling dat de leden van de re
daktie i.edere week een bepaald elftal nader onder de 
loep 'ner:1en. De di-verse sryelers zullen·middels een korte 
karàkteristïek, ,individueel beschouwd worden. Zulk een 

.. nadere. be schouwing zal- volledig objectief geschieden. 
Het,_hangt ..dus van ;u, spelers af of u. deze rubriek met 
angst, en vreze ,tegemoet m::,et zien, ja dan nee. De te ' 
leveren kritiek zal eerlijk maar medogehlöos zijn, 
med.o.gen.loos goed, of medoe;enloos.; ..... ·• .......... . 

JéGé 

DONDERDAG ,-GEEN SENIOREN'I'RAIN.ING; 

HOE IS HET l:OGELIJK_???? 

De redaktiè meent een lami tè moeten breken voor een 
der spelende le~en · van cle voetbal vereni_ging Lens, die, 
alhoewel·hij geen achterstallige contributie heeft, nu 
reeds voor de vijfde" achtereenvolgende me.al reserve staat. 
Het:is prijzenswaarcl.ig dat deze knaap, N.Osse, nog nooit 
verstek heeft,. laten_:_gaan _ en reeds vijf maal de vlag ter 
hand· heeft genomen. De redalrtie dacht op d_eze situatie 
toch wel felle kritiek te moeten l:everen en dringt er -
bij de Eke;· die· hiervoor de verantwoordelijkheid-draagt 
op-aan, deze scheve situatie onmiddelijk recht te trek
ken. We hopen dat de Eko de ernst van de toestand onder 
Dgen ziet em dat N.Osse zijn voetbalschoenen pok eens 
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1-rnrkeli jk kan gebruiken! ! ! ! 

OFFICIEEL 
r-:utaties 
Nieuwe Leden 

Harrie, Joz·e·f, · J éGé • 

521 Dijk v U.J. 8-12-55 J Groenezijde··222 522 Kleef v JA 24-10-60 W de Rade 28 - ··· 
523 Lelieveld . 

. ?. .W :c .A. ·. 30-5-60 

, .. 

W Dedemsvaartweg 396 G 
; 67 98 86 524 Ruytèrs J .P .lsï; 

·, . 24-11-54 J Coevordenstraat 77 
. 66 32 29 525· SÓ'er R.?.. - '18- 5-51 · J Binn~nzijde 58 · . 67 43 ,70 526 Waàrsenburg . 

· · · · R.A.J.20- 4-59 W r-!elis Stokelaan 2078 

i : 

66 96 85 . 527 Winden v.d. H. 
14- 4-60 W Dedemsvaartweg 398 B 

'· .. .._ . 

18- 6-66 i iah;enheitstr.~75~ 
25- 3-55 J Hengel~laan 1424 
12- 8-59 -W Berenrade.47 · 

,·., 
-""~ ., 

In Ballotage . 
Burg v.d.?.A.W, 
He;'nen A.J,1:, 
Perei:r:a R.W, 
Piete:r:s R, · 
Sçl,utte. M. 

25- 8-59 · W Noqrde,rzijde 179 66 16 61 
12-: 4-59 W v.Anrooijstr.40 • 68'6,136 

H.-.Ph,Srnitskam is door de bond geschorst -voor ·4 bindende. wedst;ri:jd,en van -Lens 2 + 1 ·bindende wedstrijd voorwaar-'delijk met een proeftijd-van één jaar. 
A.J.L.v.d,i)!eijden is door de bond geschot-st voor 8 bindende wedstrijden van Lens 6, waarvan 2 wedstri jdën voor:waa:i:-delijk, met een proeftijd van één·jaar. 

GEEN {BI{ür,,-)FIETSEN l\'iEER OP HET TERFtÉIN 
-1\-i _ove,0 leg met het gemee,ntebestuur is het met ingang vàn -heden rtiet meer toegest·aan rijwielen en bromfietsen (en -oäk auto's) binnen de hekken van ons komplex te_ · ·· plqatsen. De fmetsenstalJ;ing, die zo langzamerhand het doel_ aan.· de Hengelolaanzijde van oms eerste ·veld, in de· vEi"rdrukking bracht, is v-erplaatst t9t buiten de afschei-~ . .• . " . . ' 

~ .. 
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dingshekken ··van, ~ns. k.omple)Ç,. Töt -nader order zal het __ .. _ 

toegangshek ter hoogte van ons eerste veld gesloten ·· 

blijven om aan d.e nieuwe situatie te wennen. He:t .. terrein 

kan betreden worden via de (kleinere) ingang achter. het ... 

kleedgebouw bij het eerste veld, 

KERST-KLAVE'l.JASDR.IVÊ 

Na twee klaverjas-avonden begint er een beetje teke

ning in de strijd te komen, m2.ar ·alle kaarten -zijn nog 

niet geschu.d; er is nog· van alles mogelijk. Het duo 

Cooma.ns/v. d. Steen h· eft de leiding overgenomen van 

het koppel de Zwart/v.d.Velde, dat een duikelinp; maakte 

naar· de vijfde plaats. U ziet hoe roem· spoedig kan ver

gaan. Op de tweede plaats nu het juni.oren-debuta.nten

koo1Jel v. Hulst/I:_,,-rrnrs- zee-(' verrassend-. Het duo Witting/ 

Pijpers vol5t op de derd.e plaats ( vorige week negende) . 

Vierde is het koppel Riep/liep. 

VARIA: 

-Wij feliciteren de heer en mevrou°I'! A,Buys ri1et de ge

boorte van hun tweede zoon, Jeroen gena11md. Dat hij 

in gezondheid mag opgroeien en een Yoorbeeldig Lenser 

zal worden. 
-Op 31 oktober overleed, gesterkt door de s'a/r_árnenten, 

r:evr. G. Schout·en-Hagmey€Jr,· Wij wensen. haar ech,tgenoot 

kinderen en kl.einkinderén_ veel sterkte in deze uren van 

beproeving, 
-Eerst- nu bereikt,e ons h_et trieste :bericht van het _over

.lijden van de vader van ons lid Peter Schouten. Laten 

hij en zijn famil.ie zich ·gesterkt voelen door. ons mede-

.leven, • : . 

. -iîede namens zijn vrouw dankt Loek Hendrichs bestuur e'n 

leden voor de blijken van belangstelling bij gelegen

heid van hun huwelijk, 
-Het bericht kwam bij ons binnen, dat Johanne.s v. Vel-

zen in het West einde-ziekenhuis ·verblijft, waar hij her

stellende is van een scheur in de linkerheup, Wij wen

sen Hans :nm harte beterschap en een s;) 09,dige terug-

keer in. cnzc puDiJ.lenelftallen. · · · 

-No~ een bericht uit de ziekenboeg; Giel Blok l':igt sinds 

enige weken ( 2) thuis bij te komen :van een hersen schud-

. di·1g. Bij deze· wordt Giel ook van ha.rte beterschap ge-
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wenst en een speodige ccme-back. . . . .·- . -Ons gewaardeerd Utopist, ex-redaktie-lid èn. huidîg bestuurslid Guido. Hal.leen treedt Gp vrij_dag 22 november in het huwelijR'"iifät)iiej .Earinnne v.d·.-Kruk. Het h'qW~ltjk wordt om half dri(ël tngezegend in de ~apel van S?,c,re. , · Coeur aan èe ~ey,tons:t;:r,aat 326. {! bent ,in de gele-g,enhe~d. om het bruid~pe,ar. Vo/} 5 tot 6. 30 uu"' ,te feliciteren_ ~-n restaurant '·Boulevai:-cl Rotende", -St_ra11dweg.13-17 t:e . _ Scheveningen, Ouidq· en 1,;arianne, vee], geluk in jullif toekomstige. coalitie:! .:·. - ... ·- i 
. " '~ . .:. : . ' ) ·:;'' .. :i -:. ;·, '' DONDERDAG GEEN- SENIC::ENT:1AINING. · . - · . . .. ' . .... .. . . ~ . . .• 

NISU'.-JE LENSOLSLAG · ·, 

Het is eindelijk ,na veel moeite, gelukt om genoeg advf.,rteerders voor de niemre Lensomslag te ·krijgen,· Bïge'iü:i,,ik toch wel vreemd' voor -zo'n grote vereniging. Afijn;het_•is weer gelukt, het krantje is weer toonb2.ar. onz·e dànk ,·,_ gaat naar de adverteerders en wij spreken. de •hoop uit,-·. dat u zeer zeker hun winkels niet zal passerërr:· ,· .. · .. ' .. , .. , . ,.,,. . - . ,. . ·.·• :; . 

ÈXTRA-EXTRA-EXTRA _;;xr~ 
" . - . • T Ons eerste elftal .. .speelt donderdag.7 november een t•1èc1..:..-. strijd tegen J.A.c:; een zatèrdagmiddag--tweede'klà_sser/ Het bijzonder~' van ·de wedstrfjd i's, dat ze word1:: gé-.. ": speeld op het K .N. V.B. sportcentrum. ,:Veel succes eérs~e- . elftalspeler~: dè wèdstrijd zal- worden gevolgd ç!obr· vele '·hoge" scheid•srechterlijke ogen!1! ! .. · '· .. · . . . . .. •·"; .· 

PllOGRAl<'MA SENIOREN· voor zondag 16· november 1968-i' 
14. 30 Rava 1 -:,,.Lens J 
12,00 Celeritas 3 -;_-Lens 2 
14.30 Postalia 3 - ~ens 3 

12,00 Lens 4 
12.00 Lens 5 
14.00 Lens "6 -
14,00 Velo 8 -

Odb3 
,Vcs 6 -· 
Laakkwartier 
Lens 7 

,_ Z_uiderpark • , . 
Leyweg · · , 

. 'lerl. Waal .sdorperlaan 
- .voorbij Buurtweg . 
. 2.-1 - 5 /3 . · · · · ,' , ; . 
: 3.-2-5/3 . 

9· , ,;,. , .. 1 .. -1-5/3 
H,Hoekstraat,Wate~ 

ringen 
~uiderpark,2e gedeelte 
Schenkkade (oud Vue) 

1 3. 45 Ooievaars 8 - Lens 9 
12,00 Scheveningen 10 - Lens 8 
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• OP-PTELIJINGEN : ··,,. •/ ,1.. 

LENS 1; 
civ,d.,beek · · 
h.à.ietz(A) · · 
r.fórtman 
r. s. roocl.bol 
j. j .y. d. knaap 
a,j;'rooduyn 
h.j.rooduyn 
r.wachman 
f .de zwart 
j,zoet 

LENS 2· 
' . . ... ,,. . ' 

. r. bruit.c,emàns 
tl. fToenen2.i jk : · · 
j .mesker 
j;v,dijk 
g.,kemperrnan(A) 
l;berns · · · 
l.riemen . 
h~brandenburg 
d,cnglebert 
c. b enne kor ... 
th,brandenburf p:. verhaar 

B.es: · .· Rés: 
r. bruggenial'js 
12:."kemperman .... 
h,brandenburg 
Leic)er :, , . 
dhr.P .I"eershoek 
Grensrechter: . 
dhr.C.Uisser' 

> 

w. venderl:J:os • 

LENS 4; . . LENS 5 ; , 
tl:') •. si.iykerb1lyk(]j. ). _n. v ,domburg 
w.verbarendse c"t.kuype:r 
l;smitskam j.de ·tóer•·. 
a.v.egü1ond.. r;.l.v.d.akker 
f. straat hof j, à.e waart -
a; janssen t.., heer schop ( A) 
j;c,v,schaik • c.meere .. , '" 
j.witting c.vervaart 
f,wubben f.burghouwt 
r .• brandenburg .,_ r_.de groot 
,,r. eyaltelhof '· ·p. speicher 
nes: · Res: 
h.suvkerbuyk a,v.wasbeek 
h,c.1.ouw ·à.ldeinbreteler 

· · .' --j. a. meyr;,ing 
' -. 

~--· .,_. 

LENS 3: ·· -
.... 

a.;verbarendse · 
n.koot\A) · 
a. nibu1•Îenhuizën 
p.schöuten 
a., lir.1beek 
th.hoefnagel 
th.brochard 

. w.a.vincent 
g.looyestein 
g. v._ cL kolk. .. . 
r; eykelhof ... : 

-Res: . . · 
w. burghouwt •, 
· j . v. è ... burg. 

LENS 6; 
. 1,1. suykerbuyk 

h.de ·groot 
m. v. zilfhout 
c.peeters 

,·h.kemper 
h. d.e ster·ke 
j. wilJ.·ems(A)" -: 
n:cte·t'oer 
h,haket--
j. de hil'st è'r 
1. janssen " 
Res: 
f.veelbehr 
.e. clement. 
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LENS 7: 
b,hendrichs 
m. he.ers chop 
f.v.dijk 
m.v.eysbergen 

· j.riemeh 
e,a.v.d.acker · 

· g.halleen 
p,schulten 
g. jehee ( A) 
h. be yersbergen 
v,henegouwen 
j. veldink· 
Res: . 
n.de gruyter 
g.v.d.kleij 

KEDEDELINGEN EKO 

LENS 8; 
j. v .• westing 
l.bleeker 
h. jacobs 
a.hoppenbrouwers · 
c.kras 
f.bierhof 
a.v.luxemburg(A) 
a,poels · 
j.ja:.1er 
r.ravestein 
j.brochard 
Jes: 
n,osse 
j.helwig 

LENS 9 :·. 
l.brandenburg 
c.mutï,aerts 
th.brëers(A) ' 
c.w.kuyper . 
b.osse . 
j. ve·. barend se 
p. verbruggen 
f,de winter 
r.v.wassem 
j .wel1ing 
p.brëmmer 
~{es:·· , 
j. hoo'gduin ·. . 

·r. v·. oci.stveen-koentze 
f. vreeswijk:- · 

Afschrijvingen vrijdagäVond tussen T, 30 en 8: 30· uui:-- tel. 66.13.14 klubgebouw. Alleen in noodgevällen later bij 
dhr.Huis, tel,. 67,83 90 .. , . __ . . . 
Afschrijvingen bij andere functionarissen, be·stuursleden cantinebeheerder en derg;: lijkè worden als ni•et' ontvangen beschouwd. ·· , 

Aangezien zondag jl. geen enkel Lenselftal.heeft gespeeld 
zijn d~ spelers die vorige week al.s reserve .ope;esteld i,faren, grotendeels' wee_r r serve geplao.tst. · ! . - • • ' 

AANVOERD1HS ATTENTIE: all~ a2nvoerélers dienen ervoor. 
te zorgen, dat de wedstrijdrapporten uiterlijk inaandag
avond volledig ingevmld bij de Eko zijn ingeleverd. Voer de uitspelende elftallen moeten ruilformulieren. en wed-·- strïjdrapport vrîjdagavonêl ~9f zaterdag,mmddag in de be~ stuurskamer worden afgehaald, · 

DONDERDAG GEEN ErsICHENTRAINING. 
A.s. donderdag 7 november 19 68 geen tráining ·voord e senioren! · 
Woensdag, 13 november_is er:i,v.m. de voetbalwedstrijd 
Ajax-FehnGrbace géén training voor de seniorengroep van de elftallen 3 en 4, 
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PROGHAl1LA J'ONIC"CEN voor zaterdag 9 ,november 19-68 

15;30 tens --~ :-' Quick 3 • -·· .. --~ ·:;, V 1, G 1, L 6/~·· 

14; 15 Lens 5 .: i'f-este"C'kwartier 4 · . V 1 , G 1 , .L 5 /3 
15.30 Lens 6 - Duno 4. V 2, G_1, L 5/J. 
14.15 Ooieve.ars·3- Lens·7 Zuider:park, 2e ged. 

14.15 Lens 9 - Bmt 4 V 2, G 2, L 5/3 

15. 30 Rava 8 - 1:ens 1 0 ( veld 4) Zuiderpar_k ,· ... 2_e ·ged. 

15. 30 Vvp 1_1 _ c. Lens 11 ( veld 3) Zuiderpark,î:r :Droog 

· ·' ,· lever Fortuynweg 

14.15 Vvp 13 - I.:ens 13 (veld'1) ·. ZuiderpB.rk, idem 

14. 15 Lens 14 - ·Coieva.ars 6 · V 3, G: 2; L 6/ 4 · 

14 15 Len·s f6'- ·Loosduinen 7 V 3, G 2, L 5/3.' 
Lens 8 ~·12- 15 vrij 

J,ens 5 . ...: 6-1...:10-·12-13 zie reserve ·program0:ia 
.· ·, .: . . . . . . ; . 

OPSTELLINGEN: 

LENS 2; e.ls bekend b.v.d.lans 2x. 
Res: a,v,essen 2x. Leider: dhr.H.de Groot · -

· Samenkomst:' 15. 00 klubgebouw ·. 
> ' - • 

LENS 5; à. ,_hoek-f .guyt-fr .raaff :-c. schrover:- j. v.d. heiden2x

p. hop-.rr. v.c:velde-j .de jonp.:h-o .kortekaas-j, de zwart:-

j ,dresse1cl.orp2x- · . · 
Re~: tr,resodihardjo2x. Leider: dhr,G,v.d.~elde, 

:;irE RESE?..VE PROGRA1'IT,IA 

LEtJS 6 ;a. vuu_rens-h, rimr, elzwaan-th, v. rijn-th, booms-t. jun€ 

schläger-p ,"V.d. st·een-chr. stà.pèl-r .meershoek.:r. straatman 

tr.resodihardjo2x-j,v,d.voort. 
Re s: · j; di sselè.orp2x Le·ider: dhr. J. v .d • Voort-·· 

·· 3IE .. RESERVE. p;,oGRAMl\liA + TRAINING .. 
·-·:" ... -- . ·····-~·"•·· ·•·--·-·-• 

LENS 7;fr.teunisse1-r.zoun-aTschijf-g.de klcijn-r.hoef-

·-nagel-a. v.d. keer-r ,de wolf-1. egberts-w. englebert-j ,keet• 

man-c.v.hulst · · · 

Res: b.de haas-j,de wolff. Leider: dhr,A,Blok. 

Samenkomst: 1 3. 45 _ Hengelolé'.e.n hk Loevl? steinlaan 

,::IE RESERVE PROGRAMl'fä + TPJ\IHING 

LENS 8; vrij zie öv ... èr;i.gf3_ elftalJ,en: 
- .... f .. 
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LiZNS 9 6renée straGtman-e. V. c1. linden-r. v-':n.UnspeBt~th'. ~iils.-
haus-r. os-j.meuleman-r.,wouters-c.v.deelen~p;:wilrner- , -.-· 

j.meyers-w.duyvestein •. 
Res: p.steffen. Leider: dhr.J.Witting. 

LÈNS 10;m.reuver-a.kuiters-a.castenmiller-r~asselman.,. .. 
j. e.sselrnan-w ,mulkens-f, de vroege-c. hoenderkamp-w. hen7 • · • 
driks-r.charité-b.hoefnagel. · 
Res:p.wolters-j.lµcas. Leider: dhr.F,Wubben 
Samenkomst: 1.5. !JO Hengelolaan hk Loevesteinlaan 
ZIE RESEC:VE PR0CMM1(A .. , . ~. · 

LENS 11..;_r.. v.d. steen-m. v. bagg1,1m.-g. trommelen-j. d'\.sseldorp 
f. baven-f. wouters-.-c-.lustenhouwer-f. vèeren~e. hoefr.ia"gel" 
r.zoun-j.v.rijn. . 
îiies:p.le brun-R.mickç1. Leider: dhr,Th.Suykerbuyk 
Samenkomst : 1.5. 00 Hengelolaan hk Loeve ste'. nla?.n 

LENS 12 1 'ILrij,, .. ... 
LENS.J3;-f.v.os-p.be;.,kelaar.:.h:straver.:.c.v;d.aardweg~ 
p. booms-e. booms-p ,de wolf :-j. slabbers-'g, lelieverd-w•. de 
hilster-h,niggebrugge. -
Il.es: r,de vroege. L.eider: dhr .• C.Kras. 

• 

Samenkomst: 1 3. 4.5 Hengelolaan -hk Loevesteinlaan · . ' 
•, . . . 

LENS 14;b,ruiterman-j.v.rossurn-t.v,d,aar-r.bom-a.looye-,
stein-j.dessing-w.v.d.linden-f,hendriks-;a,brouwèir-:j,: 
wüetefeld-j.v.wijk 
Res: w,wils, Leider: dhr.G,v,d.Kleij. 

LENS 15; vrij ... -
• ••. 1 ~ 

LENS 16;f.willeyns-,r,heystek-f.de vries-,h.kleiwegt.;, · 
e,wohrman-j.v.hoek-g,fomes-f.magnée-r.verbarendse-r, 
koster-a. burcksen. · 
Res: j..post.:f,,jonker. Leider: dhr,A-.P0els; .- . 
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P''0G2AN1'1A PUPILLEN voor zaterdag 9 november 1968 
. •' --·~ . ' . •., ... . ~' 

1 ; 30 
1;30 
1 ; 30 
1 ; 30 
1 , 30 
1 2·; 0 
12. 0 

Dhc .p1 _.,.~Lens p1 Brassërskade,·Delft,.'_,._. ·c<:·s 
Duno p1 - Lens p2 rgr ... Nolenslàan.-. ,--
Vvp p2 - Lens p3 ::.. ~•. Zuiderpark-, · · 
Lens p4 - Ooievaars p2 V 1, G 1, L 6/4 
Soa p1. - ·1ens p.5 <·: • • • · • Oèkènb.urgh · ___ ,.,.._ . 
Vredenburch· p- -,. Lens, pcomb.:ir',:Vrèdenburchweg, · 
Vredenburch w1-Lens w1-.; Rijswijk •. :· .· · 
Lens w2·vrij zie ,reserveprogramfüa:. ·-

' . _, ··· .... 

OPSTELLINGEN: 

LENS :p1 ;/2".ruygrok-.t,,bloks-p.perreyn~j.redeman~r.dé ...... 
hö6fq-j .de hilster-r. harnas-m. heynt;n-a. 's-gravendi jk .: 
r. v .noört-g. lorsheyd. · · 
;'tes: a,kleiwegt, Leider: dhr.J.de,Hilst.er 
Samel1rkomst : 1 2, 30 kl ub gebouw Leris 

LF~NS p2; g. v. ge ssel-r. v ,d .meer-th. tij ssen-a. v. kl_g_eJ::_- _ .. 
r. v. 1 uxemb1.1rg-j. v.d. burrt-r. v. hoek-h. v. boheemen-g. v. 
osch-h,ruyter.:..w ,gómes •. · . - •.. •. . .. : .... 
Res':,j.valkenbur.g,·Leider: dh1°.P;de Jongh···• ·. ·· 
Samenkomst: 12, ~-5 Hengelolaan hk Leyweg --euro cinema, 

~ ' - . '• 

LENS P3 ;t .prins-r. v .d .kruk-r. leyn-c. schenkels.:..f .kras
e. v. luxemburg-a. reesink-j. hollink-p. zalmé-a .de hoogd-
ro,p_eek; ,-."· __ ' l ·~.:-·.-·.:,·-.? • • ~-~ ... , ..... , •• 

Res ~: r-,wüstefeld. Leider: dhr. Th, Hoefnai,;el. 
Sameri:komst: 1 uur Hengelolaan hk Loeve ste_inlaa~ . 

L:~NS p4; e .de ~ri t-b ~v. v~e~-;. ;u·i t-m. v. wassèm::: j. linders 
r.wijsman-t,de kok-a,hoefnagel-j,koomen-r,yperlaan7 
th,v,d.voort. · 
Res: --j.wasserlljan .• Leide,··.: d-hr,J .Colpa, 
ZIE .,RE,'3ERVEP8.0GB,Al',:î~A .. '" 

··• . 
LENS p.5 ;a, v. VE\lzen-h .nouwèland-e. yperlaart,c.-lipman.
m; scheepers-g. wasserman-p. v, osch-h, uding-e. teunis
r,nottet-c.v.bijsterveld, 
~es: h.lutterman. Leider: dhr.C.Grimbergen 
Samenkomst:12,30 Hengelolaan hk Leyweg ~urocinema 
ZIE RESE:=tVEPROGRAMMA 
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LENS p comb.;m.peperkamp-e.v.amerongen-j.lustenhouwer

m.v.veen-eAv.royen-r.willems-j;brochard~s.knorr-,r. 

heemskerk-f. wouters-ra. hoenderkamp. · 

Re_;,: p,v.d.nieuwenhuisen-j,schouw. Leider: dhr.A.Nieu-

. . . wenhuizen. 
Samenkomst: 11.15 Hengelolaan hk Loevesteinlaan, 

. '~,· . 

LENS w1 ·; j. westerduin-r. v.a. ineer-r. wagemans-p, hop-r. 

micka-r.peeters-j.bronger-a.grimbergèn-p.lucas-r,hofrnan 

h.wubben. · · · 
Re s: r .. lelieveld-f. kortekaas. Leider·: dhr. J .Micka. 

Saaenkomst: 11 .1 5 ingáng Lens-terrein. 

\ 

AF!.,,,tEUNGEN PVPILLEN :8N 1/IBLPEN: alleen als op de afkeu

ringsadre ssen stàat verneld: "zie afkeuringslij st", kunnen 

de spelers van P1 t /m P 5 tus·sen 11 . 30 en· .1 2 uur infor

meren of dewedstrijden doorgaan. tel.66.13.14 klubge:.. 

bouw. · · 
De spelers van de combinatie en w1 kunnen tussen 10,30· 

en 11 uur informeren naar eventuele afkeuring tel. 
39.86.94 dhr.G.v.d.Steen. · . ·· -

• 
AFSCH:?IJVINGEN JUNIO:/.EN EN PUPILLEN: v66r vrijdagavond 

7. 30 uur aan dhr .G .Lorsheyd, J,ïeppelweg 972, . . _ 

Telefonisch uitsluitend vrijdar,avond tussen 6. 30 en 

7.30 uur no 66.13.14 klubgebouw. 
Alleen in uiterst dringende gevallen è. v. plotselinge 

ziekte kan je bellen naar de heer G .L
0
rsheyd, tGl. . · 

66. 31 .55 . 

EATEli,:ëAALUITGIFTE: dhr.R,Kuypers 

KEEPErtSTRAINING: voor deze week worden ui tgebodigd de 

volgende jongens: R. v.d. Steen-H. J ochems-G. Ruygrok·. 

Deze jongens worden zaterc'.ag om 10 uur verwàcht. 

TRAINING: De B-klasse training 0p donderdag 7 november 

gaat niet door. 
De- trairÏÎngen op dinsdag-en woensdagavond ( 1 2 en 1 3 nov .• ) 

gaan normaal door, ook als er op deze avonden voetbal

wedstrijden op de t.v. mochten worden uitgezonden. 
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De woensdagmiddag training voor pupillen en welpen 
·vangt aan· om 2 uur~ De selekti-etraining voor:. :P__l -om ... 
1 5 • 1 5 uur.· -· · · · · 

' ·. 
RES-ERVEPROGRAi'·mA: bij ai'keuring -van onze velden .is, he.t 
volgende re serv·epr0tramrna · van kracht: 
zaal rarterrade: 1 3. 30-14T45 Lens· w1 -w2 

Leider: dhr.JJïoka 
, 1·4.45-.16.oo Lens p4-p5 

· . Leider&: dhr. J. Colpa-0-.Grimbergen, • 
16.00-17,15 Lens 12-13 

, · Leider.s :dhr: H .Brand.enburg-C, !Cras. 

zae.l Hersohelstraat : 
13.30-15,00 Lens 5 en 6 
Leiders: dhr ,G, v .d•. Velde-J. v, d. Voort 
15. oo:... 1.6. 30 Letis' 7 en. 1 O . 
Leiders:. dhr',A',B1c!,,-F.1lubben.-·,: '· 

• ... 

PROGRA~\YA JUNIOREN voor• zondag 10 november 19 68· 

12; 00 L'cns -1 - Westerk,_,;artier 1 . V 1 ; G 1 , L 6/ 4 
13;4.5 Lens 3 - L.v.s.j.1 :·.v 3, G 2, L 6/4 
15.00 Lens~.:-. Vv.p 3 V 2, G 1, L 6/4 . . 

OPSTELLI!éGEN: . 

LEr~S 1 ;als bekend met b,v',d,lans 2x 
Res:j.v.d,heyd,en2x' - p,de ha;:m, Lei::ler: dhr.J.v.d.Kleij. 
Samenkomst :î '1 • 30 kl ub·ge b'ouw. · · 

LENS 3 ; als vorige week . . . 
Re s: f. jehee. Leider: dhr·. F. Hérrer.rans • 

LENS 4;als vorigew8ek 
l=tes: h ,'dankers-'r. peters. 'Le-id er: dhr :F. Flu.ónans. 

' .. 
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STANDEN 
Deze week kregen we van de Juko een kleine statistiek van 0.e pupillen. Do.c,r de resultaten van onze toekomstige cracks zo goed zijn, kunnen wij niet nalaten het te publiceren, daar het natuurlijk onze club-ijdelheid streelt, 

Pup. gesp, gew • gelijk verl, punten voo1°-tegen 1 .5 .5 10 22 1 2 6 6 12 37 4 
3 6 4 2 8 2.5 .5 4 7 3 3 1 9 9 6 
.5 7 3 2 2 8 1 8 15 

tot. 31 21 .5 .5 47 111 31 

wedstrijdgemiddelde: 1,.51 

ï·.foeten wij u nu nog uitnodigen om 's zaterdass onze jeugdige voetballers in aktie te zien?? 

• 

, . 

.• • • .J .i. 





AEDAKTIE 

1. van boheemen 

j. groenendijk 

g. jehee 

f. wubben 

REDAKTIEADRES 

f. van öoheémen 

ellekomstraat 55 
tel.: 32 24 00 

SEKRETAAIMT 

h. a. v. d. steen· 

fulto'n;fraa.i' 165 

tel.: 63 24 22 

TOTO-SEKHETARIS 

j. j. m. jager-· 

weîmarstraat 67 

tei.: 33 21 33 

TERREINEN 

sportpark escamp 

hengelolaan 600 

tel.: 661314 

KONTRIBUTIES 

gironummer tnv 

pennirgm~eS,té~ 
lens 33 67 11 · 

WEEKBLAD VAN DE VOETBALVERENIGING LENIG EN SNEL 

42ste jaargang nummer 10 
-:.,: .... ·r,. r'.·.-. ··: 

1 3 november-- 1-96B " 
- ·1 

_TELE - LENS. D · .. 

· Er staan vsior onze vereni_ging, ,en'v.oor het 
be.stuur in het 1:}ijzbnder, weer enk-ele ·belang
rJ.jke bèslissingen ·op· het programma. Het· 
vorig jaar berei-<ldeh ·cte heren best=uursleden 
zich ernstig voor op •èen buit,en-gewonè alge
mene ledenvergadering, tijdens de ontwerpen 
van de reglementsw_ijzigingskómmfussiè zou-'-
den worden be.sproken. Tha_n-s•is opni'euw_zo'n 
extra ledenvergadering· :i:n' •h'et ve_rschiét:._,.; ! 
De zaken die nu onze aan_dac.ht· vragen., zijn wat 
praktischer van aard en·zeker z-o interessant. 
In het kort komen zij neer op de plannen 
die het bestuur koestert t.a.v. het; ih 

. eigèn "b'eheer nemen van ons 0sportcompiëx,• , 
de verbouwing van het klubgebouw en de:· fihan
ciele konsekwentsies di13 deze· twee' p:t'iojeo-' '· 
ten met zfch.mèe'brengen. -~ _ . , .. 
Over deze kwesties is in ·de Len'srevuè -reeds 
meermalen geschreven. Velen zijn er, ondanks 
de zwaardere lasten, ·een vodrstander van 
dat Lens de velde.n. in .ei'ge'n beheér .neemt.1 
We zijn dan baas in eigen ,hui:3, hebberi gèen 
last_ meer van '·wilde voetballers;', kunneri 
de entreegelden in eigen. zak steken,; enz. 
En de pl~nnen wat "be_tieft de "verb'ouwing · ' 
van het klubgebouw zijn ook al genoegzaam 

. bekend. De behoefte aan meer sanit11-ir, ;een 
keuken achter de bar- is eveneens vo,or ·vele 
Lensers zeer wenselijk. Haar--,- -- voor dit · 
alles geldt: meer· com:f'ort, dan ook meer· 
óffers ! U begrijpt dat de medaille eën · · 
keerzijde"he.eft, __ ............ .. . .. . . . .............. . 
Uw mening ,;üL.het"be.stuur. gaarne .ve,rlil3.!DCJ~ .. 
Vandaar dat op Maandag 2.5 november a.s • . 
een ,buitengewone. àlge,mene. ledenvergaqering 
zal worden gehouden, . tijdens welke .. u die kenbal,: 
kunt maken, Wij willen niet .;i,alaten, u op, 
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te wekken deze maandagavond voor Lens vrij te houden. 

OFFICIEEL 

In ballotage:. . 

Burg V. d; p. A.w. 
Heynen,A.J ,t:ï, , .. 
Pereirà R.W. · 
Pieters ft; : · 
Schutte M, 
Boogaard v.d.R. 

18-6-6a w; 
, 2,5 .• 3,.5.5 J; 

12.,.8-.59 w. 
2.5-8-.59 w; 
12-4-.59 W. 
28-2-59 w. 

Fe.hrenheitstraat 675 
Hengefolaan ·1424 
Beren.rade 47 
Noorderzijde 179 66.16.61 
v,Anrooijstrpat 40 68.67,36 
de Rade 7 

Adr~.swi j ziging: 
374 _Tellnissen F .H; thans Landzijde 8~.- · 66.52.12 
37-5-,Teunissen S.L.L.- th~ns " 
tevens J:ionateur _ 

·. Hr. Teun'i ssen ,: , ide.m. · 
,,. . ~ • ,:aJ • S 

i\". 
Sèhorsing: • _ -- . - . 
H.A •. Suykerbuyk ·is~ door de bond geschors~. voor 6 bindende 

_wed.strijden ]:an Lêns 5, 
Th:,Brocj1ar·d wordt door het bestuur geschorst voor 3 
weken,-i.v.m.officiele waarschuwing tijdens de wedstrijd 
Post alia 3,. Lens 3 :· , 

Kosten strafzák;en: - -•- i ' .• 
De ,kosten van d .e strafzaken dienen door de betrokken 
speler~ te. zijn betaald v66r de schorsj_nr; o.:· is, Indien 
dit_ ni_et ge]:le_µrd is v~lgt geen opst.ell_ing, _. 

- . . ,_ ~ . . - - . . . 

De 'rici.vol'génde -getchorste-spelers dienen over te maken 
op gliirorek;,,i1tng_ 33,67,-11 ten. name van de Penningmeester 
vàrî Ler:j;i.g en Snel: · · · 
A.J,L;v;d.I'eijdeti,· f.7,50 
H.Ph.Smiiiskam f.1.5,--
H. A; S,uykerbuyl<--: · · f. 15, -,-
G ,r'.. H0getoorn . · ' · f, 5,--:,. i.v.m.niet opkomen. 

BUJJb_NG1'ViON1' J\LGEr::ENE LEDEN VERGADL!i.ll\C -_ 

Op maandàg 2;i november zal een buitengewone algemene 
lederïv_ergadering worden gehouden, Dit.in verband met de 

· , plannen van het bestuur de terreinen in eigen beheer 
~ . 
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te, nep,1ei1; ,:ct·;vr.'z. huren op j~a:rhuurbasis en de verbóu,.,--wing v,an .het klubgeb-c:uw. Aanvang' 21.00 uur. -,: , ' Plaàts van hàndeling: het' klubgebouw. · 
Agenda: . ' ' 
1 .• opening . . 
2, voorstel-tot w1Jz1ging huurkontrakt 

- basis t0t, jaarhuurbasis. 
3, uitbreiding klubgebouw. · 
4. sluiting, ' · 

VARIA: 

van uurhuur-' · 

Rudy Wachrrlan en Dini Blommers geven kennis van hun voorgenomen hûweli jk op v-,.ijdag 22 november a.s. om 15, 00 ' uur in het stadhuis Javastraat 26. 
Receptie _ van .1 7. 00 1 8. 30 uur in -';Le Coq d 'Or:_" J,Lèyweg., . 's-Gravenhage. · 

·- PHOGRAMJ\J\ SENIOREN voor zondag 17 november 1968 
14~ ÖO ·HVV 1 :... Lens 1 .·. v, Hogenhouckiaan 1 L 30 RVC 3 .:.. Lens 2 Schaf!pweg, Rijswijk ·, 12.00 Lens.3':... VUC 5 V'1, G 1, L 6/4 .. 14.30 Lens 4 - VDS 2 V,2, G 2, L 5/3 , • 14.00 Lens 5·- GDS 3 V,1, G 1 ,- L 6/4. 12. 30 SEP 2 :.. Lens 6 · . B:rasserskade, Delft 14. 00 ODB 7 i... Lens 7 Albardastraat 12,00'Lens g·_ Adelaars 5 V 2, G 1, L 5/3. 
13.15 Lens 9 ,.. Postalia 7 V_2, G 1, L 5/3 

OPSTELLINGEN: 
LENS 1 · 
c.v.d.beek 
h .• dietz ( A) 
r,fortmaii ,,_ 
r.roodbol · 
j,v.d.knaap 
a.rooduyn 
h,rooduyn 
r.wachman 
f • de zwart , · 
j,zoet 
g.verhaar 

Res: 
r.bruggemans 
g.kemper_man 
h.brandenburg 
Leider:dhr.P.-Meershoek 
Grensr :dhr.C .• Visser 

·:•· .. ~. 

' 
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LENS 2; 
r. brugftèman s 
d ; groenenè\i jk - ' · 
j,mesker 
j;v,dijk 
g.kemperman(A) 
l ,bern·s. 
1;riemen 
h.brandenburg 
j.englebert 
c,benneker 
th. brandenburg 
Res: . . .. . 
w ,\rende:rbos ' 

LENS: 5; : · 
n,v.dombnrg(A) 
c. t ,kuyper __ 
m. v. zilfhout '. 
/!; 1 • v.d. akk.er 
h kemoer '.·•:,,:,. · . . . ... 
n. de boer '··· ·· ·-• · 
c ;meere i 

a; kleinbreteler : 
j;èe hilster · ~. 
r.èe groot· 
r,speicher 
Res: 
c.vervaart 

LENS 8· 
r,v.oo~tveen-Koentze 
l;bleeker 
c.peeters 
a; hoppenbrol,vrers ,: 
c;kras 
a,v,luxemburr.(A) 
h. jacobs 
j;jager 
j ,willems 
j .. brochard 
Re r;: 

. LENS. 3; 
.. · a. verbarend se ... ·· · 
n.koot(A) . ·· ,,· 
l.smitskam 
p:schouten 
f. straathof 

·th,hoefnagel 
g.v.cl..kolk 
w. vincent .. 
f,looyestein 
f .vmbben 
w.eykelhoifi; 
J.è s : . 
j.groenendijk_ 

LENS 6 · 
rn. suyk~rbuyk 
j.riernen 
j .de boer. 
j.helwig 
h;de sterke 
f,veelbehr 

0r,ravesteyn 
"w. burghouwt 
'h ,J1aket ( A ) 
,g.y.d.kleij 
l; janssen. 
'Re s: 
'j, welling 
f,vreeswijk 

Lens. 9 .. : · .. 0 • 

Res: . 
th,broers 

_ c ._mu,tsaer:s 
,. 

. - . 
Lens8 

~welzen 
a ;poels 
j,hoopduin 

L'.::NS 4; . 
,. t"h;'.suykerbuyk:CA) 

.~,. vèrbar·endse 
t .heerschap ._. 
a • v . e gm cintt~~-~ -· -.:.. 
j ,cl.e waart, · 
f. v. boheemen . 
j. v:, schaik · 

· j .witting ., 
a,v"wasbeek 
a. janssen ...... . 
r. eykelhof'. .... . 
Rès: 
a,verbrugr:en 

LENS 7: 
e; a.v. d. acker · 

:•·. _. ·1t,:$:ëlf X:{yte_r: .. . 
--·--·· ..... _J ...... . 

,m! v .ey.sbergen 
m.neerschop · 
1. brandenburg 
g_. hall een·· ·
p. schm.lten · 
f;, jehee(A L · 

• -,i,:beyersbergen 
. V ,nel)ef2:0UWeri 
J. veld:Lnk ' . 
Res: 
j ,;ve?barendse ······ 
c .'w-...kuyper- -·· ·· •--
f .de wint_er _ 

LENS 9; · · 
h,douw 
r. v. wassem 
b. osse· 
n,osse , ·· 
f.oeters 
w.th.v,d.li:ian • 
j. v .è :burg· 
j.meynenig 
a,looylé"èns ·. 
e:clement 
p,bremmer 
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MEDEDELINGEN EKO: .. · .. ,. - .. : .. · 
AFSCHRIJV1NGEN: _vri jç\'agayoncl· tussen 7. 30 en_8. 3Ö uur 

. t_(=l.c66 •. 13,14 klub"ç,ebóuw Al.leen in dringend'e gevallen 
: · 1s1-ter bij dhr.F:lfos~ei:-;t~l.6'7,61.53. ·. . · · .. 

Afschrijvingen bij.andere funktionariiisen, bestuurs
J.eden; cantinebeheerc'er en dergelijke worden als biet 
ontvangen beschouwd. 

Nïet opkomen~ di, schorsing van· C.v..Zijl is ingetrokken." -

AANVOEil.DERS ATTENTIE: alle aanvoerders dienen ervoor 
. te zorgen dat_ dé wedstrijdrapporteri uitE)rlijk maaijdqg..:: 

avond volledig ingevuld bij de Eko zijn ingeleverd. ·voor 
de uitspelende elftallen moeten ruilformulieren en wed
strijdrapport vrijdagavond of zatérclagmiddag in de be- · 
stuurskamer worden il,fgehaald. . _ · 

:· VOENSDAG :1 3 november ge~n. training. 

PH.OGRAIVlMA JUNIOnEN voor zondag 
12.00 Ado 2 - Lens 1 
12.00 Lens 3 - Vredenburch 2 
14 •. 00 Lens 4 - Quick Step-s •3· 

17 novemt,er {968 
Zuiderpark 
V 3, G 2 ,, -L 6/4 
V 3, G "2,. L 6/4 

OPST?'.LLir;GEN : · 

tENS•1; als 0ekend -met b,v.d.-lans 
;::tes:~ f .. guyt 2x, Leider: dhr.J.v •. d •. Kleij-. .. 

·Samenkomst:. 11 ,40 uur .hoofd-in-gang Ado-terrein •. 

LENS 3; als bekend met a.hoek2x-f.v.d.berg2x. 
"Res:l.v,d;velde LeidE)r: dhr.F.Herremans;: · 

! . • '. 

LENS 4;als bekend. 
Res: h,martens Leider: dhr.F.Flumans. . . , 

PROGR.AY:l':A JUNIORLN voor zaterdag 16 november 1968 , . 

.' .'. ~ 

15 ;15 Loosduinen_ 1 :.:. L(!n~ _ 2 ·. -·. _. r.fu.çle~(e.:i_n·, ·_i"cr;fs\ër"siiweg: .L('<' 
15.15 Lens 5 -"I:lvc 6 · V 1 G ,1 -L 6/4, .. " . . 6 ' . ' . · PJ:,oo lfüs 4 -' Lens- . Houtrustlaan .. ,,. "· ... •-:· 
15;15 Lens 7 Tèdo 2a · · · : •V 2, G _1, "f, 5./3: · :· 
14.00 Lens.8 - Rava 7 V 2, G -2; L 5/3 .· . 
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14;00 Wik 2- Lens 9 
14;00 Lens .10 - Goàa,.4 
14;00 Rvc 12- Lens 11 
14;00 Lens 12 - Loosduinen 5 
14;00 Vvoo 1 62 -.Lens 13··. 
12;45 Ado.23- Lens 15 
14,00 Gds 13 - Lens 16 

OPST:ELLINGE_N : ' ' . 

Zuiderpark," 2e ged, 
V ),G 2,1 b/4 · 

.. Schaapw!èg, Rijswijk 
V1,G1,:j:,5/3 
Ockenburgh 

-· Zuiderpark 
Erasmusweg 

LENS 2;als bekend met p,manders·en p,de haan 
Res:· f.v.d,berg 2x. Leider: dhr,H.de Groot• 
Sami,mkoinst: 1,4·;15 uur klubg:eb9uw Lens' ·· ·_ • 

LENS 5; 
a. hoek2x-f. guyt2x-fr. raaff-c. schrover-j. v-.d ,heyden
p; hop-g. v ,c1 .• velde-j .de jon_gh-o ,kcirt.ekaas-j .de zwart-
j. di sseldorp. · · · · 
Res:j,helveste)ID2x. Leider: dhr.G.v.d.Velde. 
"?;IT' "'li'S171"VE PROGR 1• =,"- · · - · . ' . ··, 
L:J .;.J 1'.J..:..r ~ ~ ~-'J ... ltiUJ. lh. . . ' . -·- ---· -

.. ·, 

LEt.TS 6; als :.vori·g_e week ' 
Res:j.de wplff. ~cidet: dhr.J.v.c\. Voort ... 
Samenkomst: 13.15 uur Thorbeckelaan hk.Haagweg 

. ;; -. 

LENS 7; fr .• tèunissen-r. zoun-a. schi jf-f. dé kleyn-r. hoef
nágel-a. v.d. keer-r ,de wolff-1. e_gberts-w. englebert-
j. keetman-c. v. hulst. · . ... .: _ , 
Res:j,v.d,enpè2x. L_e;i.der': clhr.Ä.Blok. • ' 
ZIE RESERVEPROGRAril-ffi , . 

LENS S;b,dé haas:..j.janina"at"-j,v.dain-1.v.d.meer~e.bcr:.::. · 

p. heynen-j ,hol vens'te:ynf1x-g. v',ardenne-b-rave·steyn:...th. 'v.d. 
aardwèg-j. v.d. ende2x. . . · 
Res:w.mulkens. Leider.: dhr,J,Heynen. 
ZIE RESE'1VEPl.OGRAMI1A . • 

LENS 9; renee · straatman-è. v ,d. lindèn-r. v ;n:unspeet;.;;th·. wils-"·• .. 
haus-r ,bos.:. j ,mèule!han-r. woûters-e. v; deelen-o. wilmer- · • . · 
j.meyers-p.sfeffen. . ·· · · 

Res:w,duyveste~.- Leidèr: dhr.G.v.d,Kleij.·• , .. 

Samenkomst :13.;,0: uur Henc;elolaan hk roevesteynlaan; 
'• 
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LENS 10 ;m. reuver-a. kuiters-a;. cäst.enmiller~r: a~selman
j. asselman-p. wolters-c .• hoenderk8J!lp-:)j_,l_1,1cas-w. hen.driks-
b. hoefnagel-r. chari te... · .. · ··· · ' · ·· ·· · '·• · 
Res: .f.de vroege. Leider: dhr.F.vfobben •. 

LENS 11 ; r. v. d .-steen-m. v. baggum-g. tromme.len-f .diss_eldorp-,, 
f. baven-f. v1outers~c .lustenhouwer-r. V?eren-e ·.hoefnagel-. .. 
r.zoun-:--j.v.rijn- · .. · . · · ' .-.·,.· , .. , .•,;··,··•-- >·~ i .. ,. .• _..: 

ile s ;a. brom,er.•,.• J,f!id?.r: dhr. Th. Suykerbuyk. · · ' 
Samenkomst: 13. 1.5 uur Hengelo;J.aém bk Loevesteyr;lla,an. 

LENS 12; h. jochems,-j. janmaat-a, l~dd-~r-p: v; wijk-·p .le brun
p .verschoor-r.mibka-f. snoeyers-j. colpa-r. v. d .horst-
d .limbeek. . . . ' 
'.îes:a.v.d.aar. Leider: dhr.ff.Brandenburg;- · •-;: 
~JIE RESERVEE:OGRJ\Jüll:IA 

~ .. \; . ., ~ ,. . 
' ., . ',· , ... . ~ ~ '. -~ 

LENS- 1 3; f. v,;i:rn-p. berkeiáár:..h. strinrer-c. v: d; aard~reg·
p.booms-e. booms-p .de wolf'-j. -slabberS-Si•l~lieV~ld:2;r.~·cte, 
vro·ege-h·.niggebruggc. •. ' . . C .:• -·:·:-~-· < 
,îes: w,de hilster. Leider:··clhr.C.Krás, ·')· · ·· ··· 
Se.menkoms:t: ,1 3. 1.5 uur _i,ngé)l').g Lens-:-~errein. ,. ,.~J,i 
LENS 1.5 ;r_.mooyman-a -~~Chneiqe~-r .de vrie·s"._c·:báfk~~-j: 
schaareman-,;,. wo9rn1an-g ;kerkhof-a. v ,mari s-r·. v·. d ,.?.,i'}~ c.,··. 
j .de ereef-h.puit. · · · · · 
ctes: e.reesink. ;r.,eider:,_dhr.T.H~er.s,cli.9P,. , ,, . 
Samenkomst: 12._1.5 .. uur hoc!d:i;ngang,A:do_.-,.. ·:, 

. • ' . . ·-· . . . • ,i- ... '.· 

LE!IB 16; j. willèyns-r. kos1?er;;r. heystek:.:h.kleywegt:;cJ,-POSt:.: 
f. klos-f .magnee-a. burcksen-r. verbarendse'- j. v. hoek- · 
f.jonker. ,, ..... ·: ,. ... · · ....... • ·. ,: . ·,, 
Res:f.de vries-g.gomes. ~e.ider: dhr.f\-,Poels;_ 
Samenkomst:13,1.5 uur ingang 1ens-terr,e~p. · ,. 

' ., I ',• 

.•., .• • •. I ~ 

- : r 
. . . î. 

, ,, 
.. ,· ' ',. .... 
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PROGRA:Yl!\ PUPILLT'N voo:::, ZATERDAG 16 NOVE!13ER 1968 . 
l.;t.5 uur. L-el)s':_i, _;i: - Velo P:1 . V .i G I L 6/'41"·--
1.15 tens-_P 2 Duindorp SV PiV 2-G·2-1,-6/§.lz~:s, 
1.15 - Lens P 3· Loosduinen P IV 3 G 2 L 5/3)p .. · _rogr. 

12. 30 - 0oievaP.rs Pl - Lens P 4 Zuiderp. 2e. g;ed. .·. , · 
12.30 - Lens P 5 - s.ö.A. P 1 ·. , v. __ 2 G."2 16/4"" --- --
12.- - Quick Pcomd :.. Lens P comb Hanenburg Sa_c.Loh-

. manlaand .... ,. ---
12.30 
12.-

- Lens w· 1 B .K ~T. W l .. V 1 G"l G 5/3 
- Lens w··2· · Hanenburg Sav .Loh

manlaan 
- Quick W 2 

LET OP D:S VEJ.ANDE:IB AANVANGSTIJDEN;' - ' , ... 
DE OPSTELLINGEN : . ·,J;' '') ' 
Lens P 1 : g.ruigrok-g.blcks-p,perreyn-j.reden,.an-

~- -•• - -~•-F• • • ·•• .•, 

r.de hoogd-j.de h:ilster-m.heynen-r.harnas
a s-gravendijk-r.v.noort-g.lorsheyd., · · 
Res: a.v.klÎ,ei' L_eider dhr . .j.de hilster •. 
Samenskomst 12. 45: uur klubgebouw Lens. 
Lens P 2 ; a.k:J.eywegt-r.v.d.meer-th"tijss·en'-h.ruyter

r. v .lm::emburg-j. v-d-burgt-r. v. hoek-
h. v .boheemen-g-v-o_sch-j_. valkenburg-w. games 

res; .g.v_.gessel - Leider; dhr-.p.:de jongh. · · . ' . ··• ' , ' 

Lens. P 3 .; th.prins-r,v.d.kruk,-·r.leyn~c',schehl<e.ls,-. 
f .kras-r. wustéfel\:l-"a.ree•sink-j. hol link- · 

p.zalmé-à.de hoogd-r-.peek. · · · 
Res: e.v.luxemburg Leider dhr.th.hoefnagel . .. .. . . . 
Lens P,4:.; h.uding-b.:.v~veen-r.guit-m,v.wa;sem. 

· j.linders-r,wijsman-t.de kok-a.hoefnagel-
j.koomen-e.de wit-r.yperlaan. · · · · · 
?ces: th.v.d.voort Leider dhr.j.colpa. · 

L
Samenpkom

5
s~ : 12 uur Hengelolaan hoek lo.evesteinlaan. ens . a.v.velzen-h.nouweland- e.yperlaan-

.· .. -,· ,,-_,., ,•n: •. sçl]-~epers-c.lipman-j.wasserman-p.v.osch 
~ j. brocha;rd-e, telll'.li, S-'-h. lutterman-c. v:. bij sterveld, , 

, _Res:_ :r,nottet. e_.v.royen Leider dhr;C.grimbergen •... 
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Lens p comb: m.perperkamp-e-.vanierbn~;°èh-:,",:):lustenhouwer 
~ . '\ .. _rn;v .• veen-g .wasserman-r·. wi11em s-j ·; schouw 

s. kno:r>r-p;v ,d,;t1ieuwenhuizen~f;. wouters7 m. heersehop". 
Res: r,heemskerk Leider dhr c,meére;~ · • . · . 
Samenkomst : · 11.15' uur Hengeltlaàn hoèj<: Le~reg ( Elurocinema) 

> .~ ,:· • • e • , • ·, ~ ';. , • ~•; i· .;- ,·, · . '· _ , 

Lens W 1 : a. westé rdi.lin-p. hop-j. bronger.:.á,grimb·ergen-
. . r.micka-r.wagemans-r.lel_ieveld-r.hofman-

p.lucas-)1"wubben-f ,kor,.tekaas. _ . ; . ', . _ · · 
Res: r .. v .• d .n~eèr-· r _pèe½ërs;" Leider d}:)r; j .m_ipka. · 

, •• , • • • , .'. , • • • • • • 1 , • , ; • \ •· , ~ 

Lens W 2. : g,?,ppeldoorn-r. bartel sman-r. bom-·p. gier 
p .. v :d .• burgt-'h ,hoppenbrouwers~f. v .vel zen 

j.v.d.kleef-p,valkenburg~o.huis-f;verbarendse, ,~ 
Res: r·;verstee,g:,.s,:téunis.sen Leider dhr.C;Bon;. 
Samenskomst: 11.15 uur ingang· Lensterrein. 

1\FlèEURINGEN PUPILLZN· ;~N H~LPEN. _al'l.~eri àls ·op 'de .. 
afkeuringsadr·eès:,!:,ri s'ta'at: _verinel'd :. z_ie afkeurings'
J,ij st ;· )nir:inen de·.~pelers vah P_ l .!/rii ·p_5 tus·s~I') \1.30 
en 12 uur info·rmeren of de i\'Te"dstrijç!en q·9qr_gaan,·. 
tel.66.13,14· klubgebouw: · . · J -- • 

··· · De spelers van dè combina ti'e en W ·2 ,kuru,en .. tvsc;Pn 
10. 30 en 11 uur informeren naar even'tuelé. afkeuringen 
tel,39,86,94 dhr,G.v,d,Ste8n. ~ 
AFSCHRIJVINGEN JUNIOREN ;:N EUPILLEN: - voor vrijdag
.avond 7,JO uur.aan dhr,G.Lorsh€id,lieppe.lweg 972, 
·Teléfonisch uitsluitend VTijdagavond tussen ·6.30 uur 
en 7. 30 uur no 66.1} 1'4 Klubgebouw .. ·· . _ , 
Alleen in uiterst _dringende gevallen b.v.plotselinge 
ziekte kan je bellen naar de heer G,Lv'r:sheid •-·: 
tel,66.31,55 · ·· . · .· . 
1:ateriaalui ~g:i:fte dhr. R.Kuypers. · 

RESERVE PHOG;:iA;f.l.ïA: 'bij afkeuring van onze . ve1.d en is 
het volgénde rf serveprogramma van kracht: 

.. Zaal ï-:arterra:de: 13. 30 -l~c. 45 uur -Len's P 1; 
· Leiders ··Dbr; J .·de1-1Hilster · 
'14,45 - 16 uur Lens P 2 en "3. 
Leiders dhr.P.de ,Jongh en Th.Hciefrtagel. 
16.- - 17.15 uur Lens 12 
Leiders dhr.H.Brandenburg. 
Zaal Herschelstraat: 13,30 - 15 uur Lens 7 en 8 
Leiders . dhr. A .• Blok. en. J .. Heynen ~ . 
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Zaal Herschelstraat: 1.5.- - 16.30 uur Lens 5 
Leider .dhr ,.G, v, d. Steen •... 

'.· 

· :-: KEEI?ERS rriP;I!l:IJIÎG: voor déze .w<:fek wo:r;de~ uitgenodigd 
.de volgende· ·jongens . ; -r, vuurens-r. straatman-en • 
b de haas. Deze ·:jongens worden zaterdag om, 10: uur 

·. verwacht. Bij eventuele verhindering gaarne 
afschri~vep li;i j_ h~t _bek~nd adres, 

' NIET 'OiKOMEN : wég;é"ns· niet opkomen ïn het .afgelopen 
weekéincl,e -worden. c. v :·rmyen.,.renè .v ,d .ntee:è-r, peetérs 
en 'h;marieris tweemaal áls reserve opgestèld. · 

P/iSF:OfilO' s • :' Van enkele ,nieuwe leden, die vorige week 
gekeurd zi.jn ontbreken nog de benodigde pasfot-o 1 s. 
Zolang wij déze ,niet in ons bezit hebben kur.men .wij 
geen,kornpetitiekaarten bij de K.N.V.B.aanv:r;agen. 
Deze foto's"kunhen alsnog worden ·gezonderiaan de 
hee_r G .Lorsheid ,,'.eppelweg 9 72. Het betreft hier de 
_volgende spelers : 'p.f.c.v.d.burgt-m,hoeriderkarnp-,· 
r~ v; d .• hoeven-p. w. hop-s. knorr-h,martens-j. th. schouw 
r ;g ;m. v .·d. steen ,-p, a. valkenburg-f. w. averbaréndse-
f ,m. wouters-j ._a.kleef-r. a. j •. waarsenburg. 

- ' • 1,. 

TRAINING·: ·zoals gemeld .ge:an de training op dinsdag
en .woensdagavond normaal door .• 

KERST .KLAVERJASDRIVE. 

Ná de derde wedstrijdavónd is _de stand, als volgt: 
' l..G.;Coomans -H.v.d.c,teen 14.31.5 punten 

2. r.wachman ·_ g.verhae.r 13. ?.02 puntén 
3 riep - riep. 13 • .526 · 
4 höukes - de hilster 13~286 
.5 l .• huis - korff, 13283 
6 _v.hulst - eggers 13.276 

Let U vaoral op het geringe vérschfl. tussen de 
nurnmers 4-_5...,6 •. Zoals iedereen ·wel zal kunnen kon
stateren is de strijd nog volkomen ,;;,pen., 1 en 1.0 · 
verschillen slechts 1.500 punten, een versch:j.l dat 
in drie we"strijdavonden nog makkelijk te 
overbruggen is. · 
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KLACl:ITEN 

H~t bestuur heeft schrif.'tèlijke klachten ontvangen . 
van _de eigenaren van_ d ~- trainings zal en · aan de , · . ':, > 
Herschelstraat· en de MarterradÊi. "Men verziiekt ·de' -
aldaar trainende leden. van .lens niet me.er in: de ".l: : ·: 
zalen te roken· en voedsel te r-iûttigeri. :De afvaili')V:an 
dez.e gebruiksartikelenbaart":de:ile mènsën· dergelijke::· 
hoofdbrekens,dat-overtreding·van deze :tichtlijnen,niet 
eten en niet ,roken, het gevolg heéft aat onze 
vereniging nel- i).r and ere overdekte; trainiJ:l"g~facili--: 
teiten-zou moeten ga.an uitkijken, Het be·stuur~ .. 
verzoekt U daarom .dringend om verdere moeilijkheden 
te·· voorkomen,· U aan 'deze gegeven voo;"schriften ·te 
houden. 

. . ,, 

VARIA ' ' 
a, nieuwenhuizen is afgelopen :;:onçlag in_ de wedstrijd< 
post alia 3' - lens 3 nogal on:;:acht -met zijn aanvoerdi'?r 
nico koot in botsing gekomen. Hij is niet· een: gebroken 
kaak in .het bronovo-,-ziekenhuis. opgenomen, zaal 254 .--: 
smiddags van half twee_ t!=Jt ·haldl d!rie én savonds _van. 
6 uur tot half. acht' is er .gelegenheid tot b.ezo.ek. 

'• . . . ·- -·' ... ' ,· . ' 

Wie heeft er per ongeluk een beige regenjas met in 
een van de zakken een sleutelbos meegenomen? 
Hans 2ioet zit er met smacht op te wachten, in verband 
met de aanhoudende koude. 

THAT WAS THE TEAH Tl-IAT WAS. 

Zoals vorige week al in de lensrevue was aangekondigd 
start de redaktie deze week met een reeks artikeltjes, 
die als titel mee zullen krijgen : "That was the team 
that was" naar analogie van een engels t.v.programma 
That was the we2k that was" • In deze reeks zal 
telkens een elftal onder de loupe wo:cden genomen en 
wat nader worden besproken, De meningen en beweringen 
die er in deze artikeltjes worden geuit zullen 
persoonlijk zijn voor de redactie en hoeven beslist 
niet maatstafgevend te zijn voor de heersende 
meningen onder de leden, 
Het spreekt vanzelf dat deze redaktionele boreling 
geen couveuse kindje ial worden, maar bij zijn 
eerste kreetjes direkt zijn tandjes zal#laten zien, 
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Deze lieflijke tandjes happen zich deze weelcin de:_ 
· verrichtingen van ons eerste team., dat in deze kompe-
tibtie nog ongeslagen was en is, . · · . ·· 
De wed et ijd tegen Rava bevestîgde· onze· indruk. van· 
de laatste weken, dat Lens ~ijn tegenstander met ·:. _ · 
schroom tegemoet tr.eed', Dit. z_a,gen we bij de wedstrijd 
tegen Rava wel" bijzonder· Jluîdelijk •.. De taktiek inde 
e(•rste helft was te afwachtend. Vlaaróm de taktiek af 

. te stemmen. op: d,\ overschatte kwaliteiten van de 
tegenstander.,· Of. zou het .misschien voort kunnen 
zpruiten uit een onderschatten ·van de eigen · 
kapaciteiten- ? In q·e tweede ·helft ble2k dat die · 
afwachtende l].ouding beslist niet nàodzalcelijk wäif. 
Lens was stukken sterk;er en beheerste het gehele 
spelbeeld. 1:ra2rom deze angstpsychose. Inde af,gelopen 
wedstrijden is wel bewezen, dat dit beslist niet nodig 
is. . __ . . . . . ._. _ . 
. Overc1.e wedst. i jd zelf'. kunnen we_ kort zi:jn. · 
Een :o·eer .z,iakke eer.:ste ·helft, vooral de ,roer· oede en 
_ de· middenlinie. Na ·rust e·en Lens ·team il:ide naar onze 
mening ideale '_epstelling, dat Rava overklaste en 
overtuigd raakte •vän haar ijunnen. · · · · 
Eeri gelijkspel ~'i-tas het uitêindeli;jke resultaat, 
l~ger n?-et .. ~ ?3?·· .. 

'' . = •·.' 

... 



' WEEKBLAD VAN DE VOETBÀLVERENIGING LENIG EN SNEL 

REDÄKTIE 
'· 1- van.boheemen 

j. groenendijk . 
g. jehee 
f. wubb,m · 

REDAKTIEADRES 
f. van boheemen 
ellekomstraat 55 · · 
tel.: 32 24. oo 

SEKRETARIAAT 
h. a. v. d. steen 
fultonstraat 165 

tel.: 63 24 22 "· . 

TOTO-SEKRETÁRIS • 
j. j. m. jager 
weimarstraat 67 
tei.: 33 21 33 

TERREINEN 
sportpark escam·j:, "' 
hengelolaaii soo•·· 
tel.: 6613 14 

KONTRIBUTIES 
gironummer lnv 
penningmeester 
lens 336711 

. . , .. 

42ste jaargang nummer 11 · 20 november 1968 

. · TELE - LENS 
. . ' 

Het legioen ~.de-redaktie . 
-"The roar" :zo zo~.1.men het snpporterslegioen van Lens het beste kunnen karakteriseren. 
In de afgelopen weken (Hiilegersberg-Rava
Hvv) is duidelijk de potentie Vqn dj_t volkje aan het licht gekomen. Was het vroeger maar 
magèrt jes: gesteld met de opkomst van supporters, -vandaag de dag kunnen,we •·spreken van 
een massále uittocht naar de diverse ter- · re:i.n~n in en rondom den Haag. Lens kan zich gelukkig prijzen met een dergelijk aan de_ 
vereniging verknocht legioen, w~nt daarvan kan men onderhand wel gaan spreken,. Onde.r .. 
de begeesterende leiding van volks-menner 
Geitenbeek worden onze "golden boysa do:or · :inzinkingen heengeholpen en .. naar doelpunten 
toegeschreeuwd, H.et is ontroerend om te zien hoe men de aderen pond de keel(hel:iben die 
dingen eigenl-ijk -een naam?) doet opzwellen en de stembanden doet vibreren, De .stijl-

. bloempjes die, het geachte legioen sprm.it, 
zijn zo weergaloos, dat de eerste de beste 
neerlandicus er zijn vingers bij zou aflikken. We moeten deze mensen in ere houden. 
Onze eerste editie heeft. veel steun aan deze mensen, die eraan meehelpen deze jongelui 
in de derde klas te doen uitgroeien tot een 
waardige, volwass_en tegenstander .• 
-Reeds enkele· maanden vult·-deze·· redaktie- -
de kolommen· van uw 'Lens-revue,, Dit betekent 
dat er verànderingen zijn gekomen. in de . 
stijl en ópzet van het schrijven. Dat hierop reacties zijn gekomen, is alle.en maar verheugend te noemen. Dat deze.reacties nogal verschillen is oqk een normale z2.aJc,·· Het is evenwel opvallend dat vooral de doèir,gewin
terde Lensers vrij- sceptisch staan t.o.v. 
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de huic1.ige aanoak. Enerzijds hebben we begrip voor hun 
kritiek, die varieert van ."sarcastisch'' tot "onleesbaar", 
anderzijds willen we duidelijk stellen dat deze redaktie 
eeri eigen kijk heeft op d.e zak.en· die in onze vereniging 
leven. We verwachten bepaald niet dat u deze inzichten 
met ons deelt, ·wel dat u ze respèc_tei:rt. Dit laatste is 
dan· ,~ederzijds. Wé danken hen dïe positief op. ons werk 
hebben gereagee·rd; het was en is een goede stimulans, 

Tussen, twee haakjes: wie opent nu eens de nog m<9.agde:- . 
. lijke rub'riek'.' ingezonden stukken". Er zou via die weg 
~en ophelderende dialoog kunnen ontstaan tusn'H'lB leden. 
en redaktie. Hopend à.at u in de komende tijd veel ple-

· zier de Lens-revue zult lezen, verblijf ik met de vrien-' 
del.i.jke- pennegroeten, 

JéGé, 
~: .. 

OF.FICIBEL • • ,, , • -· ,. ~· 

1Tutatie s :. · ., · . " . •· · 
. ' d "',,.. . -~·_;;·" .. ",;- --

nieuwe ,:i:e én.: . . ' . • ,--,~c"'• ·: • ', , .... • ·.. .. · • 

,528 Burg v.d.P.A,,g.;,;,,•1:s-6.::·6u·':.,w-: Fahrenheitstr.67.5 
52.'t. Heynen A.;J·,!' .. ;,!• -- 2.5-3-.5.5 ..:.-J-''Hengelolaan 1424 
'.5·30 Perei'ra Tf:W; · - ; 12-8-.59 . .:. W- Berenrade 47 

· .5 31 -Piàter·s ïl..- :- <.2.5-8-:.59 - W- Noofderzijde 179 
.. . 66.16.61 

.532 Schutte"!I; 12-4~.59. - W- v.Anrooijstr.40 
.. · . 68.67,36 

. . . •"~- ... 
Inballotage_: ._ -~ 
.533 Boogaard•y.ci,1.. ·28:2-.59 "'w.:. de ll~dè 7 

- ~ .. "'· ' - . -. . ' ·. ,-, .. 

,~ - . ~ . ~-- , .... ._, ' "), -
Adre swi jzi~inp;-: • · ._. . . 
d9natéur 27 H, Eisènburg_er, thans Aker straat 1 37, Brunssum. 

,. . ;, . -· 

Doe of• .je thuis bent •.• , •...• en houd è.eboel netjes .• 

Ja, vriencl~n;.bovensta2.nde regels_vloe±_den·mEl' uit de pen, 
toen ik me ervoor zette om in enige vplzinriën uiting 
te geven aan wat spontane gedachten roncl··de ·zaal training. 
Al blijft de veldtraining de voorkeur hoi..den en kan de 
zaaltraining niqt veel meer dan een surrogaat worden ge~ 
noemd, toch is_er·in de_indo0rtraining veel genoegen en 
profijt te beleven • 

. 
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Dit beseffend heeft de leiding van onz"é scholën·al Vélé 
jaren alle bezwaren tegen het-verhuren van de f,1/mnas-· 
tie~zaal niet geteld en .'is ·.zo de verlangens van vele 
sportbeoefen,aars· .tegemö.et gekomen. -
Ook weer in dit winteTseizoeh. - · ·. 

)!laar .z.e stelt wr wel i.et.s tegenover, n_1.· de verwachting 
dat; iéder zich houden_ zal· aan de gulden regel die -in : ·. 
de titel van dit ve"rhaàl te lezeh staat. ' · ··- ' 
Ja, vanzelf sprekend, · zegt iedereen,_ Ji:r:i_ t9ch, __ :i. s_ ::i_oros ... na 
afloop het waslokaal hagenoeg een zwembad. l):11 tqçh,-~ ver
raden sporen .op de vloer. dat er met gewone s_choenen ge
tràpt 'is.· En toch, i,;orden muren en plafond gebeukt inet 
ballengèweld; , _ _ __ . . . · , ._ . > " __ _ --- . , __ - -
En toch·, is eenmaal na.afroop het· li-cht blijven branden. 
Alles b egri'jpeli jk. · - - - . - . - -
l';aar ook alles ongewenst! 
Laten we derhalve afspreken te doen iir eri bij ·de zaal·_ 
of we thuis -zijn, en de boel net:jes houden. _· __ _ 

UITS'l,AGEN 

Hvv -1 - Lehs 1 
-> Rvc -3 - Lens 2 

VARIA 

2-2 · 
0-1 

p. Jufferman s .. .. · "" 

•, 
13 december Ping ·Pong! ! ! ! ! ! ! ! 

•• 9 •• 

-Wij verheugen ons in de berichtgeving dat A ,Nieu~ren-., 
huizen uit het ziekenhuis _is ontslagen. Beterschàp en -- -
wë hopen je.spoedig weer op onze velden teSzien-draven; 
-Zowel'Ruud Wachman als Guido Halleen t~eden a.s. vrijdag 
in het huwelijk. In vprige Lens-revues hebben wij ge
publiceerd waar en wanneer u ze kunt feliciteren. 
-v.Jij feliciteren het paar Groot;-Limbeek"met 'hun_ 23e 
plaats in de klaverjas-drive:Ccolllpetitie, Tracht'deze 
plaatsing te stabiliseren of .zit-er.misschien nog meer 
in. · ; .. ~: .. • . , : _ . . " . . .. _ - . · · 
-Loek Hendriks bedankt bij deze voord~ belangstelling 
en het medeleven die hij mocht qntvangen na het onge-
hikkig breken van zijn il een, •- · -

1 3 december Ping Pang !.P ! ! I'-

-. 



; 

-129-

Algemene lèdenvergádering: . 
Normaals maken we u ero::, attent dat maandag 25 • lilov. een 
algamene ledenvergade:i:-ing gehouden wordt,m.b.t.·het in 
eigen beheer nemen van de.terreinen en de'verbouwing· 
Va.IJ ),1_et klubhui:c,,• Het is de vurige wens ,van het bestuur 
dät ALLE leden aanwezig zullen zijn. Aan u om te bewij
zen dat dit waar.gemaakt kan worden!! 

VERONTSCHULDIGINGEN: . 
De Lens-revue van vorige·week maakte een ietwat rom-
melige indruk. Dit ·was te wijten aan een ongelükkige 
samenloop van omstandigheden. De redaktie iàl er zorg 
-voor'·dragen, dat zich dit niet zal herhalen, 

VAN DOEL TOT DOEL: senioren 
Lens 1 moest ,de "Oude Haagsche'· gaan bestrijden op het 
pas voor· .2~0.000 gulden verbeterde veld.aan de Hogen
houcklaan.· He:t 1,;as overigens niet te merken, dat er zoveel 
geld. tegen ae~ngesmeten ( o, pardon, gespendeerd) was. De · 
eerste helft .. was ontgoochelend. De achterhoede was zo··lek 
als een mandje en had Hvv een redelijke schutter-in 
zijn voorhoede gehad, dan had een 3-0 of zelfs 4-0 achter 
stand ons niet tre-baasd, Het bleef gelukkig tot éen 
treffer beperkt en dat was in ieder g12val niet helemäàl 
hopeloos. Na de rust, evenals vorige. week tegen Rava, : 
een hërboren Lens. Er werd een hoog temuo gespeeld met 
larige hoge ballen uit de. verdegiging. Het Lens gespuis 

langs de lijn begon zich nu ook heftig te roeren. Na 
ongeveei" een 'kwartiertje kopte Hans Zoet · '·uit. een . · · ·· 
voorzet van Ruud Wachman de 'bal feilloos· langs .de 
Hvv-keeper: Nauwelijks van de vreugde bekomen, kon men 
zich alweer in rouw klec!err, want doc.r. eer:i afgrijselijk 
misverstand in de achterhoede kon" Hvv wederori1 de lei
din_il; hemen. Lens ging nu nog fanatieker in de aanval 
hetwelk resulteerde in een juweeltje van een treffer · 
van ;:iuud Wachrhan. Opeens van uit een onmogelijke hoek 
gaf ·hij een knal-; die-pas tot de hele goegemeente door
drong toen het balletje al vreedzaam in he~ net lag te 
rusten. Fred de Zwart en Ruud Wachman kregen hierna nog 
kanèen om de overwinning binnen te slepen maar helaas 
clit feest ging niet d.oor" 
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Lens 2 behaa.•1d-e, 2-ijn derde. overwinning in successî-e··-·· :: door Rvc · 3 midd:el'/3 een 1-Q. overwinning t'erug .t.e ~ri jzèh.'Het was een wat· r·ommelige .wecjstr'ijä., waarin Len·s: t.o'd\; · -duidelijk het bes't;e van J;1~t spel had .Berns zorg;i;le voor" ' de winnende treff'er. Wel' zee'r 'frappant zijn de·, doel,.''. ', · ei jfers "van dit· elftal : 6 voor en- ·3 tegen in. 7 wêd"stri)'den en me11 be.zet-de derde pláa,ts"op de rangl:' .. jst •• -.·,;.·. . . . , ,. . . - .- . . . . -
13 decem_bè'r Pirg··PonÈ;! ! ! ! · 

PROGB.J\r,u.IA· SEN·IOREN. voor z.örldag 24 november 1968 · . 
14,00 Lens 1 - Gr

0

,Willem II Vac1,: __ .' __ V 1 G 1 L 6/4 ·-·-·-12,00 Lens 2 -.Hm.sh 2 · . , ·· . V 1 G 1 L 5/3 12. 00 Rvc 4 - I,en_s 3 · , Schaapweg, Rijs\irijk 12. 00 Te Werve 2 - Lens 4 Vredenburchweg, Rwijlc 12.00 Wilhelmus 5 - Lens 5 Oosteinde, Voorburg_ 14;00 Celeritas 7 - Lens 6 .... __ 1Leyweg _, ____ , ___ _ 12.00 Lens 7 .-- Postduiven 7 = · V 2 G 2 L 5/?, ·,··, • · 14.00 Lens 9 - Nivo 6 . V 2,G 2 1· r;//3 , ... . . ··•, . 
. . 

O:?ST:C:LLINGEN: 
" ,: ....... , 

LENS 11 ; · .. ~- • : 
. -~•y,d.,beek · · 

h.dietzJA): .·•· 
r:•:fortma,r.i é : . ,._: < r·-roodbol ':,._ '• -,-, •• •' r . • -. • • ... j;-y ,d.knaap 
h.,rooduyn. > 
a •. rooduyn_ • 
r.wachman 
f. d-ê zwart 
j. zoet .. ,;,, 

....... ~ -- . 

1 , •• 

LENS··2· =-.....=-,,,•. -· r ; b.f.'uggè,man s 
· h. smi t"skàl:1 · . 
j.meslëêr . 
j. v. dijk. _ - : 
g. k~lllpe'J:"~a_rl. ( A) 
d ,groenel)d'ijk 
j. englebert:·: 
g,looyestëin 
h. b1"andenbürg 
th.brandenburg 
l.riemen 

, 
. ~ -

LENS' .l;'.'< '. :::;·;-': 
a. verhtl:i:·end sá. : 
n.koot CA:}: ,, '.: · · 
1. smi t sl<:?JJ! · · • 
l.berns ·: -.. 
f. straathof · 
th. hoetmi-ge], ·: ... 
g.v .d ,kolk : .. 
w.vincent 

g.verhaar 
Res: 
h.brandenburg. -
g, kemp_erma,n · · 

, ,: ,c·: ·, . Rés': ' 

w. venderbos · 
f.wubben 

_r,eykelhof ·,;··;· Res :-

r.brugg:emans . 
Leider :_dhr .~P .Meer'shoek ;.;·; _v•.., · ·--Grens. :dhr.R.Blok ~- ~ 

. p,'scho:uten' 
r. rave·stein_.. · 

, , ··g ,ben~ëker· 

Samenkomst: 
13 uur bestuurskamer ,., 
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LENS 4; • . 
tn.,'sµy\rnjbµyk ( A) 
w;verbarendse · 
t~heerschop 
a.voè'gmórid 
j;v.schaik 
j. groenencl.i jk · 
f. v. boheemen 
j;witting 
a.v.wasbeck 
a; janssen 
w. eykel hof " 
Rès: 
h;kemper _ 
a.verbruf?en 

LENS 7; - _ .,. 
e ;a. v.d. ackerJi 
n; de• gruyter ; 
f ;v .dijk ~-
m;v.eijsbergeh' _
m. heer schop .;;;;: · 
l;brandenburg· 
c .w.kuyper 
p;schulten 
i;r; jehee ····· 
h. beyersberp.en 
v; hene gouwen . 
j • veldink - . · • 
Rès: ·' ... 
j. ve-,.barend se . 
f .de winter: 

LENS 5; - _ _ 
n. v .èombnrg·· 
c . t . kûyper - · 

•r.de groot 
p..l.v,d,acker 
j,de waart 
n,drabbe 
c.meere 
a.klein · breteler 
j,de hilster 
f.burghouwt
p.speicher 
Rès: 
c.vervaart 
h.de sterke 

L3NS 9· 
h;douw' 
r_.v.wassem 
b;osse 
n .-osse 
f. petèr.s. 
w; tn. v .• d .-laan 
j.v:·a .burg·•:· 
j ;meyning • 
a;looykens·. 
c .ë::lèment · 
p.brenner · _ 

. Res: 
- th •. br.Óers- .'_ 

c.mutsaers 

- LENS 6; 
m; suyl<erbuyk 
j;riemen 
j~de boer 
c ;'peet ers 
m; V. zilfhout 
j.helwig(A) 
f.veelbehr 
n,de boer 
w. burgbouwt . 
/l",V,d.kleij. 

-1. je.n9sen 
3.é s: 

.f.vreeswijk 
'jAwelling 

··-:-- -- -. ~---- .. - ~ 

_-·-· .. -· .. 0•-----~ 

' • C 

---- -:;"',. 

ÏillDEDELINGEN EKO. 
Af schri_j:i/:ingen: · _ 
vri jda,ss1. vond ... tussen 
7"30 en 8.30uur 
tel.66.13.14 · 
Alleen in nocdgeval
lèn later bij dhr.: 
P .• Huis, tel. 67. 83. 90 
Afschrijvingen bij 
andere funktiónàris
sen, bestuur sled.en _ 
cantinebeheerder Gn 
dergelijke werden· 
als niet ontvangen 
beschouwd.. ·' 

AANVOERDE,tS ·ATTENTIE: e.lle aanvoerders dienen er voor- -

te zorgen, dat de wedstrijdrapporten uiterlijk maandag..: 

avond volledig ingevuld bij de Eko zijn ingeleverd. Voor 

de uitspelende elftallen moeten :~uilformulieren en wed..: 

strijç\rapport vrijdagavond of zaterdagmiddag in de be-

stuur·skamer worden afgeha:ald. · · , - •· · ·, -
'" ; ·• ·' . -- .. . .· ,. -~ : .. 

13 december Ping Pong!Y!! 
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PROGNOSES 

Lens 1 komt a;s. zondag in het, v.èld tegen Graaf Willems~:._: 
Vac, dat afgelopen zondag in, de rüiming-mood kwarri~' Ons • •" · 

eerste moet echter,' dachten wîj, ih staat geacht worden 

deze Graaf Willem •-opgang té ondermijnen. · ·. · ' 

Lens 2. (8 ·uit_ 7) ontvangt Hmsh 2, die 7 punten uit T 
wedstcrijclen heeft. Veel ontlopen beide tegenstànqers 
elkaar dus niet, doch gezien het speel veld moet het mo-

gelijk zijn de· punten thuis. te houden.. . ... · 
Lens 3 speelt tegen Rvc. Indien ervoor 1 OOo/o gevoet'uald 
wordt moet men tenminste één punt weg kunnen halen. 
Lens 4 komt uit ·tegen een van de weinige lager. geplaat- . 

ste ploegen van deze· afdeling. De punten zullen hier 
dan ook zeer hard nodig zijn. 
Lens 6, ons vet?ranenelftal, draait'leuk en behoeft de 
punten zeker niet bij Celeritas te laten dat O punten 

uit 7 wedstrijden hèeft; · 
Lens 7 startte dit seizoen gced, -maar zakte na een paar 

wedstrijden in -ze1.fVèrijeerlij_king we·g orider het mqtto, 
"de uitslag van de kompetitie i.s reeds'bekend''• Kom· 

Utopia? t;Jat"maakt,. gij nu? Bewijst gij ;e;opdag ll,1" gelijk 
of blijft alles .een·utopie? · · 
Lens 8 is vrij. ; · ·, · 
Lens 9 speelt zondag tegen Nivo, waar zeker één pu.'1t 
we.ggehaald kan worden. · 

1 3 december Ping Pang! ! ! 

Kontakt punt jes 

Van de ka-ka kregen wij een volgend programma: . . 
Vrijdag 13 deuember wordt er een tafeltenri.isavond geor-

. ganiseerd •. Op deze avond zullen de ping-,pong-oalletjes 
links en rechts om uw oren ·vliegen. Een _kampioen ï·s er:i 
reeds iri ori.s midden;het.is echter uw ze.ale om te'·zien·. 
of onze kampioen het waar kan maken. · 
Vrijdag 20 december.zal onze. traditionele oudejaarsa"'· 
vond plaatsvinden·. Dit m.m.v. de disc-jockey -Peter · · 

Kranenburg ve.n radio Atlanta·. Van al·le natuurlijk van. 
harte welkom op onze oliebollen-avond·. 
Vri jde.g 1 7 januari is er vo9r de A en B juniol."en éen ' , • 
bee.t-avond~ zie elders in de. Lens-revue. · ·, ' ., · :~ · 
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. ; -~ . ·,':'· BLITZ - De PeTOER - GROOTS - KNAL - IN . . . : .. -... __ ,...,: __ -• 

Alleen-voor_-)).. e_n· B .junioren ,- < <_:,,-: ,; 

Vr:i jdag~\;o~d r;;:tj~~~~~i' ;111 ~; ';J~;c·de' A en B junioren ., een grootse beat-av9nd ._gèhouden_wc):rden., Di:C in· samen-'-'- · werk;ing,:met de-, charmante da.mes van Kwiek' Sport. , ___ , _ .- _ De band,-di.e-deze avond zou spelèn vonden 1·-rij-ecbter' van·:zo_'n ;ilechte lq,;11liteit·, dat wij -naar een betere· zochten. Na dagen .speuren, (wij. hadden She1°lock Holniet/ · in, cil:i.en;it--genomen), ,kwamen-wij_ op. het spoor van een_J:i@nd 'c zo gr9ot_s .• : Döçh hèlaas de banff'. vertoefde in Duitsland -vopp .. een.-,T-,-Y.-$how. Een speciale afgeyaé>_rdigd'e zon_cten; _ wij naar·Du:i.tsland;· doch alweer-helaas, de band was - .• reeds geinvi teerd om in het .. Hilton-hotel· te spelen. Na zee:r moeil:i,jke. onderhandelingen, opbod en. beloften,_._ . ,i_ ·gelµkte .het ons de band_ letterlijk en _figuurlijk weg "te sleuren uit het Hilton-hotel. Wij zijn dan ook trots u v09r,,,te, stelleIJ .. ~de band, _ die onder pressie voor u _ _.:~_a_l__ ·-c. speJ,e!J, -om"waai::-,:te maken, ·wat wij geloven, de<-onvèr- - · getel:j;jke. 11 :Groovy' i,'.'{ !:! ! -~, _ 
- -PROGJAl:1.'A JUNIOREN voor zondag 24 november 1968 

12;00 Lens.t - Dhc 1 
14. Oá · '.'.ê_va · 3 2 Lens--:3··, 

Lens 4 vrij 

OPSTELLINGEN : 
LENS 1; als vorige week 

V 3 G_ .ç_ ;L'.6/4·. 
Zuider2ark . · .. . ' ~ 

. -~,- .-- ' 

Res: f.p:uyt 2x. Leider: dhr.J.v.d.Kleij __ Samenkomst: 1 f;.30- uur :!clubgebouw · .... \ ':.i;-.' :" .-•:, _,c '. ·., ::; .. -:::._.· ,:· . • • • -~ .: .' 

-~ ... 

-. ----- ··-- . . . ,. 
.. ··-· -.. 

LZNS :.3; 'als ·yo'r~ge'_ weék_ m_et a.hoek 2x en' g.duyves°teih' _·. Res::- 1. v.d. velde-b ·.1ustenhouwer. · Leider':dhr.F ,Herremans Samenkomst =-1 3. 30 uur _ingang Rav~-teir'iein .:' ·, •. : : 

PRÖGRM~1A _JUN~OREN v:oor zat:.~~-~: 23 no:v:e:rnber 1? 68 
15; 00 Ç!uick .Steps 5 -- . Len_s 5. Nijkerkl-aan · 15.0ó Len's 6 - Spo9r:w:ijk .2;;_; V 1 G 1 L 6/4 15;00 Lens 7 ~ Hdv 3 V 2 G 1 L 5/3· · •·. 13;45 Lens 9.:. Vios 6 --- . . . V 1 G 11, 5/3· 15. 00 Oranje BlauÏ-r 4 - Lens 10 Schir.r:·elweg 200 
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13.45 Vredenburch 12 - Lens 
13.45 Lens 13 ~ Ado 21 
13,45 Qûick 13 - Lens .14 
1 3. 45 Lens, 15 . Hdv 8 
15.00 Lens 16 - Odb 5 

OPSTELLINGEN : 

Lens 2; vrij 

·,:. --· 

12 · · - - v. Vredenburchweg:· ·. 
· ._ V 2 G 2.L 5/3 · · 

-Sa\, .Lohmanlaan 
V 3·G 2 L 6/4 · 
V 3 G"2 L 5/3 

LENS . 5 iB.,hoel~2x-f. guyt2x-fr .raaff~c. schrover-j. v ,d .heiden p.hop-g.v.d.velde-j,de jongh-o,kortekaas-j.de zwart-j, di sseldorp. . . . 
Res: j.helvenstein, Leider: dhr.G.v,d.Velde. 
Samenkomst: 14. 30 uur Hengelola2.n hk Loeve steinlaan. 

LENS 6 ;a. vuurens-h. rirri:-:1elzwaan-th. v .ri jn-th. booms~t. jungschläger-p, v.d. steen-chr. stapel-r .meershoek-tr. 
resoàihardjo- j Lv .rijn- j "v.d. voort" 
Res:.j.de wolf .. Leider:dhr-J.v.d.Voort 
·2.rE RESERVEP?.OGR/\ï~:A 

LENS 7;1.egberts-j.zoun-a.schijf-f.de kleyn~r.hoefnagel a. v.d. keer-r. de woitff-fr. disseldorp-w. englebert-j, keet~ man-c. v .hulst. 
Res:j.v.d,ende, Leider: dhr,A.Blok. 

LENS 8; vr~j ' 

LENS 9;w.hendriks-e,v,d.linden-r,v.nunspeet-th,wilshausr, bos-j .me:fu.leman-r. wouters-e. v. deelen-p. wilme,r-j .m·eyers D.steffen. · · :'?.es:w.duyvesteyn. _LE;ider: dhr.J.Witting, .. 
;:_,rE RESK~VEPROGRM,t:A. 

L~~NS 1 0 ;m. reuver-a. kuiters-a. castenmiller-r. asselman~ j. asselr.1an-p. wol ters-c. hoenderkamp-j, luca"lir-W .rnulkensb .hoefnagel-r, charité, 
i'tes:f,de vroege. Leider: dhr.Fr.Wubben. 
Sar.1enkomst: 14.15 uur Hengelolaan hk Loev.esteinlaan · ZIE RESKtVEPRCGRAt~ .A. . 

; 
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LENS 11; vrij 

LENS 12; als vo,:ige week . ' ' 

Res:e.hoefnagel· •. Leider: dhr.H.Brandenb'µrg . 
Samenkomst :13. 00 uur Hengelolaan hk Loevésteinl·aan 

LENS 13; als vorige week 
Res: w. de hilster. Leider: dhr. C .Kras. . ; - •·· '- ! ' - -

LENS 14 ;b. ruiterman-j. v. rossum-t. v.d. aar-r. bom-1LTOoye
stein-w .-wilS.-'W ;v .d .J.inden-f.. hendriks-,a-,,brouvrer:,:- j-. wüste-
f el-d~ j; v, wijk:·--' ,,·· . . .... -

Res: j.dessing. Leider: dhr.G.v.d.Kleij. 
Samenkomst: 1.3, 00. uur,. Hengelolaan hk Loevesteinlaan. 

LENS 15; als vorige week 
Res,: -p.:·,gome.s •. -Leider:. dhr,T.Heerscho::i ... 
?;IE RESE_RVE?ROGRA:MEA 

LENS 16; als vorige week 
1es: f.de vries. Leider: dhr,Th.Suykerbuyk 
ZIE RESERVEP:ctOGRAT'.l'"A 

' 

·PB.OGRfilJ'A PUPILLEN voor zat er.dag 23 ·novernber- 1°968'··· · 

1;00 Gds p1 - Lens p1 
1 ; 00 Duindorp p1 - L'ens p·2 
1,00 Zwart B1auw p1 - Lens p3 

Erasr·usweg 
Ockenburgh 
Kijkduinsestráat . 
hoek Duinlaan, 

1 ;oo Lens p4- Osc. . . .· V 1 G 1 L '6/4 
··· 1 ; 90 Loo':,duin:en p2 -· Lens p5 ·vI:on

2 
__ stG-e:r

2
.sLewe

6
@i

4
. · 

1 • 00 L·ens p comb; - Quick -p.· / 
12,15 Lens w1 - Bmt w1 V 1 G 1 L 6/4' 
12 .15 Hbs w2 - 'Lens w2 Houtrilst ., 
LET OP VERANDERDE AANVANGSTIJDEN!!!!!!! 

t!lPSTELLil\1GEN:. 
. . 

LBJ-13 p1 ; als vorige week 
Leide·: dhr,J,de, Hilster· 
Samenkomst: 12. 30· uur ingang Lens-teï~re\n 

,, 
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, 

Jónr-h 
LENS p2; a],'ef ;vorige we.ek , , 

,Res•: g,v.gessel. Le:i,der: dhr'~P .. de 
Sa• enkoriïst: 12, 1.5 uur Hengelolaan 

. /.· . 

0 

hk Leyweg (eurocinema) 

. LENS p3.: als ·vorige week . .,· , 
Res: e,v,1uxemburg. Leider: dhr.,Th.H 0 efnagel.. . 
Samenkomst: 12, 1.5 uur Hengelolaan hk -Bouwlustlaan. 

LENS p4; als vorige week 
Res: th.v.d.vcort. Leider: dhr.J.Colpa. 
ZIE RES1'::1VEPR0GRM-'.:EA 

LENS o.5; als vorige week. . 
Res:r.nottet-e.v.royen. Léider: dhr.C •• Ormmbergen 
Samenkomst: 12. 1.5 uur !lengelolaan-··hlc Elouvrlust_laan. 

. .· ,. . . . •, 

LENS p comb:; 11Lpeperkamp-e.v.amer·cngên:.j.:1ustenho;·,wc:r _ 
m.v.veen-g.wasserman-r,willems-j.schouw.:..s,knorr-p,v.d. 
nieuwenhuizen-f. wouters-m. heer schop.· · - · 
J.e s: r o heemskerk. Leîder: dhr. C ,i-:eere ... ·t..,. 

2,IE _ RES:CRVEPR0Gi1i'\ITI.:J\. - . . 

LBNS w1 ; a. westerduin-p. hop;j. bronger-:a. grimbergen-r. 
micka~r.wagema~s~r.lelieveld-r.hofman-p,lucas-h.wubben-
f .kortek11,as. _ _ . 
Res:r.v.d.mee.r-r.peeterii. Leider: dhr,J.l':icka. · 
ZIE RESERVEPR0GRAr1l'iA . , 

LENS w2;g.appeldoorn-r.bartelsman-r.bon-p.gier-p.v.d. 
burgt-h.hoppenbrouwers-f.v.velzen-r.versteeg-p.valken
burg-o.huis-f.verbarendse. 
}es:s.teunissen. Leider: dhr.C,Bon, 
Samenkomst: 11,30 uur ingang Lens-terrein. 
ZIE RESERVEPR0GRAI-ï:'.A. 

;\FKEUJ.Il~GEN PUPILLEN EN WELPEN: alleen als op de af
keuringsadressen staat vermeld: zie afkeuringslijst, 
kunnen de spelers van P 1 t/m P comb. tussen 11.30 en 
12 uur informeren of de wedstrijden doorgaan tel~foon 
66. 13, 14 klubr;ebouw. · . · 
De spelers van w1 en w2 kunnen tussen 10.30 en 11 uur 
informeren haar eventuele afkeuringen tel.39.86.94 
dhr.G.v.d.Steen. · 
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AFSCHRIJVIrGEP JUNIC1EN EN PUPILLEN: voor vrijdagavond 
7,30 uur aan dhr,G.Lorsheyd, I'reppelweg 972. ·, .. · 
Telefonisch uitsluitend vrijdagavond -tussen 6-. 30 en 
7,30 uur tel. 66.13.14 klubgebouw. ·• · 
Alleen in uiterst dringende gevallen b,v. plotselinge 
ziekte kan je bellen naar dhr, G .Lorsheyd, tel. 66_.,31 _ . .5.5 

r-~ATERIAJ\LUITGIFTE: dhr. ].;Kuypers; 

RESEJVEP:WGRM-'.T,;A: bij afkeuring van onze veld en :i,_s __ het. 
volgende reserveprograrnn,á van kracht~ 
Zaal r1arte1"racl.e: 
13.30 - 14.4.5 Lens w1 en w2. 
Leiders dhr. J,l'.icka en C,Bon; 
14.4.5 ~ 16.oo;Lens,.p4 en·comb. 
Leiders:dhr,J,Colpa en c;J-"eere. 
16,00 - 17.1.5 Lens 1.5 en 16 

--Leiders :èl.hr. T".Heerschop en. Th :Suykerbuyk. · .. _ 

Zaal Herschelstraat: 
13.30 - 1.5,00 Lens 6 
Leiders: dhr,J.v,d.Voort en A.Bo~isch. 
1.5.00 - 16.30 Lens 9 en 10 
Leiders, dhr, J:. Witting en. F, Uubb en, 

rc:;EPE:lST2AIJl'.ING: voor deze week worden uitgenocl.igd 
de volgende j or.igens~. Vuu,"en s en B; de 1-laa s; 
Deze jongens worden zater:lag om 1 0 uur verwacht. 
Bij elventueJ.e verhinderj_ng gaarne afschrijven bij het 
bekende--adres. 

·, 



AEDAKTIE 
· 1. van boheemen 
j. groenendijk 
g. jehee 
f. wubben 

REDAKTIEADRES 
f. van boheemen 
ellekomstraat 55 
tel.: 32 24 00 

SEKRETARIAAT 
h. a. v. d. stee~ 
fultonstraat 165 

tel.: 63 24 22 1 

i 
TOTO-SEKRETARIS 
j. j. m. jager 
weimarstraal 67 
lei.: 33 21 33 

TERREINEN 
sportpark escamp 
hengelolaan 600 
lel.: 6613 14 

KONTRIBUTIES· 
gironummer tnv 
penningmeester 
lens 336711 

WEEKBLAD VAN. DE VOETBALVERENIGING LENIG EN SNEL 

42ste jaargang nummer 12 27 november 1968 

TELE-LENS :. afkeuringen. 
Reeds in diverse vorige uitgaven van de Lens
revue is Pluvius afgeschilderd a:J,s de grote 
boosdoener bij afkeuring van de velden. Sedert 
afgelopen zondag lijkt mij er een medeplichtig, 
in het spel. Hoewel het door voetballers ver
afschuwde nat gestaag was neergevallen op de 
zaterdag voorafgaande aan de door hen zo be
minde voetbalzondag., waren vele velden nog 
uitstekend bespeelbaar, Ondergetekende.heeft 
dit zelf mógen konstateren op diverse terrei
nen in Den Haag, Een groot deel ervan verkeerdE 
in uitstekende konditie. Dit percentage ge
dachtig kreeg de beslissing van ie bond toch 
wel een vreemde bijsmaak. r-:en :vraagt ··zich dan 
af of .de Bond zich wel realiseert wat het voor 
vele voetballers betekent, om wéár eens te moe
ten vernemen dat de zaken zijn afgelast! Jleest
al zijn de afdelingsvoetballers de dupe en deze 
zijn het grootst in aantal. Is het geE:in_eerste 
vereiste dat men als het maar even ~ogelijk is de wedstrijden doorgang doet vinden? Of is het 
de bedoeling van .de velden een ·soort biljart
lakens te maken, waarop men af en toe ook nog 
wel eens mag voetballen? Ais verweer voert men 
van Bonds-wege aan dat he.t wedstrïjdprograrnma 
bij incidentele afkeuring ontregeld wordt. Dat 
dit niet het kriterium is, bewijst u een blik 
op de standenlijsten van de derde en vierde 
klassen K .N. V.B. Ook daar hanteert men de 
keuring per veld. Wanneer het inhaalprogramma 
wordt afgewerkt, zouden dè elftallen die op 
die dag geen kompetitie-wedstrijd behoeven te spelen vriendschappelijk kUIJnen·voetballen, 
Zo zou ieder -elftal een' maximaal 'aantal wed
strijden spelen, i.p.v. een minimaal zoals nu 
het geval is, 
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Het is maar een sugr.:estie ••••• ;die overigens niet nieuw 
is. Bij de Bond is men echter-ongevoelig voor sugr.:esties 
ve.n bû.itene.f onder het motto: "Oogkleppen voor, doorhollen 
maarn. Al raet al· een vervelende .zaak, die geen goed,.dóet , 
aan de toen al twijfelachtige populariteit van ons aller : 
K.N.V.B. _ . 

. JéGé. 

_OFFICIEEL 
. , 

Nieuwe leden: 
•'' .533 Boogaard v,d.R. 28-2-.59-W-de Rade 17 

Adreswijzigingen: , .. 
61,Bronckhorst v,E,.thans 7'.elis Stokelae.n 2394 tel.ong .• 

t1 ;1 11 · -1 9 6 · Jong dei H. •- , : " · 
• 424 Wachman·•èl,P·.K; ·· -·Dr.Plesmanstráat 13,Heerlen 

. ·. · ing,1-12-68 
' 

' · -Donateurs,.nieuw: 
·Schlüter R,.T!f. Hertzogstraat 164,Den Haag 
Zwàrt de ?h.H,L;. Loevèsteiniaan 829, j:len Haag 

•, ·-. 
Adresw. donateur:·. 
Klijberg J\.H.1~. thans I>fo1i-s Stokelaan 2394-,Den Haag 

Kë'.ITIEK 
In de Lens-revuè van de vorige week stond een' artikel"· 
·van de redaktië, over kritiek aangaande de leesbaarheid. 
van dit orgaan. . ·· - ' · . · · . -· . 
TE~CHT,. vqelèn de Heren, bélast ïi)et .het .vele werk aan . 
de Lèns-r-evue;. zich teleurgesteld en niemand kan hen dit 
kwalijk _ne!'len. . . • · · . -.. , · . . . , 
Wij allen moeten dankbà,::r. zijn, dat er steeds weer riléii.~:-
sen worden gevonden die dé vereniging op enige;:lei· wijze 
willen steunen. Dat ~r niettegenstaande toch kritiek 

· op de inhoud _is, komt' omdat de. spelers voor wie dit blad 
t·och in de eerste 'plae.t·s is "bedoeld zich het meest inte ·
·re sseren voor. datgene vrat . di/ect of indirect met voet
bal heeft te maken. . .· . . . . . . . . · 
Belangrijk zijn de prográlllir>a' :,, de standenlijsten en 
interessante stukjes ·over hl.in sport. r;ededélingen van 
bestuur en commissies etc. In discussies met· de redaktie-
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leden komt men dan tot de verrassende conclusie dat 
wedstrijdverslagen niet meer worden gepubliceerd omdat 
er GEEN verslagen zijn. · 
Het blijkt.dat de meeste aanvoerders zich beperken tot 
het handje ·geven. .. en tossen, Wedstrijdverslag en spelers
beoordeling blijven achterwege. 
De meeste van ·hen voelen het aanvoerderschap als een 
last en de vraag rijst, waar is de tijd gebleven dat het 
een eer was aanvoerder van een elftal te zijn. · 
Zou het misschien·mogelijk zijn dat de elftalcommissie 
zich ging beraden of de mensen die als aanvoerder zijn•. 
aangewezen ook inderdaad de meest geschikte zijn.; Het . 
mowt toch mogelijk zijn spelers te vinden die het als 
not-maal beschouwen de PLICHTEN verbonden aan het aan
voerderschàp na te komen. 

· .Dit zou dan· de redaktie helpen kppij te krijgen om Uw 
Lens-,revue te mahen tot.·een orgaan waarvoor de voetbal,. 
lers desnoods de ];lost opwachten om te lezen hoe de Len·s~ 
Familie z:i;ch op .het . groene veld heeft geweerd. - ·· · 
Dit zou dan weer kunnen leiden tot een enthou~iàste 
lezerskring die een stimulans is voor onze Heren redak
tie-leden. 

L.JANSSEN. 

REDAKTION:CEL KC ::i .. I:NTJI.AR 

Allereerst wil de redaktie de heer L.Janssen hartelijk 
bedanken voor de moeite, die hij heeft genomen,. om te 
reageren oo het huidige redaktie-beleid. De heer Janssen 
sommeert als zijnde de belangrijkste punten, èisJ in de 
Revue dienen te staan: · 
-de samenstellingen van de elftallen (staan er iedeBe 

week in,voorzover 
binnengekregen) • 

-de voorbeschouwingen (staan er vrijwel iedere week i 
-de nabeschouwingen· (staan er iedere week·in) 
'-de standenlijsten ( staan er regelmatig in) 
-de mededelingen (staan er iedere week in) 
In grote trekken betreft de kritiek van de heer Janssen 
dus niet de Lens-revue, alswel het feit dat de aanvoer
ders der diverse elftàllen zich te weinig·bekornme~en om 
de te maken wedstrijdverslagen. Wi•j danken hem voor de 
hint aan het adres der heren aanvoerders. 

Redaktie. 
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JUP.10.::EN ·roPWI!:Df\TJ.IJD ! ! : ! 
. . 

A.s.zaterdag(órri 3 uur speèlt het eerste. elfta.l van de. 
B-junioren tegen de gTote mede-kándic\aat voor de kam-. 
pioenstit'él Ado. Onder leiding van maestro G.v.cl..Velde 
hebben de boys uit 7 wedstrijd.en 12 punten gesleept. 
Ado heeft nog helemaal geen punt verloren. Er moet dus · 
gewonnen ,w.orc'.,en wil .men niet te. veel achter raken. Het . 
belOoft een. spectaculaire, spanne'nde wedstrijd te worden, 
Nogmaals à. s •. zaterdag 3 uu.1" op vehl. 1 •. 

UITSLAGEN: 

senioren 
Lens 1 - Graaf •Willem·Vac II 

junioren 
Quj_ck steps 5 - Len.s 5 
Lens b - Spoc'rwj_ jk 2 
Lens 7 - Hdv 3 · · · · 
Lens 9 -Vios 6 
0, Blautr 4 :-. Lens .1 0 
Vredenburch, 12 - Lehs 12 
Lens 13 - Ade 21 
Quick 13 - 1,ens 14 
Lens 15 - Hdv 8 
Lens 1 6 '- Odb 5 
pui;illeri - . ;: . 
Gds 1 . - Lens· 1 
Duj_ndprp 1 - 1en·s 2 
Zwai·t B1auw 1 - Lens 3 
Loosi;1,uineh 2 - Lens 5 
Lens'kómb. - t;uick 

welpen 
Lens 1 - Bmt 1 
Hbs 2 - Lei1S 2 

Afge],gpen vi~ijdagavcnd ·1iet 
in vol or.naat bewonderen. 

. . Y-."A=.RI=--'A-'-: . 

2-1 

0-1 
5-1 
5-0 
8-3 
0-0 
·2-12 
5-0 
4-6 
4-3 
5-6 

2-0 
1.:.. 3 
0-5 
5-2 
1-0 

-André Nieuwenhui;zen 
bedankt Lens voor d e 

. belangstelling die hij 
heeft mogeh ondervin
den bij zijn onvrij
willige bezoek aan het 
ziekenhuis. 
-Onze Lens-familie< is -
veer een Hak et rijker. 
We feliciteren Harry 
Haket en ziji1 vrouw 

. van. harte met de. ge
. boor.te_van ·.hun .derde 
telr;.Robby. 

. -De zo vervloekte 23e 
plaats in de klaver-· 
jas-drive is nu in 
handen van het redak~ 
tie-lid F :'✓lubben en . 
zijn partner de heer 
;:/.oodbol. Wij schamen 
ons diep!. .. 
-Aad limbeek vindt het 5-0 

0-2 leuk in dii;mst. , ••••• 
bij zich door, de'klaverjass.ers 

-Wij Keinsen de he8;·· Jnn. van Liempt ster]s:te tijdens het 
ziekl:ied da~ hij:·op .het ogenblik moet dragen. Voor degenen 
die hen; wi~len opzoeke_n: Diaconessen-ziekenhuis, kamer 259. . - . , . 
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1 7 januari-17 januari-17 januari-17 januar:i-,17 januari.,, 
Zoals men vorige week al in de Lens-revue heeft kunnen lezen, heeft het·-l}a~ka:-,baas H,de_Groot··nogal wat-"moeitrf gekost om de ··'Groovy' s", te kunnen kontrakteren;: .. Enkeiè leden van de redaktie' zijn zelf, eens 'nàar een" optreclerl van deze band gewE,est•· en kunnen li verzekeren dà,t'_ h,et., ·. daar gepresenteerde, getuigde .van· een hoge graad. van : · perfectie. Nog nooit zijn de v.oorbereidingen voor ;eén · :' beat-avond(het woord'.is eigenlijk al höpeloos veröuderd) zo professioneel aangepakt, ., · De kaartijes zijn in'dè voorverkoop te v. rkrijgen bij-''.· de heer H,de Groot vanaf 2 januari.1969 , · Neem gerust je vriendin, meisje etc, etc mee, maar. be...:. denk dan, de.t de handbalvereniging Kwiék Sport ·ook zorg zal d1°agen vcor het vrouwelijk schoon;-·In het _verled,en .... is Kwiek Soort ook al 'diverse malen op 'bezoek geweest" tijdens fcêsten en'het is altijd een Ëmorme.gezellig-·· heidsfactor geweest. Denk daar dus goed aan, ,voör je · overhaaste sta,p;Jen gaat nemen .• De organisator is afgestapt van de.regeling, dat .de·avond -alleen vo"or f.:· en B'" junioren bestèmd zou zijn. Er wordt nu een leeftijds,.;:_ li,:üet gesteld van ·1·4 t/m 21 jaar, ·z.odat er s_ok voor d.e jonge senioren· gele'genheid ,be staat ·om naar deze avond te komen. Nog even de datum: 17 jariauri. Houdt u. heni: aibvast vrij? · 

PROGRil,•7:J'.. sziaCREN ·voor- zondag 1 de'cember 19 68 ,. . . . 
14.00 Quick 1 - Lens 1 1 Sa'v.,,·Lohmanlaan, 

verzamelen .1 2. 30 Auto-grill We-st 
Sa'lr,Lohinanlaan 

12 :-- Ado 4 Lens 2 ZiuiderparB: _ 12.00 Lens 3 .:·Archipel 4 __ ·;- 1-1..,.6/4 14,00 Lens 4 - Gona 3 vrli:end.; 2-2-5/3 14. 00 Lens 5- - Naal.clwijk 4 · '1-1-5/3 14,30 Tedo 5 - Lens 6 ·: Vredenburchweg 176 1 3, 15 Triomph - Lens 8 2iuiderpark 2e ged, 12,00 Lens 9 - Quick 13 2-2-5/3 
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DE OPSTELLINGEN : '. 

LENS ;1 ; 
c·.v ,d. beek 
h;~.ietz(J\)'' 
r;fortman 
r;rocdbol · 
j.v.d,knaap 

_j;englèbert 
: a; rooè.uyn 

r:wachman 
f;de zwart 
j;zoet 
g·, verhaar · 
Rés: 
r;bruggeman 
g;kemperrnan __ . 
h. brandenburg:· 

L,,.,,s 4 • · 

LJ1:NS 2 ; LENS 3 i 
r, brug.c,eman a. verbarendse 

·m:v.veen -n.koot(fl). 
j.meslrn:r 1:smitskam 
j. v .dijk f. straathof • 
g;kemperman(A) ·. a.limb_eek 
d,groenend;i.jk · th,hoefnagel 
h:smitskam g.v,d.kolk. 
rr.looyestein · w.vincent. 

'h.brandenburg· f,wubben 
th.brandenburg ·g.benneker ' 
l;riemen r.eykelhof 
Re·s: nes: 
l.berns r.brandenburg 

r.ravestein; 

_,_"J.I.. ' .. .... 

th.suykerbuyk(f\.) 
w;verbarendse · 
t;heerschop 

LENS 5 ; . . . LENS 6 ; . . 
n.v.dornbrug(A) ·· m,suykerbuyk. · 
c. t :kuyper · , j. riemen . 
'r.degroot. j.deboer· 

a; v, egmond ·· 
j;v.schaik 
j.groenendijk 
f:v.boheemen 
j ~witting 
a.v.wasbeek 
a. janssen 
w. eykelhof 
Res: 
g.v,d,kleij 
a. verbrug,,.en 

· g.l.v.d.fcker c.peeters· .. 
j; de waar·c m. v, zilfhout ( A) 
n.drabbe h;de boer 
c.mee.re h,j.degroot· 
e. ;klein bretelerl. -jans·s·en · 
j .de hilster w, venderbos 
f;burghouwt w.burghouwt 
p.speicher. h. jacobs 
R.es: Rés:· 
.ë'";vervaart h.de sterke .. 
p. burghquwt .· · j. welling 

h,kemper. 

. . 

. ........ _. __ -
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LENS 8; : , , · . . . . " ... 
r ;v. oostveen-Koentze" 
l.bleeker· 
f.bierhof 
a; hoppenbrouwers . 
j. jager 

.c.kras 
a, v .luxemburg · 
j ;.willems 
h.haket 
a.poels 
j ,brochard 
Res: 
f • vree swi jk 
h,v.welzen. 

MEDEDELINGEN EKO· - .· 

LENS. 9; .. _, 
h.douw · : . ·' 
r..:·v. wassem 

. b .• osse .. 
n.osse 
f.peters 
w.v,d,laari 
'j , V:. d 1 burg 
j.meyning 
a.looykens 
c,clement 
p.brenner 

· ReS.: 
th. broer.s 
c.mutsaêrs 

... ; .-:· .... , 

Afschrijvingen: vrijdagavond tussen '},.30 • en 8. 30 uur . 

telefoon 66 .13.14· klubgebo.1.M .Alleen, in, ... noodgevallen ., . 

later bij de heer P.Huis, tel •. 67.83.9,0 •.. Afs.chrijvingen 

bij andere funktionarissen, bestuursleden,. carrt;i.riebE!·

heerder eri dergelijke vrprden als niet ontvangen beschouwd. 

,J,.de Jongh diént een pasfoto in te leveren, 

AANVOERDE::s ATTENTIE : alle aanvoerders dienen ervoor 

zorg te dragen, dat de wedstrijdrapporteri uiterlijk 

maandagavond volledig ingevuld. bij de, Eko ·,;ijn:.ingele.

verd. Vooi· dê uitspeleride elftallen moeten ruilformulie

ren en wedstrijdrapport vrijdagavond of zaterdagmiddag 

in de be stuurskamer worden afgehaald. · 

Vf,N DOEL TOT DOEL; senioren 

Lens 1 is ook in zijn achtste kompei;,itiewedstrj_jq onge

slagen gebleven .. Het st'aat nu ·op· de tweede plaats achter 

Dhc, dat.uit ?.wedstrijden 13.pvnten wist_tE) qehalen. 

( Lens. 8 • .,. 12). De .wedstrijd tegen Graaf J!i].lem IT-Vac 

was, ond?,nks de v!Prheugende pu_ntenwinst, nogal teleur-: 

stellend. te noemen. ·De vroegere wed13tri jden tegen G_raaf 

Willem waren altijd enorm interessant en deze weten-• · 

s.chap half! vele.· oudèrè Lens-leden maar hêt v,eld gelokt, 
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Zij zagen een flegmatisch si:1elend Lens, dat op nogal .. gelukkige wijze op 1-0:-]u,ram;_Fred de Zwar'c straft.e .. .eèn.:'. blunder in de grafelijkè verdediging'·knap af: Hët was• . gelukkig, dat Graaf Willem,~,geen schutter had, 'want de_.· ve;'.'dediging rammelde nogal.•-Uitzonderingen hierop wáren Cees v.d.Beek en Ruud Fortman, die een uitstekende wedstrijd speelden. Dè voorhoede, die vooral in ·de eer-st helft onsamenhangend •speelde, kwam in de tweede helft-· iets beter uit de verf. ,Na <0ngeveer 25 minutenspelen •·· kreeg Fred de Zwart een vrij veld voor zich, hij pas-:•· seerde de uiylopende · keej:Jêr-en trok schèrp voor. Ruud - · Vvachman kopte de bal'op knappe wijze in. Even leefcte· het veldspel wat op, • om daä1ona weer naar de grauwe· · · middelmoot terug te zakkeo.c_Graaf Wille,,. kon door : een foutje van onze keepér• op 2-1 komen maar de rest van de wedstrijd was t•reer te vergelijken met•-de·wel- .. bekende nachtkaars. Het elftal vertoonde vooral in de ve'"dediging te veel zwakke plekken. Wil 111en de. J,;i.jr)_ der successen blijven volgim, dan zal daar wat qan _geda_an. moeten worden. Vervangingen? ?~ost Likely" .. , " ,, ,, ·,- . •. , ~ . . 
PD.OGRM'ï-~1~iiraoR.GN voor zondag 1 dec~mbér 1968 ~ '. ..... . 

·' . 1 2 ;-00 r::11 1 - :Lens ·1 

12;00 Lens 3 - Gds 3 
14.00 Rkavv 3 - Lens 4 

OPST.ELLil:GE!I! :' · ' 

Brasserskade,Delft• 
Gem.Suortoark · .. 
V 3, G 2,·1 6/4 _ 
Heuvelweg,Leidschendam. 

LENS 1 ; b; v .é .le.n·s'-e. v. bronkhorst.:.p .de jongh-p. v.d. aar _j; colpa-g;bruinsma-d .holt~a ,hop-e.bakkers~l. v.d. velde·. w·.keetrnan. 
Res:f.guyt2x. Leider: dhr.J.v.cl.Kleij Sa.menkomst: 11. 15 uur klubgebouw Lens. 
LE!l1S 3; a.l s vorige week met r. v. berlo. J:es:b.lustenhouwer. Leider: dhr,F.Heuremans. 
LENS 4; e. lil. d ~-broek-r. v.d. steen-r. soer-c. blok-c. v. deel en p.de haan-f;hel vensteyn-j.rientjes-j.schouw-d .de vries r.·jacobson. : ' 

· Res:h.!llartens-h.dankers.Leider: dhr.F .Flumans. S2.menkomst: 13.!:)0 uur ingang Zuider9ark, Veluweplein •. 
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P-1.0GRf,Ml:.;A JUNI0:1EN voor 

1.5;00 
1.5;00 
1.5,00 
13.4.5 

Hdv 1 - Lehs' 2 
Lens .5 - Ado 8 
Rksvm 2:., Lens 6 
Gsc 1 - Lens 7 

1.5.~0 Lens 8 ~ Ras 8 
1:5;00 Lens ·9 .,.: Vcs 8 
1.5,00 Gds 8 - Lens 10 

zat_erdag 30 p.o_ve_moer 19 6.8 

Liuiderpark 2'El ged" 
V1/G1,L6,/4 • 
Sportp.Polanen, Monster 
Erasmusweg t/o Zwaardvegers
gaarde , 
V 3·,. G: 2,' L .5/} : ..... ' 
V,,:2" G 1, I; .5/3 

1 3, 4.5 Lens 11 - Laakkwartier 
Erasmusweg hk· Schildersgaardo 

8 -v 1 , G 1, L .5 /3 , : ·. ·. 
V 3, G 2, L .5 /3 ' 13,00 Lens 14 Lens 1.5 

13.4.5 Lena 12 - Duno 7 
13,J.5 Lens 16 - Hdv 9 

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

. • f 

. · OPSTELLINGI:N : 

LENS 2; als bekend. 
Res: a.tinnenbroek··. Leider: dhr',H.de Groot 
L:IE RESE~'TE P~0GR1U-L]. 

. ' 
• ., , .. • ," I 1 . . , 1 . ' • 

LENS .5 ;a "hoekc.f .guyt.2x-fr. raaff-c. schrcver-j ~ v ;d ;h1;1yd·en 
p.hop~g~v:d.velde-j.de jongh::.o.kortekaas-h.dë'·zw~rt-
j.disseldorp. . , . · ' 
Res.:"f .disseldorpi:>x. Leider: dhr.G. v .d·. Velde, · · 

LC~:S 6; a. vuurens-h. riP.Ji::elzwaan--th. v. ri jn-th. l:iooms-
t. jungschlager-p. v. steen-cht. stapel-r .meershoek"-j. he:l- · 
vensteyn-t .resqdihard jo-j. v.d. voort. . 
Res:th/.'ilshaus. Leider: dhr.J.v,d. Voort. '. 
Si;menkomst;. 1..4'. o; ,uur Hengèlólàan, hk Bouwiu·s~l1?,an 

LENS 7 ;fr. teunissen-1. ~gbërts-j. zour:-a. sc1tijf-f ,de ldëyn 
r .hoefnagel-a. v.d. keer-r. de wolff-w. engelbert-j. keetman 
c. v. hulst . . . . . 
Res: a.v.nUl'}SP.eet. L~ider:dhr:1LBlok. . . ·: · 
Samer:komst : 13. 1.5 . uur Hengelolaa,n. hk Vrecl,erust laan 

LENS 8 ;b ,de haas.:. j. v ,d. end ë~ j. v ,_dam.:.1. v ,d ,mE;er..a'.e ,bor~ ' 
p.heynen-p.verheesen-g.v.ardenne-b,ravesteyn-th.v.d, 
aardweg-j.de wolff 
Res: j,janmaat. Leidev:dhr.J,Heynen. 
ZIE RESERVE PROG::èAMi:·.A 



-14-7-

L:ZNS 9; r; bcs.:.r. v. CÛlinden-~w. duyvestein-th, wil shaus
j, meulernap-r. wcuter:;,-e. v. deelen-p. wilme;c-j,meyers- -
p. steffen-w.hendriks-__ · 
Ees :r. v .d .bcrst2x,,. Leider: dhr.J .Witting. 
ZIE RESEaVE PROGFUü'-'1J;TA 

LB~NS 1 0 ;m. reuver.,.a. kui ters-a. castenmiller--r. a sselman,
b. hoefnagel-p; wolters~u-. hoenderkamp- j. lucas-w ,mulkens
f.de vtoege-r.charitA, · 
Res:j.asselman, Leider: dhr.Fr.Wubben, 
Samenkomst : ; 14-, 30 uur Hengelole.an · hk Bere steynlaan ·-.-

. · winkelcèntrmh. 
. . 

LENS :11 ;r. v .cl. steen~m. v. baggum-f ,disseldorp 2x-g. tromme
lèn-f. bavert-f. wcuters-c .lustenhouwe1·-f. veerèn,::e. hoê:i:nagel 
r.zourt-j.v.rijn. · ····· - . ·· ··· · 
Res:<_;,lelieveld-p.bocms. Leic;ler: dhr;Th.Suykérbuyk: 
ZIE RESEJ.VE PROGRAMI'A - ' 

Lo;;l\TS 12 ; ti. joche':ls- j. janmaat-a. lodder-p. v. wi jk-p ,le 
brun-p :versciièr r-'r .mickac.f. snoèyërs--= j. cólpa-'r. v .d .hors-t-2x 
d.limbeek · -- · - ·. . ·· · · · . 
Res:t,hilderink-p.de wolf, Leider: dhr.H.Brandenburg 
ZIE RESERVE ·PROGErnMr,:A . • . 

LENS f3 ; vr:r j: 
.. ,_ -: " -· . 

LENS 14 ;wordt samengesteld" uit de volgende spelers: 
b. ruiterman-j. v :rfüssum"'a :v:d ,aar-r, bom-j. ,,(U,stefeld- · _ 
w.wils-w.v.cl;linden-a.looyestein-a.brouwer-f,henclriks
j. v. wijk- j, de ssing-m. j. v. cl i jk-a. heynen. 
Leider: ·dhr.~. v ;ct- .Klei j. . . - - , ' . -

LENS 1.5; wordt samengesteld uit de_ volgende·spelers: 
r-mooyman-a. schneid-er-r .·de vrie's-é. bakker.:.j. scàaareman 
e ;vrohrmart-g k'erkhof-a. v .maris-r. v.d. lirtde-j ,de greef 
h.guit-e,reèsink-a.de pagtElr-j.ruyters. 
Leïd-er :· dhr. T. Heer-séhop. -

. ... : - -~ .' 
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LENS 16; f. willeyns-r. koste~-r, heystek-h-kleiwegt-j. post. 
f,klos-f,magnec-a.burcksen-r.verbarendse-j.v,hoek- . , 
f. jonker, 
Res:f.de vries-g,gomes, Leider: dhr.A,Poels, 

F,OGR.,,l'J1.~A PUPILLEN v oor zaterdag 30 nove•· ber 1.9..6~. 
. ' 

.. 1 ,00 Ado .p1 - Lens p1 . Zuiderpark 
Lens p2 - zie zondag voorwedstrijd Quick 1 . - Lens1 

1: 00 Quick p2 - Le1;1s p3 . . Sav, Lohmanlaan. 
1.;00 Lens p4 - Lens p comb.· V 1 G 1 L 6/'3 
1.00 Lens p'j - ,lesterla:'.':rtier vr. V 2 G 2 L 6/4 

12 .15 Lel).s- w1 - ·aesterlc,;c.rtier w1 V 1 G 1 L '3/3 
12, 1 '3 Lens w2 - Westerkwartier w2 . V 2 G 2 L '3/3 , 

OPS'l'i':LLH.iGEN: 
. ,• 

LENS p1 :g.ruygrok-g.bloks-p.perreyn-j.redeman-r.de hoogd 
j. de hiJ s-i,er-a. 's-gravendijk-m, heynen-r. harnas--r. v. 
noort-g,lorsheyd. , · 
n.e s :r ,v .luxemburg2x- a:. v. kleef2x. Leider: dhr. J ,de Hil ster 
SQmenkcrnr<t: 12. 30 uur- Hengelolaan. hk Loe v:estein!ean. 

LRNS P2; zie onder 

LENS P3 :th .pvins-r. V. d' kruk'...1·. 1ëyn-c. sd1enkil s:..h. rÜyter2x 
e, v. luxe·mhurg-a. ree sink:.. J, holiiP.k-p: zalmé-a. de hoogd-
r ,peek, 
Res :f .kras-r .wustefeld ,Leid er:· dhr .. Th. Hoefnagel. . . 
Samenkdmsi.,': 12. 1"'3 uur Hengelolaan hk Leyweg euro cinema. . . . . 

. . 
LENS p4; h. udin•g-b, v, veen--r. guit--m. v, wassem-j .linders
r. wijsman-·r. yperlaan-a. hoef'nagel-j. koomen -e .de ·wit
th. v, d , vcnrt , 
Res:t.de koli:-c,lipman. Leider: dhr.J .Coli:~,,' 
ZIE. I,ESERVE PROGR1i.l'.:A 

LENS p5 ;a. v, ve:l.r.en-h,nouweland-e, ype1·laan-m. scheepers
p. v. osch- ,i. wasserman-j. brochard'-r', nottet-p. v ,d .nieuwen-: 
huysen-c. v. bi jsterveld--h .lutterman, 
î:.e s: e. t euni s--e . v. royen. Leid er : dm" . C . Grimbergen. 
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L;ZNS p comb. ;m. peperkamp-e. v. amerongen-r. will.erns-
f' ;wasserman_r ,heemskerk-r.v .d. hoeven-j .1ustenhouwer-.. 
r,v.d,meer-r.micka-f.wouters-m,hoendèrkamp. 
:, · · h L . d · dh C l" r,es.J.sc ouw-m.v.veen. ei er. r. ,_,eere 
Z T;C; RESETIVE. PR.OGRAI-YA 

LENS w1 ;wordt samengesteld uit : j. bronger.:.r .hofman-. 
p.hop-f.kortekaas-p.lucas-p.pereira-r.pd.eters-m.schutte 
p. vallcenburg-j. westerduin-h. wubben-r .wagemans-h. wae.rsen-
buri,--a; grimbergen. · · ·· 
Res: r,neeters. Leide·": dhr,J,i;icka. 
ZIE RESË~lV~ PROGJ .. '\!-'TI:::/1. 

LENS w2;wordt samengesteld uit: g.e.ppeldoorn-r.bartels
man-r. bon-p. v ,c'. burg:t-p. v ,d. brurg-h. hoppenbrouwers-
o ,huis-j. v. kleef-r .lelieveld-s, teunissen-f. v. velzen 
r.versteeg-f.verbarendse-h.v.d.winden. 
leider: dhr:C.Bon. 
ZIE RESE'.;V ~ ?JOGRAr-'fG!\ 

Afkeuring"pupillen en welpen. 
Alleen als. op de afkeuringsadressen .staat vermeld: 
"zie afkeurinr.slijst" kunnen de 'Jupillen en welpen 
tussen 11.15 en 11.45 uur informeren of de wedstrijden 
doorgaan tel. 66.13,14 klubgebom·r. 

AFSCHRIJVINGEN JUNIC2EN EN PUPIL1EN 
f,fschrijvingen voor vrijde€'·avcnd 7. 30 uur aan dhr. 
G ,Lorsheyd, T"1eppelweg 972. · ; 
Telefonisch alleen vr'i jd~gavond_ tu8sern 6_. 30 en 7, 30 ·uur 
tel, 66.13.14 klubgebouw. 
Alleen in uiterst dringende gevallen bijv.plotselingè 
ziekte kun je bellen na_ar dhr,G.Lorsheyd, tel. 66.31,55 

!HET OPKC::EN: 
Wegens niet opkomen ïn het afgelo:oen weekeinde worden 
g.gomes en f.de vries tweemaal als reserve opgesteld, 

r,,;J, TERIA!,LUITG IFTE : dhr, G J< uypers •. . . 
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nESERVEPROGH"'ci'-'.ii1\: bij afkeuring van onze velden is het 
·:volgende .reserveprogramma van kracht. 
Liaal J.'.arterrade: 
13,30 - 14,.4.5 Lens.w1 en w2 
Leiders: dhr.J.I,'.ïcka en C.Bon, 
14.4.5 - 16 .• oo Lens p4 en P comb. 
Leiclers: dhr,J,Colpa en C,Iv;eere 
1 6, 00 - 1 7 • 1 .5 Lens 11 en 1 2 · 
Leiders: dhr. Th. Suyke:0 buyk en H .Brandenburg 

Zaal Herschelstraat: 
13.30 - 1_5,00 Lens 2 
Leider: dhr.H .• de Groot 
1_5f00 ·~ 16.30 Lens 8 en 9 
Leiders: dhr;J.Heynen en F.Wubben 

Keep.erstraining: Vocr-d eze week ~rnrden uit genodmgd de 
volgende jcngens: H.J

0
chems-ë:.v.d.Steen en G,Huygrok. 

Deze jongens worden zaterda.g om 10 uur ve ·wacht. 
Bij eventuele verhindering gaarne afschrijving•bij het 
bekende adres, 

Quick p1 - Lens p2 • ..c 

äondag a.s. 1 3,oo n.m. speelt ons twet:lde pupillen elftal 
op Hanenburg een voorwedstrijd bij de hir;-m,:,t,s;,. ~-,:::-1<- 1-
Lenig en Snel 1. Wij vertrouwen erop dat onze pllJJillèn 
qua uitslag en 3peJ.. een voorbeeld zullen zi,in voor ons 
eerste senioren elftal 111 de::::: voer hun .,,o bPl,,,~::;:·.~ji<.e 
wedstrijd, . 
De volgende"spelers worden uitgenodigd: 
h,v,boheemen-j.v.d.burgt-g.v.gessel-w.gomes-r.v.hoek
a. v. kleef2x-a .kleiwegt-r. v. luxen1burg2x-r. v. d .r.1eer-
f. v. osch-h. ruyter2x-th, tij ssen•-j. valken burg 
Samenkomst: 12, 1.5 uur klubgebouw Lens. 
Leider: dhr,G.v,d.Steen. 

TRi,INING: Op $ decer.iber ( st ,niçolaasavond} is er voor 
de B-klas:c:ers geen train:i,ng. De training op a. s.woens
dag 27-11 gaat normaal door. 
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V;\N DOEL TOT DOEL : junioren 

Lens 1 3 - fld·o 21 
Voor de rust was Lèns niet bepaald op dreef. Na 10 min, 
werd hèt 1-0 voor Lens na een voorzet van de l/olf die 
door G.Lelieveld werd ingeschoten. Tot aande rust hielc 
f,do dapper stand em met de schaarse uitvallen wist Lent 
verderliging, met P .Bcoms als uitblinker,· wel" raad, _ 
Na de rust, met de wind mee, werd de• stand opgevoerd 
tot 5-0 door doelpunten van P,de Wolf2x,-P..de Vroege 
en W,de Hilster. Hierna deed Lens het r·ustig aan en 
kon dat doen doordat er van Ado geen gevaar_ meer uitgir 

Lens p comb. - Quick p comb. •w ~ 
In het begin van deze sp2.nnende wedst-ri-jd · werd er nogal 
ro!lli"elig gespeeld. Lens was in deze periode iets : 
in de meerderheid en dit werd uitgedrmkt in een mooi 
doelpunt van Wouters na een knappe combinatie, 
Na rust een iets sterker 0uick maar Lens hield dapper 
stand. • Zelfs werden er nog enige zeer leuke aanvallen 
opgezet, maar doot '"te veel solowerk irnrden er geen doel 
·-Junteff meer gescoord. 
Een verdiende overwinning, 

DE BU-ITéNGEWONF, LEDEFVERG,~DERING, 

Toen,maai:i,dagavond jl. tegen middernacht dê laatste 
hamerslag viel, wareb er twee zeer belangrijke 
besluiten genomen, · 
De aanwezige leden hadden beide plannen van het bestm; 
eigen beheer van de terreinen en uitbreiding klubgebou 
zonder hoofdelijke ste~ning, goedgekeurd. 

.. Vanzelfsprekend toonde het_ bestuur zich byzonder verhe 
Niet alleen_ óver het bereikte resultaat, mar nog meer 
over de prettige wijze waárop de aam-iezige leden ·als 
tegenspelers wareH opgetreden. Enkele suggesties van tl 
leden zullen •in de komende weken nog onderwerp van 
bespreking vormen. Aan het bestuur tharis de taak de go 

gekeurde plannen op zo kort mogelijke termijn tot 
uitvoering te brengen, Een opgave waaraan we graag onz 
beste krachten zullen geven •. 

H,Houkes, voorzitter, 
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TELE-LENS 

De redakti·e' is al druk bezig. dé' vreugdevuren 
te. ontsteken. Verdraaid, rrèt begint te lopen. 
Hadden we voris;e week a:l een ihge.zonden stuk 
van dhr.L.Janssen,mi hebbe_n we er zelfs drie! 
Allereerst ·e·ën verh_aa1 ven ·ons nieuwbakken 
lid dhr, W. Vincent. ·die. riä · erit.:-l~ :ii:i~'"'" p:i;:of
voetbal in iun~rika; !l'l':.r · Néderland terug
keerde en bij Lens is komen voetballen, Op 
verzoek .van vele leden heeft hij een stukje 
geschreven· 

0

Qv:èr dit _vi5etb'al","-- ._dat ·val'lylEc:gG·,. 
zïjn lengte in twee delen in de -L'en_;s-:revi.,e 

.. zal ve::-schijnen._ Onnodig_ te z_eggerr,' d(;-t d.è 
;tedaktie·het enorm OR prijs heeft_gestefq, 
dat dhr, Vincent bereid was. het nuvolgen9-~ 
te schrijven: · · • . · · · 

· Voetbal ïn de Verenigde _Staten: · · · ., 
· Ik heb het geluk gehad om in 'áe Vèi:-eh-igde·" 
Staten -bètaald ;iroetbal te mog\:n ·speÏèrÏ' e,n;. 

· naar aanleià.ï'ng van mijn ervaringen,' w;i.l:· i)s: 
_de Lens-leden g:i,aag°opde hoogte br~ngën,van 
het misterieuze ·voetballevem in· de Vèr~_nigde 

· Staten, . .. ·· ' ·. · . 
In 1·962" werd î-k_door de Verènig;de Stäten uic
gekozen, doordat ik in·· de militaire dienst 

. zàt bij cte: Ainerîkàhen;~in hun olympisch ·v~et
.. balelftàl -v9or:de in 1964 gespeelde Tokyo.• 
wedstrijden:'Aangezien Amerika altijd erg 
groot en geweldig wil voordoen, speelden we 
vei~. buitenlandse .w~c;lstrijden o.a;. tegen 

· oly_ll!,pis,c_he pJo.~ge_n · van Engeland-Duit; sland
Fr.ankri jk-:_Portugal-: Italie-,-Tune si e-Luxemburg 
en zelfs Nederland in het D,O.S.-stadion, 
We ·kwamen · echter niet; verder dan de achtste 
finale, maar mocht;ert desondanks toch naar 
Tókyci oni de Olympische Spelen bij te wonen, 
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dat kan een rijk land als Amerika makkelijk doen.· 
Na de spelen tn Toky9 werden vele jongens gecoptrac- . 
teerd door verschillende amerikaanse voetbalverenigingen· 
die in leven waren geroepen door verschillende grote :, 
ameri)l:aanse bedrijven •.. Ik werd in Les Angel os gecontrac
teerd .doÖr een vereniging, welke door een verzekerings-maatschaopij werd onderhouden.. · -~:~·, ...... 0 •• .. , 

Voetbal is nl. al sinds 196.5 in versch±l·l'Emde staten van 
cl.~ V.S. • b'ègofmen,'.:vele clubs zijn· ontstaan' c!oor school
verenifingen, betaald voetbal is er sinds 1962 volgens 

-·: ingey1cmn en gegevens. · . 
Or,1 u een indruk te geven wat een betaalde voetbalclub 
zo al inhouè., wil ik u eerst vertellen hoeveel personeel 
één voetbalclub gemiddeld bezat. . , · , • 
Er tî'jn, 18 spe] ers aJ.s Een eerste elftal en nog een 14 
spelers als een farra:grOep ," twee verzorgers, twee trai
ners; één coach, een staf .. of medici van vier die de no
dige massagèSf.uitvoêrèc'en en ver,1oridingen yerzorgden, 
één dokter; é'~h asst .manager, één manager· .. èil twee secre~ taressen. ~- · .. 
>,~kè §peler kj'eeg· per kalenderjaar twee ballen eb dri.e 
trainingsunif.(;ïrmen, vier•paar s::hoerien en -één paar zaal
sport schoenen. Een ieder had zijn.eigen naam erop ge
schildërd doch dit werd geheel verzorgd dóor de twee 
verzorgers,· dus bij onze begrippen vergeleken, betekend 
een verzorger in Amerika wat anders.. · · 
'.Jij. spe~lden per week gemiddelcl drie wedstrijden en trai
nen elke dag ·vier uur,· van 10-12 al.J,:een -conditie-trai
ning, van 2-4.'.alleen· baltechniek en Van 6-8 spel taktiek. 
'Ne reisden erg veel en vertrokken altijd I s-ochtends om 

. dan .' s-middàgs oi;i de plaats van ·be sterim1ing ·een wedstrijd· 
te $pelen, de langste àfstand was·dus van Los Angelos 
naar New York ongeveer vier. uur vliegen met· ons. eigen ge
huurde- vliegtuip-. op basis van een jaar, daar hadden de 
sp~J.ers·ook hun èigen ·stoelen en de'officials ook hun 
eigen kabine... . . . : . 
Ons reis-t,ernie .bestond .uit twee paar licht grijze broe
ken en blAzers, twee paar schoe·nen en vier overhemden 
per, jaar ... Ontbijt besto!'ld- uit' twee- èieren, geb?,kken spek.· 
en ;twee- snee.djes. toast,' lunch bestélnd alleen u;Lt ·. fruit• , • 
en ,het avondeten best_onçl .uit· een goed stuk vlees, rijst . 
sla endenodigè·sappen.;, /· , : .· :_; .:,_·: -: 
Elke dag na de training konden ve. gEèbruik ,l]lal~en va,n de ·;; , •-' ·, ' '.,. ' ~ , , . ; . ' ~ '. ,' . -
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stoombaden, whirlpools, sauna of de deense pool, na af
loop van het bacl kon je dan gemasseerd worden. 
Zoals uit het voorgaande blijkt werd er dus behoorlijk 
veel getraind en mag ik zeggen dat mijn conditie toen 
uitermate goed was, hierbij moeten we dus bedenken dat 
ik na al deze training nu terug val naar 4 uur per week 
wat een groot verschil betekend. 

Volgende week de rest, 
W.Vincent; 

De twee andere ingezonden stukjes kwamen van de hand van dhr.F.v.Dijk, de man die in tntieme Lenskringen beter 
bekend is als de gearriveerde. 

-N~VER CHANGE A WilülING TEA:,;, 
If;et verbazing heeft ondergetekende het verslag van Lens1 tegen Graaf Willem-Vac vorige week gespeeld, gelezen 
van cl. e hand van èe redaktie, die het een teleurstellerad.e 
wedstrijd vond en daarom graag vervangingen zag. i-Iost 
likely •..•••. 
Ondergetekende is zo vrij hier stelling tegen .te n~men, 1 .Omdat de wedstrijd op zich niet teleurstellend was, 
2,Omde nogal negatieve zienswijze over vervanginr,en. 
<'.Jeker het was geen daverende wedstrijd, maar toch zeker 
Biet zo slecht als de redaktie doet vermoeden. We heb
ben de grafelijken behoarlijk zien voetballen maar enor
me kansen hebben ze toch niet gekregen, Daarintegen 
speelde Lens afwachtend, maar was met snelle uitvallen 
vooral na rust veel gevaarlijker. Dat deze enigzins 
verdedigende speelwijze de redaktie niet zint, ligt voor de hand. De redaktie speelt nl.zelf slechts aanvallend 
Heeft u ze al eens bezig gezien? 
De heren spelen zo aanvallend, dat het gewoon een lust 
voor het oog is. Jammer is het wel, dat u de he~en zo 
vaak in burger zult aantreffen, dan is de aanval nl. 
afgeslagen ..•. 
Ve···vangingen? Waanzin! 
Een gelijkspel in een uitwedstrijd is bj!j mij nog al
tijd een viintpunt en geen verliespunt. Trouwens, kent de redaktie namen van spelers, die het beter zouden 
doen? Het genot van de aanvallende redaktièmele half
linie buiten beschouwing gelaten. Heren, kritiek is 
simpel, maar probeer de volgende week de opbeuw is voor 
de afwissfuling. Enne •••• Never change a winning team. 
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Leg de oogkleppen eens op tafel en probeer .. er even ;bij 

stil te staan. · 
F.v.Dijk, 

iIBDAKTIONEEL KC,·::"."ENTAAR · 

De recl.àktie veroorlooft' het zich· naar aanleiding van het 

ingezonden stukje van- dhr. F. v .Dijk enig komr:,entaar te 

leveren, . ' 
Dh;~.v.Dijk .vond de l',édstrijd tec:en Graaf Willem hele
maal riiet z6 slecht, ,dat is zijn goed rech·t;, Iedereen 

map: zo zijn eigen mEJJin,2: hebben, dus ook de :i;-edaktie, 
Verder geeft dhr.·f.Dijk een verklaring l!"oor onze aversie 

ter·en het in een aantal wedstr:1-jden vertoonde afwachtende 

spel, cloo:c deze spel~1ijze van het eerste te vergelijken 

met de po_::;ingen van de redaktielecl.en. ::isschien ie-- de 

heer v •. Dijk niet op de hocg'Ge van het feit dat speler. 

en redaktielid in een voetbalverenip:ing twee geheel 
verschillende funkties zijn, die beslist niets met el

kaar te maken hebben. Zen pikante noot in dit verband 

is, d~t hij zelf enkele jaren geleden speler en redaktie 

lid was, Het zal hem hoogstwaarschijnlijk ontschoten · 

zijn. Verder heeft hij gelijk als hij stelt, dat kritiek 

sirrpel ·-is. ·· '· Redaktie ~ 

OFFICIEEL 

Nieuwe donateurs •. 
142.Schrover A;J.H. l~lis Stokelaan 1942 

• Aäreswijz. don: 
139 Waart R.A.J. de, -thans Grotestraat 21, Nieuwenhagen 

;;d.Limburg. 

InBallotage 
Castenmiller P .L .M:. 14-11-50-S-Wezelrade 280 · 

67, 27 ~21 -
Overvèst v.- B .J ;F. 13- 7.,.55-J-I::elis St.oll:.elaan 2488 · 

,66.44~18 

Adre$witjz. leden 
1 01 Englebert J .• tl;lans 

. 1 31 Halleen G .B. G. " 
Fultonstraat 38 
Vaikenboslaan 18 

Schorsing:· door dè Bond is 'rh,B:tóchard geschorst vóor 

6 bindende wedstrijden van Lens 3. K0 st·en onderzoek 
f.7,50 te voil!doen op·giro 33.67.11. v.d.?é::·ningmeester 
Leni r; 'en Snel • ·, · · ·' · · · · 
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Afvoeren donatrice . 
76· · 1,,e j ;,·: .A.C. v ,d. Kruk, Valkenboslai:i.n 98 

Opvoeren als donatrice 
143 r:evr.A.n.J .H.,.lleen -v.Wees,Amandelstraat · 103;Haag, 

ELFTALKOI'iI' IS,'3IE 
. ' 

Na dé algemene jaarvergadering van september jl. méende 
het bestuur_ er in geslaagd te ziJn een e],ftal-kommiss:Le 
te _hebben _geformeerd, waaraan de werkzaamheden voor het 
kol/lende seizoen in vertrouwen konden 1,orden ·· opgedragén. 

·rmmers we konè.en beschikken over 5 niet. spelendé leden, 
die in het verleden blijk hadden gegeven over de beno~ 
digde technïsche en taktische inzichten ·te beschikken. 
Ïteeds na korte tijd m9ê_st de heer G,Coomans, ?Il\ '·voór, 
ons vervelende doch voo_r hemzelf byzonder pre:tt_ige __ ré~ 
denen, wijziging van wer,kzaamheden, zijn taak als lid -
en sekbetaris voorlopig ter- beschikking stellen, · · 
Let; ingang van deze week heeft de heer A~v.Gastel, 011 ·. 

_pe··soonlijke redenen, verzocht hem van zijn: funktie tè 
· ontheffen. · · ·· · · : , 
Vamzelfsprekend rust op het -bestuur de verplïchtî'ng om 
in deze .vakatures thans. op korte termijn te ·voor.zien;•· 
Het is i_mmèrs voor de overblijvende leden óndoe-nlijk ' 
het veel omvattende werk naar behoren te vervullen._ 
!-Iet behoeft waarlijk geen betoog, dat juist met )iet oog 
op de posities we],ké verschi_llende elftallen inne,rnen, 
het 11erk van de eko niet. mag_ stagneren. ~ . 
We d'oen dan ook een dringencl._ beroep op de ni,et_ spelende 
led:en zich voor de vrijgekol_!l_en fm.nkties ter bes_chikking 
te stellen, ._. . _ . , . 

. I'.ocht er de komende <;\'.agen een beroep op U worden_ gedaan 
overweeg dan eens e_rnstig o(-het inderdaad onniqgelijk 
is daarvoor voldoende tijd Qeschikbaar te kunn~n stel-

. len. "The show must gO on" het samenstellen van_dsl 
elftallen evenzeer. · · · 

]:l_.HouÎcès; voorzittêr. 
VAN DE KA-KA! • · 

De gr·ote fee stmaand-december:.is aangebroken, \lat staat 
er op het programma? . 
-Allereerst a,s,vrijdag een k~averjasdrive over één 
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avond,I"'ooie gelegenheid Or.! de dran]s:jes voorde feest
da~eri in de wacht- te slepen .• Het hele klaver jaslêger: · 
is natuurlijk presen~. · 
-Vrijdag 13 december een grote tafeltennisavond, waarvoor 
u zich vrijdag a •• s.reeds kunt opgeven_; (telefo_nisch 661314 
Er. zal worden gespeeld op drïe tafels. In verband met 
de te verwachten grote deelname begint het toernooi 
reeds o~ half acht. Er kunnen niet mee dan dertig deel
ne1;1ers 1"fOrden ingeschreven_. Wees er dus· vlug bij! 
-Sn dan de klap op de Vuurpijl, het Lens•oudejaarsfeest 
Reclame voor deze avond behoeft nauwélijks gemaakt te 
worc1.en. Het is een traditie:·dat op deze avond het klub
gebouw uitpuilt van de Lensvrienden, Tijdens het feest 
zullen teven$ de prijzen van de klaverjas-en tafelten
ntsto~rnocien worden uitgereikt.· 

UITSLAGEN VA3.IA 
senio;•e·n · ..,,,, · 
Quick 1 - Leris 1 
Ado 4 -·Lens 2· 
Lens 4- - Gona 3 vt. 
Le·ns '5 - Naaldv1ijk 4 
Tedo ;i - Lens 6 
Triomph - Lens 8 
Lens·9 -Quick 13 

junio_ren . 
Dhib 1 - Lens -1 . 
Hdv 1 '... Len.s 2 .. 
Len·s 3 :.. Gds ·3 
Rkavv 3 - Lens 4. 
Lens 5 - Ado 8 
Rlèsvm 2 - Lens 6 
Gsc . 1 - Lens 7 
Lens 8 - Ras 8 
Lens 9 - VcsB 
Gds s·- Lens 10 
Lens 11 - LàakkwartierS 
Lens 14 - Lens~ 5 
Lens 12 Duno 7 
Lens 1 6 - Hdv 9 • ,. 

1
_

2
· · ·-Frans Burghouwt ·i~ _ziJ~ 

1 2 
· . voetbal.schoenen kwi Jt. r,,erk 

- Adidas,maat 42. De vinder 1-1 zal waarschi'jnlijk erg blij 

1
=

1 
z~jn eindelijk te weten van 
wie clat paar nou was .. §-~ -Onze pupil E.Teunis heeft 

- afgelopen zaterdag de ver
keerde tas met·voetbalspul

. len meegenornen.·Hij is ten 
allen tijde bereid deze · 

4-1 
0-.2 
.5-2 

10-1 
2-2 
1-2 
4-0 
.5.-0 
2.-3 
0-7 
1-3 
0-3 
2.-4 
.5-0 

· v,~eemde tas tegen zijn 
eigen excemplaar te ruilen, 

.. fCChile Bloks bedankt Lens 6 
dhr.v.d.Voort en de Juco 
voor c'e belangstelling· voor 
het·drie weken plat lig
gen". 
;·Voorlopig is het rióg zwaar 
afgang., .want ik mag niet 
eens gaan trainèn," schrijft 
Chi el. Wat een he_erli jk 
jeugdig ent ou·siasme ;vindt ' 

. 1 .·· .. u niet?• · 
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pupillen· . :-Chris -Jehee zal op vrijdag•· 
Ado 1 - Lens 1 3-0 1 3 december ( hij tart wel -het 
Quick 2 ~ Lens 2 1-4 noodlot) in het huwelijk 
Lens. 4 :.. _ Lens p komb - 2-"0 . treden· met i•,agda Lauwer se. 
Lens .5 - ·w•kwartièr 0-0' Dit heugelijlfo feit zal om: 
Lens.:wl ___ _ '.:'. · --_J . 2..:2: 2 uur ten- stadhuize te Kou~. 
Lens w2 - · " 2 0-1 dekerke plaatsvinden; De·. 

huwelijksinzegening vindt om · 
14.4.5 uur in de NedP.Herv. 
Kerk te Zoutelande plaats. 

Receptie van 17. 00 · - - 1 8. 30 uur in hotel /Mar ja", Là,n_°'_ 
gendà;;1, ·Zoutelande~ .. _ . . .. . 
-De redaktie -meent er goed aan te doen,tev.èns namens-de· 

- klaverjassers een klein dankwoordje të richtéh tot_de • -•--
Ka,.,Ka,. de kontaktbaas, dié op een gewsldige wijze 0nze- _ 
jaarlijkse klaver ja sa vond én georgé,niseer.d heeft, · ,-- _- _ 
Hendrik, de Grote Ka-Ka, bij_ .. dezè -duizend damkjes. :-,__ . _.· _ 
-Lang.s de Quick lijnen hoorden wij in de·_2e helft de - -,-. 
opmerking plaatseh: '-Laten wij. een Har:r.y Brändenbûr~ ,; ;_ 
fenclub oprichten··. Volgens ons een -gêw~ldig idèe ! Dan.' .• 
zijn. we de 2é club met ,een eigen Harry; ;E:n .. onze yei is_.· 

- dan ook niet zo moeilijk, Harry!HàrTy!Harry! Als 'te nu: .. 
maar n;iet tegen Ad.o moéten spelèn •. ,Andsrs, __ worderi er ', , 
m:i,.sschiep 2 ·spelers c!ol. -_«- · ·• • · ,'. --- •• • - ·' _ --, 

-Zoals-,u in de_ vorige Lens-:-revue heeft; kuhnèri .le~en; ;,:' . 
is het c!hr.de.-Zwar.t eindelijk gelukt een'kèuze te m!l-ken' 
uit ·de ,vele náagsche voetbalclubs-, él,ie het beste zijr,i. · . 
donateursgeld zot1;den besteden_, Hèèr de Zwart;· wij .hopen.:. 
dat Lëns u niet· teleur- zal stellen. - -:-. - · · , · . . . •. _, · _'· 
-I•';aal~ uw m~ag van streek, koop bij Geiteribeek! ! ('DaJr;; -: 
gaan, we nog iets over horen) ! . . . · . , . · · •. · · ·· · 

HULDE AAN HET LEGIOEN! 

-Het ligt me reeds· enkele weken op hèt'•hart - en nu moet · 
het ·er maar eens uit: wat zondags langs-dé lijnen door. 
onze suppotersschare geprèi'ltêerd"wordt ,'·is hart verwar::.. ·, 
merid. De spelers vän het eerste geven-.het grif ·to€! .dat•· 
de onstu~mige aanmoedigingen vänrn aanhang hun·een riem 
onder het·hart zijn. Di).t bleek bij HVv, dat blèek nu 
weer bij Quick. Uitwedstrijden lijkt Lens niet meer te 
spelen, want juist op Vreemde gr.ond·:-1s .het I,,ensvolkje 
bijzonder roerig. De tribunes daverenr,, de liederen 
schallen: ·van "citroen, citroen" tot en met de· "::;il ver.:. 

1 .• , 
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vloot". Het is een morele steun die onze voortrek1fE:~_IL 
niet meer kunnen missen, - .::--··- -.~- -_ ·, -- .·.: 
Wel is_ het me.rkwaardig -dat·· de geluidsorgie door.gaans pas 
na de rust in volle. sterkte losbreekt, Of het. :iets. te -
maken heeft met licht-alcoholische hartversterkingen?:. 
Va-st. staat dat de "roar"· .. zondag a'-s. vanaf de aanvang 
voluit zal moeten klinken. Zondag namelijk de grote . 
kraker: DHC ! Aan re supporte1·s zal het niet liggen ....• 

, . K.K. 

k~~~Me 1 felle kritiek "!!"an de lé.at ste tijd onzer zi jds, _ 
ze.gen wij j,l,zondag het eeri:lte spelen, _zo.:üs wij:het· 
altijd willen_ z:ien. .. _ _ _ _ __ _ _ _ .. 
Direkt na de aftrap trok"Lens ten aa.nval, hetgeen resul·
teerde in fraaie schoten-van F.de Zwart, die de Quiç:k::. 
keeper ~et ::weit·e kon_ stoppen. Door een· snèlle'uitval 
kon Qu'.i.ç.k echter, tegen de verhouc1ing in' een __ voorsprong 
hep;en._ Lens ):iet echter het hoofd niet-• hangen, _maar_ '·· 
wetend dat z:j.j ges1:;eund werden door·een luid geschreeuw 
der SIJ;Jpo;~te;j9 trok. het verbeten ten aanval. Veel geluk 
hadè.en we ec4ter no" niet, hetgeen duidelijk bleek uit 
de knéJ.l op de,,lé1.t van onze jonge ter:rier J .~ngleb·ert .• 
De Lens sÛ".lr)orteré waren· vócaal echter niet rneer tè · -
stuiten en overstemden de nogal_zwijgzame Quick-suppor
ters=volledig. Even haperden de Lens-geluiden 1:;oen A. 
':l.ooè.uyn v,ef~eps een bless11re het veld r_uimè,e, màar het 
zwol weer aan_tot·een_orkaan toen hij voor de rust de ·· 
arena weer bétracL Alle vocale en voetbalrnoeiten ·b1·even 
echt.er tot de rust. tev.ergeefl> en d-è stai-id blee,ig 1-0. 
Na ri.l:st ·kwam Lens'echter nór, sterker onzettert;en kwam 
binnen 5 minuten op een grandfuozewijze·op een 2-1 voor
sprong door een prachtig doelpunt van -H,Brandenburg,. .. _ 
die G,Verhaar(blessure) in de 2e helft verving, en een --
doel;)utn van H_.2ioet uit een· listig hakje van dezelfdeH.B, 
Rest ons nog voor de stat_istieken dat :Quick-è.e zoveel_ste 
vereniging.was die de s1Îl.pporter:s zenuwen op de proef 
stelde, maar ook de zoveelste yereniging die er niet in_ 
slaagde onze achterhoede te passeren. - _ 
Resumerend een zeer goede wed_stri jd,; die ons doet geloven 
dat als wij niet te veel ach"t,$r ons _n;,ar 1:en degradatie 
spook zoeken, wij vóór ons de deur van ·e 2e klas op .een 
heel klein kiertje. open zien .staan; Als.wij tenminste· de 
Heus DHC, cl.ie deze· deur -bewaakt ,:Js:unnen verslaal'.). 

. F.W. 
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QUICK - J;.,ENS { irJ. sinte;k:laa·~-stijl) , .-, 
1 

, • -
- ,- - • • • • ,•./. .- •' ~ ' 1 

Precies om' 2 i.mt. fl6èt 'd'è~-ifoheidsrechter voor h~t begÜi 
direkt brachten onze .'jongens de spanning er al in . 
de debutant jan englebért, schoot 'Op het ·doel ;'lang niet · 

· · · · slecht 
de Quickers begcnnen toen aan een offensief 
doch onze achterhoede bl_eek massief 
de wedstrijd werd toèn wàt krachtig 
ja zelfs.de arbiter.wel eens te machtig_,. 
een fout in onze achterhoede was fataal 
1-0 achterstand; we schrokken allemaal .. 
elke Lenser kèekbedrukt en vroeg zièh af 
waarom is dit ons nu niet gelukt ? · . 
vergaan daar. onze stoutste dromen; of weèt onze. v_oorhoede, 

· er straks nog door te komen • 1 

zouden we wél of zouden we niet ;daar floot de scheids-· 
rechter, rust in het verschie;:t i .. · · 

de arbiter, geenszins warm, trok hete. Hans ooder zijn arm . 
samen liepé'n ze gedwee, naar de koffie of q_e thee. · 
in de rust nam ons eerste zich voor; ,., 
we geven niet op, maar we breken door 
de tweede helft•was nauwelijks oud ' . 
of de Quick-boys kregen het danig- l;ienauwd 
onze voorhoede weer in' oude vorm;met Fred als uitbl'li:nke'r 

het was ·enorm ·· · 1 .. 
de resultaten bleven dan ook niet uit , 
een schot van Harry werd een goal, en. ·es_n oorverdovend • 

·. geluid' · . : "' ! - • • 
wij waren al blij met ë"e.n gelijk sp,er, _maar onze.· 

spel.er·s h.iet, dat merk je nog wel : . 
de Quick-spelers waren. uit hun balans. en onze voorhoede' 

greep de kans · ' 
ja weer een goal nu van· Hans , , . 
de Quick-boys probeerden nog gelijk te· 1tCtk6n 
mo.".r ons eerste wo.s nie'G_ meer te kr.2ken . 1 . 
onze stoutste dromim wnr_eb wederom in vervulling gekomen 
BRAVO LENS I, veel succes tegeh D.H,,C_; 
neem revnnche, wij schreeuwen mee . 
jullie prestnties trekken Veel publiek twnr ONS EIGEN VELD 
zorg toch dnt onze penningmeester dngenlnng de · 

ontvo.ngsten telt 
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dab kunnen vele wensen.in vervulling gaan 
waar zelfs jullie kinderen "-nog prat op kunnen gaan 
boys van het eerste,' de, supporters waarderen jullie · 

· ·· •inzet_. en spel 
oh ja, kritiek dïe is en blij:f:t·er àltijd riog wel 
BLIJF ONDANKS ALLES ALTIJD HOKOGEEN EN FAI:~PLAY 
WANT DAAR STAAT OF VALT EEN VERENIGING J\::EE. 

een trouwe supporter; '.,• • 

PROGRAMMA SENIOnEN·, voor zondag 8 december 1968. 

14.00 Lens 1 - D;hci,l 1~14/6 . 
verzamelen 12;45 in de bestuurskamer, 
Leider dhr. P ;l-1eershoek. · · · 

· . , Grensr, dhr. C. Visser •.. · 
12 ·• bo Zwart· Blauw 2 - Lens 2 
14 .. , 00 Dhl 4 . -, Lens. 4 
12,0C Wassenaar .3 - Lens 5 
12.00 Lens 6 ~ Celeritas 7 
13;15 'Postduiven 7 - Lens 7 
12. GO Le·ns 8 - Zwart )3lauw .5 

Kijkduinsestr.hoek Duinweg 
Brasserskade Delft 
Kerkehóut ,Wi,.s se naar 
2-?:-3/5 .. · .. . . 
Hade st ein I'on.sterseweg 
3-2~4/6 . · .. 

~ 

OPSTET-LHJGEN. 

· LENS 1 : LENS 3 : 
C, v.d. Beek · · a. verb.arendse 
h.àietz (a) n.kciot· (a) ,,, 
r; fortman 1. smi t skam · 
r:roodbol f.straathof 
j.v,d,kriaap a.limbeek 
j;englebert .. tb.hoefnagel 
a.rooduyn g,v;d.kolk 
r:wachman w.vincent 
f,de zwart f,wubben 
j.zoet r.branèenburg 
g.verhaar ,.<,.,:· r.eykelht-f 
Res: · Res: ·· . 
r.bruggemans g,benneker 
g.kemperman p,speicher 
h.brandenburg ver-zamelen 

LENS 4: 
th. suykerbuyk 

·. p. scJ1outen 
t,heerschop 
a,v.egjllond 
j. v. schaik 
j. grOenendi jk 
f.v.boheemen 
j ,witting 
a.v.waspeek 
a. janssen 
w. eykelhof . 
Res: · · . 
w. verbarendse 
g.looyestein 

l.riemen 11.15 ingang Lens 

(a). 
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LENS 5; LENS 6; ··~··· .... 
,:, ·.• 

.. m. suykerbuyk 
_t ",Ji, kemp er· 

.h,de groot 

n. v .dombuq!(A) 
c.t.kuyper· · 
r.de groot 
g.l.v.d.akker 
c.meere 
g.hoogetoorn 
p.burghouwt 
a.klein breteler 
j.de boer 
f,burghouwt 

L1NS 7;- . , ...... 
§.halleeD{A') . 
n,de gruytèr '. 

· f, v .dijk. .. 
T 

c. ve:r:'vaart 
Res : .. 
r.arvestein 
j. verbarendse 

LENS 8; . . 

· c, neet ers 
h.de sterke 
·n.h.de boer 
j,de hilster 
1,. janssen( A) 
w,venderbos 
w.burghouwt 
h. jacobs.. -
Il.e.s : 

·· j,Tiemen' , 
m. v. zilfhout, 

· m. v .• èysbergeh 
m.heerschoP. 
l.brandenburg. 
c.w .• kuyper 
g. v .,dkleij 

-.· f.p. veelb(thr 
h.beyersbergen 
J.veldink 
Res: 
j • we,11,ing .. 
e .• a. v .-d; acker 
·g .• jehee ·. · 

v,hene
gpuwen 

r. v .. osst:veen koentz..e. 
l.bleeker 

· I!.SDEDI:LINGEN .. EKO: ' 
. Af s:chri jvï"ngen: v,rijda

0

gavona., .. 
.tussen 7. 30 en 8. 3.0 .uur tele-. · 
_fo,on 66 .·.1 3, 1 4kl.ubgebouw . - . 
Alleen in noodgevallen later 
hij.• dh_r.J.Roodbol· 39 ;50,·2.8 .... 
Afschrijvingen bij.andere funk:.. 

f,bierhof 
a. hopi-:ienbrouwei~S 
j. jager . . ' 
c.kras . 
a . v, 1 uxemburg{ A) . 
j ,Willems 
j.c.hoogduih 
w .e, suiker · · 
j,brochard 
Res: -
h.a.suiker 
a.g.poels .· 

· tionari sserï', bestuursleden, 'can-
. tinebeheerder· en ct·ergeli.jke worde 
als niet ont vangé1: beschouwd'.. . 

. AJ;NVÖERDERS' AT°l'ENTIE: alle a-an
voerders dienen er yoór te 
zorgen dat de we·a strijdrapporten 
uiterlijk na~ndagavond v9lletlig 

. ingevuld bij de, Eko zijn ingeleve 
Voor de uitspelende elftallen moeten ruilformuliere'n ·, 
én wedstrijdrapport yrijdagavond of zaterdagmiddag in' , . 
de be stuur skamèr wordën afe-ehaald.. - ' 

J.de Jongh en R.Suykerbuyk dienen een pasfoj;o in te le-
veren, 

; ~-

• r. 

• • • :. •• ., • • ~;. •. : ~> • 

., ...... -.. . . ~ . 
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PrtCGRA:WA JUiGC•:SN :voor.zor:d.ag'~.dec.ember 1968 --· ······-· 

12;00 Lens 1. - Biauw.Z}vart 1 v·1, g 1, 15/3· .. . . ,. .. 

1 2; 00 Dynamo' 67 - Lens 3 . _ Q,ckenburgh ·· .. ., 
14.00 Lens 4 - Dhbrk: 2· · Y. 3, g 2,. 1 {i/4, .... 

OPSTELLINGE}1.: 

Lens 1 ; als vorige week . ,. .. .. . 
Res: o.kortekaas 2x. Leider: dhr.J,v·.d.ICleij 
Samenkomst :f1 ;,o uur klubgebowi. .. -·. , .· . -·. .-,_ . . -~ . -· _-. ' . 

Lens•:3; r. vuurens2x-f ;v·.d. berg..:p. bilderbeek-p. braun-
1: dui venvoorde-g.dui:vesteyn-a. jehèe-p .klein breteler. 
b. lustenhouwer-th.v. ri·jn-r. schol ten; 
Res :r. soer ;- Leider·: -dhr .F :·Herremans 
Samenkomst : 11 • 30 · ingang Ockenburgh 

' - . 

Lens 4; e, v.d. broek-c. blok-j. castenmillér-c. v. deel"en.,-, ... --· 
p. f ,de·, haan~f ,-hel vensteyn-r. jacobscn-j. rient jes~·· · '. ' ... : 
j ,'3êhou\i::.r. v .d-, steen-h. dankers. . 
2es: -a. s3chi jf2oc-.· Leider•: c1.hr. F. Fl mnan s. 

·•:••;•,:•·, "••A ,.:..•. ~~~,"•, • 

P:9.0GRA;,"}.'.A· JUNIDeEN voor• zate.rdag 7 december 1968 i 

.. 1 }: 4,5 Î'ostdui ven 1 - Len·s 2 ;!ionsterseweg, Loosduin~~ 
. 13·;~-5.Vuç 7-~·Lens.5 ., 't Kleine Loo 

1,5;00·.Lens 6 - Quiçk6 ·v 1, g 1, 1 6/4 .... 
1,5:00 Le~s 7 - ti'~~i~e 1 v 2, ga, i .5/3 :. 
j ,5 ;_QO Kranenburg 2 -. Lens 8 Ki jkè.uinse straat 
13;·4,5 Vi.os 6 - Lens 9 l'.elis Stokelaan 

.13;4,5 Lens 10 -, .. Or.Blauw 4 v 3, g 2; 1 .5/3 
13~4,5 Lens 11 - Dhc 12 v 1, g 1, 1 .5/3 
1 , ; 4,5 Lens 1 3 - Gde. 7 ·· v 2, g 2 , 1 G / 4 
13;4,5 Grvc 2 - Lens 14 Ockenburgh 
13;4,5 Celeritas 9· - .Lens 1.5 Lëy,-re_g, vfateringen. 
1,5.00 Vcs 14 - Lens 16 Lens-terrein 

V 3, g 2, 1 6/i 

oi'>sTELLil'GEN : 

Lens 2; als bekend met p.manders 
Res: p.tinnenbroek. Leider: dhr.H.de Groot 
Samenkomst: 1 2. 4,5 klubgebouw Lens 
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Lens 5; a. hoek..:.f;guyt-f • raàff'-j. lil: .d ~ hèyden-p .h6p-g. v.- · d-,velde-J,de jongh-'o,kortekàas 2x..:.h.de zwart-j"disse:J-- ·. dorp. . -
Re s: j_. zoun_. Leider:· dhr. G. v ;d. Veldé. ·. 
Sanenkomst: 1 3., 1 0 uur klubgebouw Le_ns 

Lens 6,;a. vuurens2x-h; rimmèlzwaan-th. v .rij~-th" boçuns_: _ -c.. jungschlager-p. v. d,. steen-ch. stapel-r ,meèrshoek-j~ . helvesteyn-p.ve.rheesen-j.v,,d:voort. · - · .. · · · 
ïles: c.lustenhouwer2x. ·Leider: dhr. J .• v.d. Voort. 

. . . Lens 7; h. jochems-1. egbert s-a.. schijf2x..:.r. de kl~yn~r; ho_efnagel-a. v..d-.keer2x-r.de wolf-w.englebert-j.keetman-: , · tr_.resodihardjo-c.v.hulst ' 
:Hes:a.kuiters2x.- Leider: dhr.A.Blok. · · 

Lens S;b,de haas-j.v.d"ende'-j,v.àam-1.v.d'.niee'r_-:'·e;bor-' · p. heynen_-j .• janmaat-g. v. ardenrie-b ,ravesteyn-th. v. d •. aard-weg-j .de wclff · · ;1es: r,asc;elman. Leüler: dhr·.J.Heiynen 
Samenkomst: 14. 15 uur Thorbeckelaan hk Ha1;1cgweg ·· 

Lens 9:;w. hendriks-w. duyvesteiim-th; wilshaus-j .meulemar-i.:. r, v ,d .• horst.:.e. v .deelen-p. wilmer-j .meys-rs-r. bos-p: stef-f.en-r. v. nunspeet, · . . ,. . . 
:..es: r.v.d .linden. Leîder: dhr,J.\litting _ 
Samenkomst_: 13 .1 § uur 'ingang Vies-ter.rein- ;; 

Lens 1 O ;m. reu,;·er-a .kufters2x-a. castenmiller-'j. asselma-n..:. -b .hoefnagel-p. wol ters-c. hoenclè, kamp-j. lucas_-;w_,r:1ulkens,,-__ _ f.de vroege-r,charite. · · 
J.es:a.v.d.keer2x. Leider: dhr.F1°"Wubben 

Lens· .11.;r·. v.d. st-een-c. lustenhouwer2x-f .dïssÊüdorp- . · · -g,trommelen-p.le brun-f,wouters-f,baven-f.veeren-e.hoefnagel-r.zoun-j,v.rijn. 
tl.es :m. v. baggum-a .lmlder. Leider: dhr. Th ,Suykerbuyk 

Lens 12; vrij; h.joch'ems zie Lens 7:.. r. v.d. horst. -zie 
· .Lens 9. 
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Lens.13 ;f. v.. os-:h, str;a'{er-c .v ,_ç! .aar:dweg-p..booms::_e_.qooms 
_p ,de. wqlf-j; slabb(,;lrs-g, lel-ieveldc.W ,de hilster-h,niggebru/l 
r,de vroege. 
Res :p. berkelaar-r .,v.d. lely .. _Leider: . dhr.~ .Kras.~. 

. -
Lens 1 4; b. rui te,·man- j, v. rossu.!Jl-a. v ,d ,aar-r. bom-a. looye
st ein- j ._dessing-,w ._wils-j. nendriks-a. brouwer-,j. ~qtefe_ld-
j. qchnareman. ... . . ... :- • 
Ile s: j, v, wi jk-w. v. d ,,linden .•. Le.id.e -: dhr·.G •. v ,d • Kleij 
Samenko!Tlst_:13,_00 l_lu:r:_ :iingang Lens-terrefu. 

Lens .1 5; r .r1ooyp1an-a, schne.ider-r ,de .vr-ies-c. bakker:-.... 
e ;wohrman-g_.k.erkhöf-:--e. r.ees:iink-a .d_e pagter-.r. v ,d .linde 
j,de g~eef-h.guit. 
Res :g.kerkhof-a. v .y,1ari s. ):,eider: dhr. T.,Heerschop. 

L.éns. 1 6; j. ,-á;i.l~y11s-r. k_os_:ter-b. l<leiw.egt- j. post:- j-. klos-: _ 
.. f;magn~é:-a .burcksen-r .• verbarend_se:-j, v .hoek-f .-0èmker-. 

g.gomés. 
Res: r. heyst ek. Leiderr :dhr. A. Poel s. 

PROGRAtIB~ PUPILLEN voor zaterdag 7 december 1968 

- 1 ; ó-0 Lens p 1 ~ Vue _ p1 ·· ·· · V · 1 , · g 1 , 1 6 / 4 · 
·-1 ;OO·Léns p2··- Goievaärs p1 v-2, g 2, ·1 6/4 

1 ;oo Lens p3 - Quick p2 . v 2; g 2, l 5/3 
1;00.Quick p? - Lens•p4 .Sav. Lohmanla;m 

12.15 Lens r5 ~ Or.Blauw p2 v f, g 1, ·1 5/3 
12; _ Quick w1 - Lens w1 _ Sav. Lqhmanlaan 

-1 2, 15 Vredënburch p6 ,;. Leris p6 Vredenburch;_v-eg 

OPSTELLH/GE!\l : 
'• - ~ ~-

Lén s p1 ;g.ruygrok-8.bloks-p.perreyn-j.redeman-r.de hoogd 
j; de .. hilstér-a. 1 s,-_gravendi jk-m.hgynen-r,, v. osch-r. v ,noort 
g.lorsheyd. ·· ·· · ·· · · 
?.es: ·r.Harnas. Leider:dhr.J.de 

0

Hilster 
Samenkomst: 12, 30 ~ur klubgebou11 Lens; . -

Lens p2 ;g, v .ges~el-.-r. v .d .meer-th. tijssen-,a .:v. kleef-
r. v. luxemburg-j. v ,c\. burgt-'-r. v. höek-h. v. boheeme11-· ···-- · · 
a.'kleiwegt-j.valkenburg-w,gomes. 
Hes:r,q,uit-th,v.è .• voort. Leider: c\hr.P.de Jongh 
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Lens o3 ;th. prins-f. kras-r .leyn-c. schenkels-r. wustefeld
e. v .luxemburg-a-réesink-t .de kok-p.v.d.nieuvrenhuysen-
a,de hoogd-r.pe~k.· . · 
,1es :r. v.d. kruk., Leider: dhr. Th. Hoefnagel.· 
Samenkomst :12 .1 ,5 uur Hengelolaan hk Leyweg eurocinema. 

Lens o4;h.uding-b,v.veen-r.wijsman-h.ruyter-j.linders
r. yperlaan-j .hol1ink-p. zalme-j .koomen-e ,de wit-a .hoef-,· 
nagel. __ . _ 
Res: m. v .wassem-g. wassermart. Leid.er:_ dhr. J, Col pa. 

Lens ,p5 ;a ~v. velzert-h .. nouweland-j. lustenhouwer-p. v. osch
j •. wasserrnan-e. v. royen-j, brochard-c, liprnan-r .nottet-
c. ,r. bij sterveld-h. lutterman. · 
Res: e .yperlaan-'m, scheepers. Leider: dhr.A. v ,Essen. 

Lens o6;m.peperkamp-e.v.amerongen-j.schouw-e.teunis
r. heemskerk-r. v.d. hoeven-s.knorr-m. v. v e en-t. wouters
m. hoenderkamp-r ,raicka. 
?ces:r.v.d.meer-r.willems. Leide··: dhr.C.rfoere 
Samenkomst: 11 ,30 Hengelolaan hk Loevesteinlaan. 

Lens w1 :.p .valkenburg-j .westerduin-p.hop-q-.grirnbergeri
r. v.·, d. boogaard-'r. wagemans-r •. peeters-r .hofman-p. luca'S.:.
r. pi eters-r. waar sen burg. · _ 
Res:h,wubben-f.kortekaas:., Leider: dhr.J.1.;icka, 
Samehk'omst: 1<1 .1 ~ uur Hengelolaan hk Leyvreg eurocinema. 

~ ' . . , .. 

AFKEU2.ING PU?ILLEN EN WELPEN. 
Alleen als op afkeuringsadressen ,staat vermeld:Zie af

·keuringslijst" kunnen de'pupillen en welpen tussen 
10 "45 en 11.~1.5 uur .inffurmeren of de- wedstr2.jden door-
gaan tel,66.13.14 klubgebouw... - , 

AFSCHRIJVINGEN JUNIOREN EN PUPILLEN. 
Afséhrijvingen v6ór·vrijdagavond7,30 uur aan·dhr • 

. G.Lorsheyd; •Iieppelweg 972, ·• · . , . 
telefonisch alleen vrijdagavond tussen 6.30 en 7. 30 uur 
tel. 66 •. 1'3 •. 14 klubgebuuw,.Inuiterst dringende gevallen · 
b,v.plotselinge ziekte kun je bellen naar dhr.G,Lórsheyd 
tel.66~31,55 
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NI0T OPKONEN 
Wegens niet-opkomen in het afgelopen weekeinde wordt 
J;Bronger tweemaal als reserve opgesteld, 
G.Go!Jlesstond in de vorige Lens-revue als niet opkomer 
vermeld, Dit was echter•niet juist, zodat de opgelegde 
straf komt te vervallen. 1 

H.l~rtens ~ordt dit seizoen niet meer fupgesteld. 

lflATERL'U\LUITGIFTE: dhr. R. Kuyper 

RESERVEP?.OGRAi"'.J"IA : · deze week geen reserveprogramma. 

KEEPERSTRAINING: voor deze week worden or; 1 O uur ver
wacht de vole;ende jongens:,LVuurens en B.de Haas. 
Bij eventuele verhindering afschrijven bij het bekende 
adres. 

VAN DOEL Tor DOEL: junioren 

Hdv 1 - Lens 2 
De wedstrijd van Lens 2, dat op de ranglijst de tweede 
plaats bezette, tegen het als derde geplaatste Hdv 
werd. naar een hoogtepunt gevoerd omdat op het veld 
daarnaast het 2.ls ·4e·· geplaatste Ado tegen koploper 
Gona speeibde. Het was een gelijkopgaande· strijd, die î O 
minuten voor het einde de beslissing bracht. Gestimuleerd 
door het feit ·dat Ado met 1-C voorstond tegen de koploper 
trok Lens nassaal ten aanval, Een goed genomen corner 
van L.Huis werd door H.v.HuJ.st omgezet in een doel-
punt .Hcl.v was nog niet bekomen van de schrik of numm.er 2 
lag reeds in het net. Een indirekte vrije trap werd 
door K.Gri:·:bergen naar Bijsterveld getikt dié de bal 
onbeschaamd hard in de ui teê0 ste hoek kogelde. 
De feeststerzüng na de wedstrijd was kom:?leet doordat 
Gona met 1-0 van Ado verloor, wae.rdoor Lens de lijst 
aanvoert met hetzelfde aantal punten als Gona, maar met 
een wedstrijd minder gespeeld. 

Lens 5 - Ado 8 

Na een zeer spannende en Jar.m1er genoeg ook wel eens te 
fors gespeelde wedstrijd is ons 1 e B-elftal er niet in 
geslaagd beide v1instpunten aan de Hengelolean te houderi. 
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Koploper. "Ad? werd: welj_swaaJ vanaf de aftral? onger hevige druk -gezet, .m1c1.ar doelpunten bleven voorl.opig uit. ·Wel _ · brak Ad'o· ènige malen gevaarlijk door·.; ·maar verder dan enige zwakke schoten brachte_n zij het ook niet, ·· Tot ongeveer 1 O minuten voor de rust een _schot van · Hans de Zwart onvoldoende werd weggewerkt waarvan· G. v,d. Velde goed pr9fiteerde ende bal in het Ado.doel werlcte. De rust brak aa.n met een 1:..0 voor sprong,· .. . Na de rust bleek. uit alle.s ·dat Ado gaarne de winst· mee zou willen nemen en werd Lens onder druk ge·zet. · lieeds na 5 ljlinutèn result.eerde dit in een ·prachtig doelpunt uan hun l;i._nk$buiten, Nauwelijks wa.s· echter het spel hervat of Lens. nam. wederom een· voprsprong en wel: middel111· een prachtig schot ·van, z ek.er 20· mtr afstand, van H,de Zwart Ado· ging er nu veel· fèller tegenaan en met som,s wel wat al te, felle char:,es probeerde zij weer larigszij . . · te komen. Een· natrappende beweging. van een· dE<ç, Ado - · speler9 . werd' zeJ.fs ~11et uit. het veld zenden be.straft-;· :'.do nu met 10 man spelend,. wist e::hter door een fout in de Lens-verdediging 5 r;;inuten va.or het einde. ,toch.nog gelijk te maken, het ge.en ?cht.eraf gezien, toch· wel dé juiste verhouding was; · · · :, 
-· DOEN WE ER NOG IETS AAN, mijne heren. , 

::et genoegen, constateerde ondergetekende de eensgezindheid van de Lens.leden vorige week maandagavond door a zich- "eh bloc" te scharen achter het· bestuursvoorstel van 
1e eigen beheer veld. 
2e verbouwing klubgebouw. 
~elfs de aangekondigde contributieverhoging zat niemand dwars .• Dat \IE.S ook niet het geval bij ondergetekende want al zou het bestuur met een plan komen tot het scheppen van àe mogelijkheid van ontbijt tot diner met Hongaarse walsmuziek in ons klubgebouw, dan nog zou ondergetekende gaarne bereid èijn er nog een tientje contributie bovenop te gooien, 
1'.aar----en nu komt de , essentie_le. vraag, waar ,betalen we kontribmtie vöor?? • · · Dat :antwoord ligt n·àtuuriijk alleszins voorde hand, Om te voetballen nat~urlijk. Daar wil ik-dan oqk graag voor betalen, ·desnoods meer, dàn.de door het bestuur 

1 • 
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,. . 
_, . 

voorgestelde 65 -gulden als· daai dan, nog vele atrakties 
voor: bi jgel·everd.,. kunnen. word eh •• ''. _ . 
riaar or,idergetekehde wil dan irr ied·er geval wel· meer dan 
nauwelijks· 2o·uurtjes vöetballen(goed voetbal ziet men 
aJ.. zo weinig) •. Vooräl o:n dat de eerlijkheid ·een beetje 
in het · gedräng koï,1t • • · " · '·· · 
~/ant wat geöeürt er? · . . .. 
Spelers van Lens 1. en 2 bijv. ·spelen in kompètitiever-
bànd al zo(n 8 wedstrijden meer. . · · · 
Daarr:iaast wordt er 's zómers van :alles gedaan·om het 
die jóngens maar zo goed·mogeiijk naar hun zin te 

,·.:.·maken ;.-zo goed -zelfs, dat de boys er van baaaalen! 1 
-· (Lens-Velo,::C:cdhtoernooi ehz,) Ondergetekende is een 

vann e slachtoffers die voor de gezelligheid van Lenig 
en .Snel beta:j.en, · en zelden kunnen voêtballen. · · · 
IC.J>kV.B;, .• het weer, medespelers; dat zijn de schuldige1 
Natuurlijk voor een klein gedeelte wel, maar kan hier 
desondanks niet:s·'aè.n gedaan ·worden? . 
I'oet onderr,:etekende-· samen met vele anderen nu echt 14 
k:ompetitiewedstrijden spelen, plus 1 oefenwedstrijd en 
daar 65 gulden voor gaan betalen? · ·· · ·· 
Gé.en discri~-ünatie heren; allemaal betalen maar ook all, 
maa.l voetballen, -en zoveel mogelijk graag. 
Doen we er ïets aan????? 

;.·· 

, F. v. Dijk, 

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

... 



REDAKTIE 

[. van boheemen 

j. groenendijk 

g. jehee 

!. wubben 

REDAKTIEADRES 

f. van boheemen 
ellekomstraat 55 
tel.: 32 24 00 

SEKÁETARIAAT 
h. a: v. d. steen 
fultonstraat 165 

·:tel.: 63 24 22 

' . 
TOTO-SEKRETARIS 
j. j. m. jager 
weimarstraat 67 

tei.: 33 21 33 · 

TERREINEN 
sportpark• escamp 
hengelolaan 600 
tel.: 6613 14 

KONTRIBUTIES· 
gironummer tnv 
penningmeester 
lens 33 67 11 

WEEKBLAD VAN DE VQETBALVERENIGIN:3 LE N 1 G EN SNEL . 

42ste· jaargang nummer 1!1- 11 december·1968 

·TELE-LENS 

-"Good times, bad times", Een slogan ,die: .-
karakteristiek is voor de huidige .sit:uatie 
waarin_ ·çie ·cerei:iiging Lens. verkeert .. H.et spèl 
van onze "elite:..boys", de·• bezetting viln de 
klaverjasavonden en het wérk van de commis·.: 
si.es is zeer bevredigend te noemén. Aan de .. 
andere kant lll2.nkeert er vaak nog veel aan de 
entaliteit van divetse spelende· leden.: B'ê'.:.

richten als dat spelers zonder _:r(;lct~n niet . 
opkomen of niet- wens.en te vlttggen, · z;ijn' niet 

. van d è 1 ucht. Dergelijke mensen z-i jn het niet 
aard zi_ch lid. van Len,i · te rilogen noemen èn. 

cunnen dan ook beter o·pdoe_ke11· •. , ... _ .. · · · . 
Het regent ingezonden stukjes, De_ redaktie 

· s daar: ze:er blij mee_, Eén 11:riend,elijk ver~ 
zoek hebben wij echter. wel. ,Wilt u zich be
erken tot de meest saillante punten.en. dit 
an· in c.c.nvaardbaa_r -Nederland,s ·stellen. Dit 
espaart ons ,vêel corri_gerencl WJ:l:rk:. (Dit i.s 
een .kat ••••. ). ·;.: ,_- . ·, ... -, ....... . 
De heer Van Gastel heeft çle Eko· verl'àten:. 
ierdoor is er in deze commissie veel. werk
elegenheid geschapen. Ik ,.ben2.druk het· ver
oek van onze voorzitter in de vorige Lens-
evue b:i.j deze: willen alle· non-plo.ying' le
en .vc.n Lens hun vrije uurtjes nog: eens.· ac.n 
en no.der onderzoek. onderwerpen;· l:ii sschien · 

cunnen we dim'._ in deze vac,D;'t,ure ·voorzien! , ... ,, .. 

7 januari : The .\}roovy' s. 

ARIA: 

Tweede Kerstdag,verlooft·Loek Smitsk11m zich 
et Els 'Dll.nÉ!rtt. Gelegenheid tot ·fe_lici teren 
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van 14.00 tot 16.00 uur a2.n ~ij Pisuissestraat 228,Lsd. 
-Vorige wêek werd er in Vario. D.busievelijk vermeld clàt 
E.Theunis, een verkee1·de tt,.3 ho.d meegeno:nen. Dit, blijkt 
een misverstand. Hij is de zijne kwijt en wil hem nog'., 
stèeds ,dolgr,'.1.ag ten,.t:; hebbe,1. · · · 
-F.v.Dijk is niet ln11g0r ;:nz GearriYeercte=i~••····~~~~! 
-A.s.zondag·een nieuwe actiG: "Etèn voox· ''het hondje van 
Geftenbeek". Het beest wordt steeds' il'.D.gërder! 
,.Er is afgelopen' zondag veel •ve,~l,ocht 20.iï qe bar. Toch 

_wis er iemand niet tev,pedcn ••.•.•• ,., ?l? ! ? ! ? ! ? ! ? ! ? -
-Zijn Ar nog mensen die.de J:1Eicr Geré}rd vo.n'der'·Veldë ·,. 
b'ijles in onze moedertatl"·wiiHen gevën? De,redo.k!;ie-

.. heeft echt geen t:î. jd meer op ,: c :118.D.:-Îdo.go. vond, ,. , ,, , 
~ . . ' ; . . . . , . ' 

1 7 j2.nuo.ri : The Groovy•, s. , 
' 
KONTAKTPUNTJES: . 

• O A 1 >1' .. s. vri;fdag2.vond wo:r.clt er 5.n ·ons ,.klubgebouw een grote 
' t2.feltennisavond_gehouden. 'rot nu toe hebben reeds 24 
· spelers itigGschrêven; Dit iripliceert dat. Ko.-Ko.-bo.as 
!:\,de_ Groo\ nog 6 tafeltennisers ko.n gebruiken. U kunt 
zich mondeling of telefonisch(b6,85;23) tot vrijdag-, 
midd1;g 6 uur opgeven; Grijp deze lD:ntste ké),ns! . " 
-Vlij mcr,,oreren •ook n:og even de groots opgezette· oude-

• 'j2arsavond, die ,vrijdvgttvonct 20 ·decen)bêr wàrdt gehouden,; 
, Houdt u deze avond, vrij?,_ .. ·' ._ ._ . ' -' ,, ' 
· -De Groovy' s komen.,;. 00 17 jo.nuo.ri is het zover: dan 
kunt u deze internati.on2.D.l.öbekende b2.nd bewonderen. Ook 
bij Kwiek Soort i~ men op:de hoogte·vo.n·de fno.m van 
dit •viermanschap.-· Nû''reeds zijn cl.anr · 72 kaéirten bespro
ken; Vlij' bij Lens wfi'len nrrtuuriijk niet rrchterblijven·;c 

·- Vo.no.f 2 , jo.nu2.ri kunt u uw ko.arten bestellen. Wees er · 
·· snel bij, 'èiiri béhoeft u niet ·'teleurgesteld te worden. 
, Kdco.-b2.as H;de Groot is ten o.lle· tijde bereid u .e.r e.en 
te vec"kopèn, a f; 1 , 50 per 'stuk'. Dê reduktie hoopt i'iî"cl'e_ 
week van 26 december een intervieuw met de ,Groovy's te 
publ\ceren. Ze zijn dan namelijk weer een weekënd·in 
ons land en treden dv.n oo in de Atlanta-club ( dez,e ':f's 
reeds uitverkocht!!) ï!eëi:-- nieuws· over.deze g:ranè.ioze 
band in de volgende Lens-revue. Heeft.u tussen twee . 
haakjes die geweldige spiksplinternieuwe plaat al ,vàr:i., . ' 
ze gehoord? Het bitt,ere einde .. :,;.·. .. ····, · '. 

· 1 7 januari: T;he, Groovy'$. . . 
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OFFHHEEL 
Nieuwe leden: 
.534 Castenmill'er P•L,M. 

In Ballotage: 
535 Overvest v.P.J.F. 

-14-11-50-S-Wezelrade- 280 · : 
. ; 67.27.21 

' ' -~ ·' ' 

-13- 7-55-J-~elis Stokeln 2488 
66.14.18 

,_,_ .. T 
· ,·. r;I, Adreswijzigingen: 

237 Lans v.d.B.P., 
506 Suiker H.A. 

thans ï,'.el:is Stokeln 2476 - 67,11·;61 
" Soestdijksekade 664 -60.52,73 

Nieuwe donateurs: 
., ... I ,.,. . - , 

143 Halleen-v. Wees 1-ïevr .A .1:.J. 
7
,
5

Amandelstraa~ 
144 Flaton A.W.J.F. Ohmstraat 

,. 

103 
-. 

. --------· ·- . ·-
Bedankt als donàteur:· 
35 H<).aster v; J. · Wenckebachstraat 63 . 

·-~ ' ... . -~. .. ~ ., "' ... " ~- . 

Afvoeren ledenlijst.:-. •.. . " .•· .. 
218 Knippenberg C .• L, Betje Wolffstraat ·54, ·. , , . •• ·. 

UITSLAGEN: 

senioren 
Leris 1 :: bhc· 1' 0-0 
Zw.Blauw 2 - Lens 3 3-0 
Dhl 4 - Lens 4 ,.. :"2--4 
Wassenaar-Lens 5 · 6-2 
Lens 6 - Celeritäs ·- 4-1 
Postduiven - Lens 7 1-1 
Lens 8 - Zw,B1auw 5 1-1 

junioren 
Lens 1 - El.Zwart 1 3-2 
Dynamo 1 67 - Lens3 1-2 
Lens 4 - Dhbrk 2 0-0 
Postduiven - Lens 2 0-2 
Vue 7 - Lens 5 1-3 
Lens 6 - Quick 6 0-1 
Lens 7 - Te werve 2-2 
Vios 6 - Lens 9 1-2 
Lens 10 - Or.Blauw 2-2 

-.. '-. 
• • ' ,I • 

Bezoek van ·.Lens.aan _het· ... : 
K.N-;V .B.-centr.um Zeist:' . ·' 

Door bemiddeliiig -ván' Cees v. 
d.Beek was ons 1e elf.tal uit
gen,:,_digd om op· donderdag ·21 
nove'n1ber we_n· wedstrijd te- ko
men spelen tegén Jac.(3e 'klas 
zaterdagmiddage,ompetit-i-e). 
De bedoeling van de wedstrijd 
was om diverse mensen die thans 
in opleiding zijn vo'èir ·de :·· 
specialistencursus oefen- . 
mëester K.N.V.B., te oefen.en 
in het coachen. Lens speelde 
een voortreffelijke wedstrijd 
en de heer Scherpenisse mocht 
menig complimentje voor zijn 
jongens in 'ontvangst nemen. 
Al met äl e·en onvergetelijke 
'àvond, die'we met een 5-0 
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Lens 11 ~ .. Dhc 12 . 
Lens 1 3 - Gda ·7 
Grvc·2 - Lens t4 
Celeritas - Lens 15 
Vcs 14 - Lens 16 

. . -· .. 

. puoillen 
Lens 1 - Vue 1 
Lens 2 - Ooievaars 1 
Lens 3 - Quick 2 
Quick 3 - Lens 4· 

·Lens. 5 - 0l'l, Blauw 2 
Vredenburgh - Lens 6 

welnen .. . 

1 -2 
6-1 

-9-0 
3..:5 
1-2 

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

• ,quick 1 .:: . Lens 1 '1-,-1 

overwinning af~\èi't,§Pc, 

P~r'ieershciek sr. 

' . 

P:lOGRAN:'A SENIOREN voor zondag 15. december 1968 

·14,30 ~kdeo ~ Lens 1 Sportpark Nóctdorp. 
Leide~:dhr. P .;:eershoek, Grens.:dhr. C .Visser 
Bijeenkomst: 1 3. 00 !clubgebouw. 

1 2; 00 Hbs 4.7" Lens 2 · 
1 2; oo Len.s,j ..: .. Hvv 4 ..... 
14;00 Lens 4 - Bmt 4 

. 

1 2. 00 Lgns .5 - We stl-i;.D.Cl:i:.a. ,1-
12. 00 Cwp 2 - Lens 6 

1-1-5/3 
1-1-6/4 
2-1-6/4 
}1u,urbloemweg 1 o. l'C;eer · en 

B°os 
14.00 Lens 7 - Rksvm it 

. 1 3; 15 Gona 8 - Lens. 8 vr. 
·12.00 Dhbrk 4 - Lens." 9 

. .OPSTELLINGEN : 
' . 

· · LI~NS 1 ; 
c.v.d ;beek 
h;dietz(A) 
r,fortman 
r,rocdbol 
j. v .d .knao.p 
j. engl e bert ·· 
r.rooduyn 
r~ waclnman . · 
f .de zwart 
j; zoet 
go verhaar 

res: 
r. brugtcemans 
g. ke!J1_pe7man · 
h,brandenburg 

2-=1-5/3 
Bérensteinlaan 
Cc:kenburgh · .. 
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LENS 2; 
r,bruggemans 
h. smitskam 
j,mesker 
j.v.diJi<(A) 
m,v.veen 
d;groenendijk 
l,berns 
g,benneker 
h,brandenbur12:· 
th.brandenburg 
l,r;Lemen 
J.e s: .. 
a,.kortekaas 

LENS 5; 
n;v.domburg(A) 
n,drabbe 
h;a,suykerbuyk 
§" .1. v. d , akker 
c,meere 
g,hoogetoórn 
p.burghouwt 
a,klein breteler 
r,ravestein 
f;burghcuwt 
c,vervaart 
=:es: 
r,èe groot 

LENS 8; 

L~NS 3; 
a,verbarendse 

: n.koot(AJ. 
, l ,_smi;tska]J! 

a.limbeek · 
f. straat hof 
th.hoefnagel 
t,heerschop 
j.witting 
r .• ·eykelhof 
f ,wubben 
g. v,d ,kolk 
Hes: 
p.schouten 
p.speicher 
(grens.) 

LEf.:S 6; 
m.suykerbuyk.· 
h.kemper 
h,de groot 
c,peeters 

· m. v, zilfhout 
h.de sterke 
1;1. burghouwt 
w.venderbos 
j. èe hilste r 

LENS 4· 
- th. suyl~erbuyk( A) 
j. v, schaik, 

- •a.v. egmqpd 
·j.de w2.art 
, f. v. boheemen .· · 

j . groe neµdi jk . 
a. janssen 
w .eykeJhof 
w.vince.nt 
a.v.wasbeek 
g.looyestein 
rtes·: 
j.de boer 

LENS 7; 
e,a.v.d.acker 
n.de gruyter 
f.v.dijk 
m.v,eyseergen 
m.heerschop . 
l_. bran;:'.enburg 
g,jehee · 

· g.v.d .kle;Lj. 
j .rie.men . 

a, j,:v .d. meyden 
'l.janssen(A) . 

· h. beyérsbergen 
j.veldink. 

Res: 
n,h,de boer 

··c,t.kuyper. 

R8 s: 
g.halleen 
j .welling 

LENS 9; 

. ,, 

........ 

v ._hene 1-, 

. p, b'\"emmer · f ,de winter 
,Res: 

. h. j,douw 
.c. v. zijl 

p,castenmiller c,w,kuyper 
·j,hoogduin 
th,broers(A) · 
h.a. suiker. 
j,v,d.bllrg 
b.epskamp 

·e,1rlement. 
f,vreeswijk 
j.a,me)ffiing 

1i • looykens 
w.e.suiker 

a ,.poels( A) 
rl.es: ·· 

• j. verbc!-rend se 
c. mut séart s 

·b,osse · 
n,osse 
p.. verbruggen ~ 
f,p.veelbehr 
h,v.welzen 

j, holt, 
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[,IBDEDELINGEW I:ICO: 

Alï:SCH2IJVINGEr : . vrijdagavond tussen· 7. 30 en 8. 30 uu; -~·
telef oón 66. 1 3, 14 klubgebouw. · Alleen in noodgëvalleh 
later bij dhr,F.I·esker, tel. 67,61.53. · · ' 
1\.fschrijvingen bij andere funktionarissen, bestuursleden 
cantinebeheerder en dergelijke worden als niet ontvan- · 
gen beschouwd. , ; 

NIET OPKO:'J;N: W .• Verbarendse wordt· niet meer ovgesteld 
tot gesprek met bestuur of eko heeft plaats gehad. 

AMJVCT,:RDf,RS ATTENTIE: alle ao.nvoerders dienen er voor. 
1,org te dragen, dat sl.e wedstrijdrapporten uiterlijk;_ 
m2nndagavond volledig· ingevuld bij de Eko zijn ingele" 
,verd. Voor de uitspel ende elftallen moeten ruilformu-• 

• lieren en wedstrijdrapport vrijdagavonc'. of zaterdagmid
dag in de bettuur skamer v!orden afg:ehc.ald • 

. 1 7 janua:vi: :Tbe ·. Groovy' s, 

That was the team tbat was. 
_;:t 

:;En het was me het team wel", dat 3é elftal van· ons; 
Al vóór de wedstri.jd bleek hoe grööt het 2.nii:,o vo0r dè 
wedstrijd tegen Zwart Blauw was •. Om 5 mi;outen vóór 12 
uaren er al 7 spelers. Gelukkig begon c\e wedstrijd 3 · 
kwartier later, zodat het gehele derde, een ieder was·. 
5 ove:• twaalf present, zich op hun gemak naar de kleed
kamer konden begeven. En dat gemal( nebben ze eigenlijk 
de gehele middag gehouden. De reserve was zo gemakkelijk 
dat hij m2.ár in de· kantine blec,f zitten inpliJ.ats .van 
te vlaf!gen, zodat eèn toevallige :Cens-toesê:houwer de · 
vlag· cl.e eerste helft" ter hand nam; Heer I s-Gr2.vendi jk 

·c1.ank. 
Hoe zwak Zwart Blauw was,':: bleek in de eerste minuten 
va.h de· eerste helft toen Lens. versche idène malen gevaar
lijk voor tiet __ doel van Zwart Blauw kwam, doch treuzelen 
deden d,e kan.Sléln teniet gaan,, De re.st · v_än de eerste -helft 
was voor Zwart Blam,f, · die m·et moeizaam voetballen, ·. ' 
lange trappen en lopeir maa<r; de Lens-achterhoede onder- dru 
zette, hetgeen.resulteerde· in.een 1-0 ruststand .•. 
De tweede helft een gelijk- spel beeld, waarin ::'iwart · 
Blauw verder uitJ.iep tot 3-0. De enige werkelijke üic,val 
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vän de Lens aanval werd ge.stuit door de lat,· . 
Resumerend een zèer slecht'.}e·ölftal, dat zo spelend 

• ( ·er is de gehele· wedstr.i jd geen bal geplaatst,, geen 
vloeiende combinati,e geweest en ·een ieder lipe maar . 

. . waar het hèm uitkwam,). zo spelend zal dit elftal- p.iet 
eens in de 4.e klas Ha2.gs mee kunnen draaien. 

·,/, 

H. 
J 7 januari : The Groovy:• s. 

~.•.:."Vervolg: Yoetb.al·in de Verenigde Staten:· 

'Het· ;is niisschien nog int;er~ssànt. te weten dat in onze 
gehele. groep sle cht·s twee ame_rikanen waren en die zijn 
béide keeper,, van het eerste,· dus niet het_ farmteam, 

·· Er. waren speler;:i uit: Du_i tsland,. Frankr:\. jk, H'oi'lgarije ( 9 ~ 
!talie;- Kexi'c;o, · Oostenr'i jk en als· enige. vertegehwoor-,, 
d:j,gde ik,Neder)anq.. In hun. systemen, onder leiding ;zan 
een Hongttar ! ! ; vandaa_r .. de 9. 'Hongaren in_ het ei,r ste, · , _ 
m9e·st een· ieder. qp zijn beurt reserve. sta,gn niemand. 

__ . _ uitg_ézo17-d~rd, dup ook de kee].Jer, of de .i,~i).vqerder. 
·· Ons tra:i.ningska,rnp,· bestonc\ niet a_lleen .. uit een voet
-,bàlveld1 maar ook uit e_en ·zwembad,. e$n spbrtbal en een 

gei,1i_chtheffen' ruimte. .· , · ' .. · . · 
1J Begrijpt dat de tempe_ratuur er'in ~e winter+ _14 gr, 

. was.en heel weinig regent. en. nooit sne'euwt. 
Uzult uiteraard wel benieuwè zijn wat.desal,ilrj,ering 
per speler was, dit lag nat,uurlijk verschillend, toch· 

· 1ag het tussen _de (1 · 12_. ooo· · _en (p2Q. 000 per.· jaar,. ook · 
was er een z_.g.provisie regél}ng·; wanneer we een wed
strijd wonnen, ,d\J11 kregen we,! 250,00 pèr man, als we• 
gelï'jk speelden 4200. 00 per man en al.s _wè verlore:1 · 
::1 100.00. ' · -
In één. jaar speelden we 34 competitiewedstrijden, die in 
juni begonnen en in september afgesl9_t~n.J:r_er_çl __ t1_1..,_ __ g_a_Etr" 
tussen .door werd ook nog ge bekert. -~- .:...... . . .. .. ___ ...... __ . 
Wsmneer de com;Jetii3ie afgelopen was, dan kregen .we geen 
provisie meer, doch'gingen we een wereldreis maRen, 

.. iiaar.o.a.Japan, Haiti, Korea en natuurlijk Europa, ,. 
· hier gingen we )'rieestaL.naar •.• ; •• Hongarije, wie had· 
het anders kµnnen _verwàèl'Jten, daar speelden we dan 
.voor bi jria vier iré.anqen · elke ·woensdagavond, tegen v_er-
·;:ichillende · grote_ voetbalhelden. · 

' 
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Het aantal· _belangstellenden,. bij een voetbalwedstrijq 
-was_-.,zeèr gering; 7..000 gemiddeld een.heel enkele kè.er 

35. 800, dit meestal wanneer er geen hink;bal wedstrijden 
waren,·- ih de stad waar we speelden •. In het. buitenland 
haddèn we meer. succes, in _Hongarij.e speciáal daar kwa-s
men gemiddeld .een 24. 000 belangstellenden. 
In 1967 noemde men deze orgnnisatie ::,:Jilde Bond", douh 
het overgrote deel van de spelers, waren niet bij de 
"Fifa" aangesloten of bij enig ander.e org:áni:satie ooK. 
Per kalenderjaar kregen we om precies te zijn 2 weken 
vacant ie end at was meestal tegen. Kerstmis en nieuw§aar 1 
maar WEJnneer we van vac_antie _terug·kwamen, dan 1-~ erd er 
de eerste twee weken hard getrain_d. . . . . · 
WanneBr we het vorige du§' gel~zen hebben, è,an kunt u , 
begrijpen, dat het in mijn° hui·s e.en _kleine· voetbal, wih-

- 'kel ï s, · 5 bullen, waarvan· nog twee _nieuwe, negen paar . 
voetbal schoènen errz: ··· · · ·. ' · · _· ' . 
Om de illu~ies van alie SNEL leden. en' donateurs weg te 

, halen, wil, ik u nogmaal~ er?P a~tenderen,·· dat h~t r.oEN 
van een andBEe voetbal inspiratie sprake was, vier uur 
pe·, dag trp.inen rnet de riodj_ge twee uur aan· taktiek, waar
door wij nfl. verloop van een je.ar elk_s12.r volko,men be gre
pen, en dat" het hedentendage echter· _vier uur training 
per week betekend, doch ik ben blij de.t ik in de gele
genheid ben gesteld om beide· trainingsavonden te rhoge)'.l 
bijwonen, helaas 1110et ik ·velè doriderdage;n ver.stek lg:_ten 
gaan, beroepshalve. •- ,' ·'. · ·.· · · .' . · · · ... 
Ik dacht niet dat ik wat vergeten.was te schrijvsin OV$r 
het voetbal in a• erika, doch moèhten er vragen bestaan 
dan ben ik altijd bereid deze te beàntwoorden, ·· .. · 
Ik wens alle spelers· van LENS succes en de dörtatu\'!:r? 
en supporters tot zie"S op het voetbalveld,' · · . , 

W. Vincent·. · : · 

VAN DOEL TOT DOEL: 

Lens 1; ontmoette in c1e gure koude, koploper Dhc. Het. 
was een gelijk opgàande wedstrijd, dat zich hoofdzake-" 
lijk op het middenveld afspeelde. •De beide verdedigingen 
dom:j.neerden namelijk het spel. In de eerste heldft zàgen 
wij een prachtige kopbal van H.Zoet gekeerd door de 
Dhc--doelman,·dochin dè tweede heift _zagen wij door een 
verkeerde uitgooi onzer zijds· eèn zee·r re.ële kans voor 
Dhc om zeep geholpen worden, Wij geloven·danook dat het 
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gelijke spel, ook omdat wij Dhc iets_-bêter :ironden, be
slist·bèide partijen tevreden gestèld 'moet _hebben.; 
Opmerkelijk was echt'er-hoe stil het·anders·zo vocale 
Len·s-legioen was; hetgeen beslist aan bevroren kaken 
toègeschreven moet worden •. · · · · 
Lens 3; zie•The was the team. . 
Lens 4; speelde een zeer goede wedstrijd en won ver
diend· met 4-2. Uitblinker was onge:twi jf eld J. Wi tting 
die slechts 4x de· roos trof. . · · · · 
Lehs ~; verloor van het sterke Wassenaar met 6-2. De 
rust was·met 3,,-1. Dit was hoofdzakelijk te danken aah 

· het nonchalant omspringen met de kansen van ·wassenaar, 
en mede doordat P.Burghouwt die de Lens-eer redde, Na 
de rust idem dito; }Ju was het echter dé Beier die de 
eer redde. . , 
Lens 6; wist een gemakkelijke overwinning te behalen. · · 
Tot de rust een gelijk opgaande· strijd door eèn doel
punt van L.Janssen.en ·een van ·celeritas. Na rust liep,. 
Ilens snel uit tot '4-1 door doelpunten van H.dè Sterke,· 
J.de'•H-;~ster en old-'crack ~L.Venderbos. · __ 
Lens 7; speelde teleurstellend gelijk tegen Postduiven, 
Na een half. uur nam Lens de leiding door JI.Eysbergen, 
doch verdere· kansen kon Lens ·niet scheppen. · 
Tj_en. minuten voor tijd wist Postduiven nog gelij½ te 
komen .• ·· · · · 
Lens 8;Lspeelde fun een gelijk opgaande strljd tegen 
Zwart B,auw met 1-1, gelijk,. 

The Groovy•s: 17 januari. 

Waartoe zijn wij in Lens ••••• 

.. 

Wij zijn in Lens om te voetballen en daardoor op·•een · 
verantwoorde wijze on~e vrije tijd sportief door te 
brengen; . 
Deze variatie op een" vraag uit "de oude katechismus, · U 
weet wel die bekende eerste vraag, meende ik_dit inge
z·onden stuk te móeten toepassen op een categorie spelers 
die.nóg aanzienlijk minder·bèdeeld zijh dan die waarvan 
F. v. D. in de vorige. editie van,..de Lens-revue sprak. . 
La2.tstgenoefnden il11l1'!ers hebben het m.i. grote· voorécht 
per ,seizoen tenminste nög zo'n 14 wedstrijden gemiddeld 
ljunnen speléii,'de groep wa.ar ik·het nu even·over wil 

··hebben haalt· zelfs dit {inderdaad lagë·!) gemiddelde 
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bij lange na. niet. . . .•.· _. . _ 
Om e; a, even duic;leli jk te stellen-; ik bedoel hiermee de 
spelers van het voormal:i,ge tiend$_ 1iraarmee ba: de. teri+g
trekking van dit team op een, m.i. onverantwoorde wijze 
wo:rdt omgesprongen. Natuurli_jk; ik heb. alle b.egrip voor 
de problemen van de Eco, J:!!clt. zal ook. we;!,. nocl.ig -geweest 
zijn dit elftal·terug te trekken maar moeten de;spelers 
daarvan - d~2.rom 6f eens . in d e 14 dagen me:t; .het v:),agget je 
12.iigs de lijn lopen óf hel~n,;>.al niet opgesteld: worden? 
Dit i:;; zondecr: mee1;_.be;lachelijk, hier worden-rspelers die 
bijzorn):er trouw opkwamen .de dupe van _çle... slampampers die 
]:let.·wel geloofden. en daar9më.v.an dit terugtreklq,n de fei
telijke oorzaak z:ijn maar d;i,.e slampampe:çs worqen des-. 
ondank:;, regel!M.tig, opge:,te:).d . en de ,t;r9uwe opkomer-s 
~10gen vlagr:en. • 

- IJs meende, .nadat; de 'l.'eçlaktie 2.l op _deze zaak heeft ge
weeen (wa.arvocir dank!) namens deze.gedupeerde groep even 
.een· duit in het zakje te moeten dqE;Jn. .. 
Ik wil· bes:).uitE;Jn met Glll1. dringi;:nd verzoek .aan ,ëe Eco en 
wel dit: deel deze nenl:len vast in- bij de lagere. elft;;i.llen 

,en laat ze daarin mee "rouleren"·, Goed, çle spel~rs zul-
len dan wat .meer l'eserllle oeurten moeten ;Vervullen maar 
dàt zullen dan alle soelers zijn en niet meer alleen 
een klei.ne groep :t:'eservemél.nnetjes die ,langzamerhand· 
kramp in hun· handen krijgen van het vele vlaggen.!· 
Afgesproke:n Eco? . . 

A,G,Poels,- ... : -
(ex-aanvoerder Lens 10), 

Redacti:-0neel commentaar: Instemmj_ng! 1 ! 

VAN DOEL TOT DOEL: juniorèn ... 
•< • • • • • : •• 1 • • ·' 

Kranenburg 2 - Lens 8 · . . .. 
i''et 10 mán spelend_ heeft· Lens 8 één punt verov~rd in- een 
zeer: moeilijke wedstrijd, Voor de rust had Lens -de :i,js
koude wind mee en had er zodoende minder last- vab dan de 
,tegep.parti j; Niettemin, was Kranenburg sterker _en kregen 
we in de 1e minui;it a],een morele opdoffer door een mooi 
doe],punt van _hun. midvoor. Iï:aar onze jongens wareu ge€lns
zins aangeslagen .eri zetten goed door, zodat· C,v,d.Meer, 
n2.dat P.Heynen d.e keeper ui-c z:ijn c'.oel had_. gelokt, een 
mooi doelpunt scoorde, iven later werd het zelfs 2-1 . toen 
een gave voorzet invall·er Asselmé\n be.reiléte, die goed in-
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schoot. Kranènburg g:i.ng in het off.en sief. maar -het was 
al gauw rust, Na d è ·::thee"-hetzelfde be·eld, een ·ste?'k .
aanvallend Kranenburg en een dapper verdedigend Lèn6. 
Tmch drukte Kr.anenburg ·er hog- een in via- een vrije: 
trap.:, Een zwaar bevochten en verdiend gêlijkspel, . , 

'\\_ ' . 

V ç s .. 1 4 - Lent -16- .. 

Ean vooral 'in de" 2e helft uitstekend·. speJend Lens heeft 
ook nu weer· eèn overwinning behaald;· met 2-1 werd het· 
pittige Vcs verslagen, _. . .· . ... , . , 
De eerste helft vras tamelijk gel ijl< opgaand, 'd'è wed-· 
strijd speelde zich hoofèzakelijk op _het raiddenveld ' 
af en beide doelen kwamen slechts .zelden in gevaar.·· 
Na de pauze we:>'.'den 2 spelers onwel en aangezien slechts 
1 reserve beschikbaar was moest met 10 man doorgespeeld 
worden. Dit pr;-ikkelde de jongens kenneli·jk, er werd: -~
fel aangevallen eh het was Verbarendse'die met 2,fraaie 
treffers Lens op 2-0 bracht. Vcs kwam nog terug maar . 
goed .verdedigen van ;vooral Post en--Heystek voorkWam ·. __ --
doelpunten tot 1 minuut voor tijd toen treuzeler:i Len:3. :' 
noodlottig werd, · . 
ë1esumerend:een uitstekende wedstrijd van Lens 16·-waarin 
de hele ploeg bijzonde~ hard heeft gewerkt. 

Pft0GRAf:J\ JUNIOHî~N voor 

·12.00-Adq 2..: Léns 1 ... 
1 2. 00 Lens 3 - Vvp ·2 · 

zondag 15 december 1968 

..Zuiderpark -. 
· 3-2-6/4 

14.00 Lens 4 - Quick Steps 3 . 3-2-6/4 ., . . 

OPSTELLINGEN~. 

Lens _1 ; . als vqrige week .. • 
Re s :t·.raa.f'.f 2x·.··.-I,eider.: dhr, J, lil'. d. Klei j : 
Samenkomst: i1 .40 inga?g Ado-terrein. 

Lens 3; als vorige week met r,v,berlo en f.helven_steyn 
R.es:-th.v .. ri-jn. Leï.der: dhr.F.Herremans; . __ _ 

Lens 4; als vorige week met j,castenmiller-, R,sber en 
r,pe:bers~ ,. . .. · .. , ' · 
Res: r.v,d. steen._ Leider: dhr.F .Flumans. 

a.s. zaterdag: film-middag.en-avond voor jun:i.oren· en ... - ..... 
pupillen, 
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P'10GRMfi'A JUNIOREN voor zaterdagb14 december 196'8 

1 j.00 Lens ·2 ,·Loosduinen 1 
15; 00 · Lens 5 - Quick Steps 5 · · 
15. 00 , Odb 2 - Lens 7 · 
13;45 Lens 8 - Pdk 2 
13;45 Celeritas 7 - Lens 9 
1 3; 45 Lens 11 - Rvc 12 
15;00 Lens 12 - Rava 10 · 
13;45 Vvog i62 - Lens 13 
13;45 Lens 14 - Rava 12 
13;15 Ado 22 - Lens 15 
15.00· Rijswijk 8 - Lens 16 

CPSTELLH'GEN : 

- tens.· 2; als .vorige week. 

1-1-6/4 
2-1-5/3 
Albardä'straat 
2-2-6/4 . . 
Leywe~ hk Noord,_1_eg 
1-1-5/3 . .. 
3-2-5/3 . . : 
Ockenburgh 
3-2-5 /3 

. Zuiè:lerpark .. 
Schaapweg1Rijswijk 

?es: h.bertens; Leider: dhr,H.de Groot 
- . . . 

-Lens.5;a,hoek-f.p:uyt-c.schrover-fr.raaff2x-j.v.d,heyden 
p. hop-g .v .cL veld e-j .de· jongh-o. kortekaas-j ,disseldorp-

' j • de zwart , · · · · 
Res:. ~.~eershoek, Leider: dhr,G,v.d.Velde. 

Lens 6; vrij, zie overige elftallem. .. 
. ... - . - -• - . 

Lens 7 ;a. vuurens-1. egberts-f .de kleyri-r. ho_efnagel-a, v.d. 
keer-j.zoun-r.de wolff-w,englebert-j,keet8an- tr.resb-
dihardjo-c,v.hulst- . · · ... ; ' 

· Res:a.schijf-j.de woiff. Leider: dhr.A.Blok. . . 
Samenkomst: 14. 30 Haagweg hk ~horbeckelaan_;- ·· · ·· '". ·· ... 

Lèns 8;b.dè haas-j.v.d.ende-j,v.dam-1,v.d .meer.:.e_,bpr,,. __ 
p.hèynen-j.janmaat-g.v.ardenne-th,boorns-th.v.d;aardweg-
j.v.d.voort- · · • 
Res: a.junfschlager-b.ravestein. Leider: dhr.P.Heynen 

. . . . 

. . -. . . ~--- . 

Lens 9;w.hendriks-w.duyvestein-r.v.d.lindèn-th.wils
haus-j.hooghiemstra-e,v.deelen-p.wilmer-j.meyers-r.bos 
p,steffen-,r.v.nunsoeet.. · ·· ::: --~- ... 
Res:j.meuleman-r.charite. Leider: dhr.J.Witting •. 
Samenkomst : J 3. 1 .5 Hengel olaan hk Leyweg. . . , . 

Lens 10 ;vrij, zie overige elftallen.·· 
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Lens .11 : r. v.d .• steen-m ,v .• baggum~f. di sseld órp-g. tf,ontilel·en
f. bav:esn-f .• wouter.s-c .• J.ustenhouwer-f. veeren-e .•. hd~ fnagel,---
r.-"zóuri'-j. v.. r.ijn. · · "' ·-· · .. ,,,_,. · 
Leider: dhr,. Th. Suykerbuyk . ' ' . 
Lens 12 ;h. jochems-j. janmaat-=-a. lodder-p. v. wijk-p, re brun 
t,hilderink-r.micka-f.snoeyers-p.verschoor-r.v.d.horst-
d. J:imbeek. . · · 
?..es: g-. col pa. Leider: dhr" I-L. Brandenburg · ,. - . 
Lens 1 3 ;f. v_, os-h. straver-o; v. d .aardweg-p. booms-;i. berke
laar-p .de wolf-r.v.d.lely-g.lelieveld-w.de hilster
j.slabbers-~.de vroege. 
2es: e.booms-h.niggebrugfe, Leider: dhr.C.Kras. 
Sa• enkomst,: 1-}.-00 Hen&:eloJ:aan hk Bouwlustlaan ·· ,} . 

. LeBà 1 4; als -vorige week met · j. v-. wijk en w. v .d .-1-iriden 
:C-les:w.wils. Leider: dhr.G.v.d.Kleij. ,_.. 

' 
Lens 15;als vorige ·week met ·a.v.mar-is-. 
l1es: e .• woh:bman, Leider: dhr.T,Heerschop. 
Sarnehkomst: 12. 45 h6ofdfngang Ade-terrein. 

Lens 16;als vorige week met r.heystek. 
Res-: ,r,koster. · 
Samenkomst,: 14. 15 Hengelolaan hk- L-oevesteinlaari;, · 

, P:.OGR/\J\'1; ~\. PUPILLEN voor zaterdag-

1.:00 Lens p1 - Ado p1. 
1,0b Rvc p2 - Lens p2 
1.00 Lens p3 - Hesterkwartier 
1 ; oo· Dzs p1 - Lens p4 · 

1-4 december 1968 

1-1-6/4 
Schaapweg,Rijswijk 

p; 2-2-6/4 .. 
Ockenburgh · 

11 ;oo Wik_p2 - Lens p5 
_ LOO Lens p6 . .,..· Ra.và p5 
1 2. 1 5 Hbs w2 - Lens w2 

.Zuid erpark, _f" e ~ed_ "... 
. 3-;-2.,. 5 /3 . , - , 

Ho1,1tr-ast • 

ZIE FILÎ-IPROGRAî'J:A voor PUPILLEN EN VTJtLPEN,. 
., 
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OPSTELLINGEN : 
~ . .._ • _-- ~- ~ _;; .. -· _ ,. t · •. _.· •-: ;-,' '.•""( .· • ,_ 'f •'1 ..__, ···• '',• ·- .: 

_Lens p1 :g~ruygrok.:..g,"Qloks-p.perreyn~j.redéman.:..r.dè c 

hoogd-r .harnas-a.' s-gravendi jk-g. v. os,çh:-J·,tj(;). hil.ste:r-
r. v .noort-g.lorsheyd. · . ·; ,:;, 
Res:m.heynen. ·Leider: dhr.G.v.d.Steen 
Same.nlcons~: 1?. ~o ._klubget}ouw ·. ·. 

. .,;. -·, ...,;_:,-...•·;•<'•" ..... 

Léns. p2 i g. v .ge ssel-r; v :c1 .meer.:.th.ti j sse;~~·: y, klëéf -:,. 
r, v. luxemburg-j. v ,d. bµr-i,:t;;-r 1 v. hoek-h. y. bphee,·i1en- ,. 
p.zalmé-j.valkenbur-g-w games. 
ête::a.kleiwegt;. Leider; c}h;r.P.de J 0 ngh., .. , 
Samei:ikomst: 1?,.1.5 Hengelo:!,aàn hk_Loeîes~einlaa·n·.;: ~--,.• 

i- ... · . '\.- . ? • • -·. ' '· 

Lens P3;th,P.rins-e,v,luxemqurg-r.leyn-q;schenk~ls-. 
f .kras-ralph lllicka-:1, reesink-t ,de kok-!_) •. v .d .ni~uwen- . 
huysen-a. de hoogc1.-r. peek. · 
Eeél,:, j.lustenho.uwer-p.lucas. Leider: dhr.'l'h.Hoefbagel. 
J.' . _. ~ - • ' .- • ,- - ', • - --~~;,,,,....o·. .. ,' -

Lens p4 ;h. uding-b :v ~ véen-r. Vlij sÎ:nan~m. v. wassem-j :·koomen
r ,guit-j .hollimk-e ,è.e wit-h. ruyter-él.. hoefnagel-· 
tl . d ~ . ' , . . . . " .. " ... 

1.v. 6.voorv.,~·- - _ -~-. _ ... ~ _ .:· _._· · -:·--· ~, 
Re s :r. yPerlaap-f .kortekaas. Leider :dhr. J.. Col pa. 
SameNkomst:12.15 Hengelolaan hk Leyweg eurocinema. 

Léns p5 ; a.v. velZ:en-h .nou'v.reland-e. yperlaél.I1-:réri.€:v ;·d".meer
m; scheupers-p. y. osch7 j. brochard-e. v. royf;n-r .• nottet-
r. v .d .k'ruk-c .lipmari. 
Res: c. v .bijsterveld-h.lutterman. Leide:r-:-·dnr.A .v ,'.'::ssen. 
Samenkomst; 1 o .• 30 He_ngelolaan hk. Loev'èstéinlaàn" ,.,, ~ · 

· .-, · ··· ingang ·zïuiderpark. " 

a.s. zate-~d-ag :filraavond voor pupillen efi' junioren. 
., 

Lens p6 ;m,; 'peperkamp-r. v ,c'. ,hoev.en.:..g, wa~-;,èrman-r ~heem-skerk 
s .knorr-j., schouwc..m, v. veen-f. wouters-e. tl:mriis-j. wassBr-
ma.n-m. hoenderkamp, ·· · · ,., .. 
Res: e. v.amerongen-r ,h_ofm.a,n .Leider: dhr. C .Mee re •. 

Lens w1: vrij r,hofman zie p6, f.kortekaas p4-, 
p.lucas p3, 
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Lens ·w2; wordt samèngesteld uit :r. be.rtelsman-r. bon
p; v, d; burg:t-p. v.d. burg-p .1:,ier-h. hoppenbrouwers-0 ;huis 
j. v. kl eef-r .. lelieveld-s ;teunissen-'r" versteeg-f. ver~ 
barendse-h. v.d. winden-r. ype:r-laan: · · 
Leider·: M1r. J .Micka. ·.· · 

· Samenkomst : 11 • 30 · ingang Lens.:.terreil'l; . · 

FILJilï1iIDDAG VOCP PNPILL'.!:N EN HELPEN, .. 

,\FICEURil'iG PUPILLEN EN. WELPEN; alleen al i,: op ·de afkeurings
adressen staat vermelêl: zie afkeuringslijst kunnèn 
è.e pupillen tussen 11 . 30 en 1 2 uur informeren of de 
wedstrijden doorgaan ter. 66.13.14 klubgebouw. 
De spelers van w2 kunnen tussen 10. 4.5 en 11 , 1.5 uur in
forme"-en tel.39.86.94 dhr.G.v,d.Steen. 

AFSCHHIJVINGEN JUNIOREN EN PUPILLEN: afschrijvingen 
v66r vrijdagavond 7-30 uur aan dhr.G._Lorsheyd, Neppel
weg 972,telefonisch alleen vrijdagavond tussen 6 ,30 en 
7,30 tel,66.13.14 klubgebouw, In uiterst dringende ge
vallen kun je zaterdag voor 11.30 uur bellen naar 
dhr,G.Lorsheyd, tel.66,31,.5.5 

NL'.T OPKGiEN: wegens niet--opkomen in het afgelopen 
we.ekeinde ,·1erden h.lutterman, j,de wolf en b.ravesteyn 
tweemaal als reserve opgesteld. 

El,TERIJ\LLUITGIFTE :vanaf 11, 30 uur dhr.R.Kuyper. 

RESERVEPROGRAI'EA: deze week i. v ,r:1. filmmiddag pupillen 
en welpen geen reserveprogramma. · 

KEBPE,tSTRAINING: voordeze week worden om 10 uur ver -
wacht:h.jochems-r,v.d,steen en g .• ruygrok .. 
Bij eventuele verhindering afschrijven bij het bekende 
adres, 

ATTENTIE PUPILLEN EN C-KLASSERS ..• 

a.s.zaterdag is de clubtènt om half drie gesloten, dit 
i.v.m. films die zaterdagmiddag voor pupillen en zater
dagavond half acht voçn: c ,kil.assers worden gegeven. 
De.films zijn zonder meer gewelcj.ig. 

, 
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Het middagprogramma bestaat uit v6ór. films. over voet
ba;t, l;>oksèn, teke_nfilms, En na de pauze een geweldige· 
hoofdf-ilm. Reden t ~- meer voor· de pupillen deze middäg 
te onthouden en om op tijd half drie aanwezig te zijn. 
\vas het programma 'S-'Ïniddags interessant,.· 1 s-avoncls 
is het nog beter, Nu een zeer. gevarieerd' vó6r programma 
begint er na de· pàuze ere reusachtige hoofdfilm: 
Duikboot o~erat ••••...• 
Ja, de film verklappen we niet: Kom zaterdag maar 
kijken, Oke,-tot half ach~ dan; 
De leiders worden ook verwacht. 

., 
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REDAKTIE. 

1- •an boheemen 

j. groenendijk. 

g. jehee • 

f. wubben 

- REDA_KTIEADRES 

r. van boheemen 

ellekomstraat, 55 

_tel.: 32 24 00 

SEKRETARIAAT 

h. a: v. d. steen 

!ultonstraat 165 

tel.: 63 24 22 

TOTO-SEKRET AAIS 

j. j. m. jager 

weimarstraat 67 

lei.: 33 21 33 

TERREINEN 

sportpark escamp 

hengelolaan 600 · 

lel.: 6613 14 

, K.ONTR!BUTIES 

· gironumme~ tnv 

penningmeester 

lens 336711 

WEEKBLAD VAN DE VOETBALVERENIGING LENIG EN·_·$ NEL 

!J.2ste jaargang nummer 15 18 december _1968, 

TELE.::LENS 

Terwijl dè lae.tste loodjes van het· jaar 
eer in het verschiet liggen, de geur- van 

oliebollen en appelflappen onze neuz·en 
eer zullen prikk!;!len, maken wij ons.weer 

klaar om het 47ste jaar onzer vereniging 

af te· sluiten. Dat dit een geweldig feest 
oet worden, spreekt- vanzelf, gezien de 

sfeer van het afgelopen jaar. · 

Het 47ste jaar was z_onder meer een goed jaar 

Uitgelaten, dol en dwaas, vierden we het 
kampioenschap van het,·eerste en in intiemere 

, kring nog doller en· dwazer het. ,kampïoen-
schap vari het 4e, "de underdogs'1 • _ 

Doch niet alleen op,het veld, ook daar 
buiten maakten wij een sprong vooruit. 
De algemene ledenvergadering aanvaard_de de 
nieuwe statuten, die op iater tijdstip 
koninklijk goedgekeurd werden, . " 
Een buit.engewone_ye··gadering'. gäf zijn goed

keuring aan het némenv'an het complex in 
eigen beheer, tevens werd het plan van het 

bestuur over de verbouwin_g van het klubgebouw 

. aa_nvaard .• · . .· . .. . .. . 
Dit alles is toch wel een goede reden om dit 

jaar af te sluiten met een geweldig feest. 

Vandaar dat u allen uit.genodi,gd wordt a.s. 

vrijdag 20 december I s avonds· in ·het klub

gebouwom herinneringen van het af.gelopen 
seizoen, of die van misschien nog langer 

geleden, op te halen: Zeker i~ het een 
goede gelegenheid een drankje op de toe

komst van.de vereniging tè drinken.· 
Wij hopen dan ook dat u vrijdag .even langs 

komt, al i::1 he·t ïiiä!fr een_ ~urtje, indien het 

we:çk.meer niet.toelaat. u,zult er onge
twijfeld,.veel oude en'nieuwe Lens-,irienden 

ontmoe:t:en.:;:;,;;;,,_;:-- :-- ·· : . ~ · ·"" · .. ·· Ha:fcy1:;_; 
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VARIA 

Velen zullen zich hebben afgevraagd waarom Jacques v.d. 
Knaap zondag 8 december niet óp zijn vertrouwde back

plaats in het eerste elftal stond,. De. re.den l_igt _op . 

het ogenblik in een wieg al of niet .. te. gillen., Patrick 

heet zijn eerste zoon (en kind). Wïj wensen hem en 

· zijn vrouw van harte geluk met deze n:i,euwste aanwinst, 

. Door àcuut--~uimtegebrek was het· stukje over Lens-Jaë 

nqgal rigoreus ingekort. Tevens· ontbrak. een proloog. 

,waarom het·s-t;ukje pas vorige week verscheen, Terecht 

·merkt~. dhr .Eeer~~oek op ',dat het.·nu. als m9stepd :-r1a 'de 
maaltiJd kwam, Hiervoor onzE'!· oprechte, excuses .... ,,, · · · 

• Hebben de p~pilien afgelopen zaterd;g1,11:i.d4ag ook z6 'ge-

rui_sloos genoten????? · .... ··.,· .. · .. _. , .· 

We vern~men dat .r~ej,José Houkes:' dochter van onze voor

zitter, z!i:ch op tweede Kerstdag zal ·verloven met de 

. heer Frank -van den Berg•, 'Receptie van twee tot vier uur 

• ten huize van onze praeses (nader adres overbodig).· Bij 

.. ·,de.ze, bieden wij het jonge paar alvast onze hartelijke 

. gelukwen_~en·~a_n. .. . 

VA~' DE KA-XA' 

Deze kommissie bruist .van .. de aktivitèit', · Afgelopen zondag 

werd er niet gevoetbald, :mi\ar de kaa:r:-t-em ritselden op 

menige tafel. Hochten de weergoden ons·ook deze week niet 

goed gezind zijn, dan kan iedere,klaverjasser zondag_; 

middag weer in het klurgebouw terecht, Andere Lensers 

"trouwens. oók ! ! . . . . 

-Vrijdag jl. was de sp@nriing :i,n te. ,kaxit±ne te sni.jden. 

· · Met verhitte koppen stonqen .d~ tafelte,nnissers tegenover 

elkaar,; menige smas.h spatt~-,van achter de tafel tussen 

de talrijke toeschou"éers •. ·Als winnaar .van dit tbernooi 

kwam de fl-junior C,Grimhergen uit de bus, ;llle door~ 

·gewinterde kampioenen reeg hij aan zijn batje. Tweede 

werd .F ,de Zwart, derde J-.Zoet. Schande! . , 

NÖG ÊN OPiliIEu~r · JAN DE Kfl :..KA. · 

Een 'apart stukje. ovèr \1at vri jçlág t~~ gebeuren staát, De 

oliebollen knis-peren al in het vet: Lens'Oudejaars'avond 

wordt dan gevierd. Dat wordt bij traditie een daverend 
. : .. 
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feest. Ieder die met onze vereniging sympathiseert, 
ieder die vetn gezelligheid houqt, ieder die de. ke_r:st
boom in de kantine nog niet gezien hëèft; i_s · dan pre- .. 
sent. Komt aliben! Het moet knotsg~zellig worden! , . 

. , . . ; . " , ... ~ 

VOOR DE 1~1:r;:; RLAATSTE KEER: Vi,N DE KAKA ! 

Le-es-.b<;>venstaande regels nog eens goed 
welkom, ook u Worqt .vè·rwacht. · · - · ·, ·. 

EN NOG EENS: V!,N DE ](,\~KX ! ! 
Nou, j13., _,u weet het nµ "wel! 

,,.,, i<. : !~- J:; ... 
.· j"' .,';• 

··, 1 • 

. , 
·,,.:._,,_;t 

Met begrip voor het pr~bleem · door ex-aarivoérder A ."G, 
PQÊils gesteld;: tracht ,onqergetekende "enige oplo·ssingen 
a:an de hand te doen, di~ het lót van dit vermaá,-rqe ', 

' 

1 Oe elftal ietwat verlichten. · · _ · . ---_ ::• '. • ; 
Door-·een zekere :pro[ressiviteit · in de cohtrîbutie'-ta
rieven te brengen of door het vaststellen _van de con
tributie per ge speelde wedstrijd . zou men .. kunhen berei
ken dat· de spelers van hetb10e althans finanéieet:n·iet 
al te fors wo:rden uitgek:J,eed,. Een _andere oplossing' is 
mogelijk het volgende: Een nipo-onderzoek kan de elf
talkommissie in kennis stellen wié de slampampers zijn 
en in welke hoeveelheid ze voorkomen, 1-!en kan ·dan· een 
11 e en 1 2e team toe voegen. Op deze manier verdwijnt . ; 
automatisch het afschrijfprobleem. (irrmiers deze ~lftal
len b~_staan alleen op· papier) terwijl de vereniging . 
dan financieel geen schade ondervindt. Een derde moge
lijkheid, die z_eker kans van .slagen zal _he_bben, is de 
vlaggers,· die immers -langzamerhand over: ·e,en enorme 
deskundigheid moeten be schikken, te lat·err fungeren als 

, vlaggers bij de .hogere elftallen. Dè verenigingstrouw 
waarover.de ex-aanvoerder schrijft,· is d1,m een :garantie 
d'!l.t althans op de Hengelolaan (uit brengt dit e_en wat 
groot risico met zich mee) geen wedstrijd mee_r:·verloren 
behoeft te worden. - •·· .. . , 
Daar dit zeker niet onopgemerkt zal blijven, 'kunnen de 
"vlaggers;' · er 'zeker van zijn in de overwinningseeer te 
delen, hetgeen hun positie aantrekkeli'jk zal maken. 

·• ' r •. 
: . .. ~ --

Gerard Looye stein_. 
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RED!,!CTIONEEL KmS''.ENT!;l\R: . ···-··•-·'· •_::.__ -

In verwachting;: volgende ·w.eek in deze re~;;:e: · 

Korrm,entaar van dhr. Poels. 

J\iiOEDERT!,AL: 

Naar ainlêicling van de in de rµbri~k. Varia van vorige: 

week gemaakte opmerking àangaande het bovenstaande'het 

volgende: . . . . .... 

H ebben leden of niet-leden v·an Le,Ïï:s des· zoridtfgs:wel 

eens bij een wedstrijd van het eerste elftal achter 

of -riaa·st dë .. '"stë:tl·ers" van de Varia-rubri.ek ge.sta.an? 

·· ·Yoët ü bes1.ist eè"ns doen. -Het ncd-erl,ands of de moeder

taal die daarbij gebruikt wordt, wordt vermoedelijk 

nergens in Nederland. onderwezen,· om niet te zeggen:. 

''daar· hebben zelfs de honden geen brood van gegeten'?,, 

als u_weet wat deze oude. uitdrukking .betekent;· 
-- ... .,. . . ·dhr,G.v,d,Velde.-

RED.' KTIONI'EL KOM:· ENT!,AR: • 

Na uren'korrigeren hebben we.uiteindelijk besloten het 

stuk' toch ·maar· re· publiceren. Werkt dhr; v.d. Velde 

misschien aan zijn-image??? · 

OFFICIEEL 

Nieuwë" 1·~den: 
535 Overvest v. P,J'.F. 13'-7-55-j-Ifolis Stokelaan 2488 

66.14.18 

Afvoeren v .d .-leëllenli j st : 
477 rJonte J;~S. '-s-Hooikade ~5 .. 

i\.dre swi jzigingel1: 
. 4,55 Wüstefeld J. théins Blei jenburg 11 61 

-456. 1;füstefeld J,H, idem 

de Lièr, tel. 
01745 - 3996 

idem .. 

PROGRAMJ\0i. SENIOREN voor zondag 22 dece,ber 1968 

14.00_Lens 1 - Sl;i.kkerveer .1 _ 1-1.:.,6/4 . 

. · · · Leider :dhr,P .Meershoek, grensr ,dh'r ! C. Visser 

12;00 Lens.2 - Gda 3. • · .. , 1-1-5/3 .. ,.· · 

14.00 Lens 3 .:. f,rchipel 4 . ··. · ··, 2.:.2-;5/,3 .. 

12.00 Lens 4 - Dhl 4 . 2-2-51/3 . 
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12.00 Celeritas 7 - Lens 6 Leyweg 
1 2 .. 30 oud internationals - Utopia· · 

OPSTELLINGEN:·· 

Ls'NS 1 · · ~ t , 

c,v.d.beek 
h. dietz. ( A) 

-r.fortnian 
... h. smitskam 

j • v. d . knaap 
j.englebert 
g, verhaar 
r,wachman 
f,de zwart 
j,zoet 

__ , h. brand en burg 
'.'les: · 
r, brug,~·emans 
g,kemperman 
l.riemen 

LENS 4; 
th. suykerbuyk (IL) 
j."ll,schaik 
a.v.egmond 
j.de waart 
f.v,boheemen 
j.groenendijk 
a, janssen · 
w,eykelhof 
w ,vincent 
a.v.wasbeek 
C • vervaart . 
:·es: 
j.de boer 
g,hogetoorn 

LE\\fS 2'; 
r. brug<: emans 
g :keniperman( l\) 
j-.mesker 
j. v.dijk 
m.v.veen 
d,groenendijk 
l.berns 
g.looyestein 
i,;,benneker 
th.brandenburg 
l.riemen 
Res: 
r.ravestein 

LENS 6· 
m. suyk~rbuyk 
h.ke:per 
h.de groot 
c,peeters 
m. v-. zilfhout 
h. de -sterke 
vr. burghouwt 
w. venderbos 
j .de hilster 
a. j, v .d .meyde.n 
1, janssen(!t) __ 
Re s: 
n.h.de boer 
c,t ,kuyper 

·, 
• 
\ 

\ 
\ 

LENS 3; . 
a.verbarendse 
n.koot(i,) · 
l.smitskam 
a,limbeek .. 
f. straathof . 
th. hoe fnag$1, 
t,heerschop 
j,witting • 
r. ey.kel hof 
f.wubben 
g •. v .d .kolk, 
Res: . __ _ 
p.schouten 
p.speicher(grensr) 

UTOPIJ.; 
e.a.v.d.acker. 
j .welling 
f.v.dijk. 
m.v.eysbergen 
m ;-heers chop ... 
l.brandenburg 
g. jehee(id 
g.v.d.kleij 
j,riemen 

;-

h.bey~rsbergen v; 
. j. veldink 

Rcs·: 
:Ï,h.broers. ,-

.-
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OUD INTERNATIONALS; 
j;jager 
a;hoppenbrouwers 
l;bleeker 
r.blok ;_ __ . _ 
j ;willems·· 
h;haket 
c.kras 
j. brochard: 
h; jacobs 
g;halleen . · 
t,v,luxemburg(A) 
Res: · 
a,looykens 

î'EDEDELIFGEN SKO: 

AFSCHRIJVINGEN: vrijdagavond 
tussen 7.30 en 8.30 ·uur tel, 
66.13.14 klubgebouw.· fdleen in 
noodge.vallen later bij dhr.Huis, 
tel.67 .83.90, f;fsc)'lrijvingen. bij 

:andere funktionarissen, bestuurs
leden, cantinebeheerder en der
gelijke-worden als niet ontvan-· 
gen beschouwd. 

:.:.NVOE'.1DES.S f,TTENTIE: 
alle aa-nvoerders dienen er voor 
te zorgen, dat de wedstrijdr.ap-
po:bten· uiterlijk maandag·a vond vol

led'ig ingevuld bij de Eko zijn ingeleverd. Voor de. uit
snelende èlftallen moeten ruilformulieren en wedstrijd~ 
rapport vrijdagavond of zaterda!ll11iddag in de besb.iurske1 
worden afgeliaald, 

P?OGR,'c:'.IT;;"t JUNIOREN voor zondag 22 december 1968 
12,00 Gda 1 . .:, Lens 1 vr;·- Loosduinen 

OPSTBLLING : . 
LENS 1; als bekend 
Res:j.de zwart 2x Leider; tj.hr.J.v.d.Kleij 
Sa!'lenkomst:11,30 uur iI?gang Gda-terrein. 
In geval van.afkeuring gaat deze wed'S"trijd in ieder 
geval door.iu de veilinghal op dezelfde tijd, 
Denk om de gymschoenen. 

P10Grtf,,'·1'.,\ · JUfIOF'.;(N voor 
1 3; 45 Lens=,~-\-1 Verburch 
15;00 Leris'6 ~ Osc 4 
15;00 Lens 7 - Osc 5 
15;00 Lens 8 - Osc 6 
15;00 Osc 7 - Lens 12 
13;•5 Osc 8 - Lens 13 
13;45 Osc 9 - Lens 14 
13.45 Lens 15 - Lens 16 

zatei-dag 21 december. i 968· 

4 : uriend.:/ 
• • schap- > 
. pe- . ' 

- ijk, ) 

/ te:- -• l<ra.riahoeve. • rein 
\ Vlamen
l burg 
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OPSTELLINGEN : 

LENS 5; a., hoek-f ,guyt-c. schrover:...:fr. raafff j, v. a.·.heyéien.'... 

p. hop-g.v ;d. velde-j .de jongh-,-o •. kortekaas,-j .èlisseldorp 

j ,de zwart2x,. · · '-· 

i:.es:r.meershoek2x,. Leider: dhr,G.v,d.Velde, 
. ' . -~ 

.-:, . 

LGNS 6; a .,vuurnns-h. riniinelzwaan-th·. 1v. rijna..th: booms

t. jung:schläger-p. v ,d. stee'n-ch. sta.pel-r .meershoek2x

p. verheesen- j. hel venstein-j, v .d ,_voort,._ .. 
Res:r,bos, Leider: dhr,J.v,d·.Vodrt ·. 

'·· . . 
LENS 7 ;m. reuver-1, egberts-a. schi jf-f .de kleyn-r ,.hoe fa.. 

nagel-a .• v ,d. keer-rlde wolf-w. englebert-j. keetman-th. • 

wilshaus=-tr. resodihardjo. · · · 

Res:b.hoefnagel-h,de wolff; Leider: dhr.n,Blok. 
. . . 

LENS 8;b,de haas-j.v.d. ende-j.v.dam-1.v.d.meer-~.b_or

p. heynen- j, janmaat-g, v ~ ardenne:.. j ,meuleman-th. v.d. aard-

weg-r ._ v, nunspaet • · 

. ï~es:j,'lucas-b.ravesteyn. Leider: dhr.J-Heyneri· 
. ' 

LENS 1·1)?9.1s_ vorige week gepubliceerd. 

Denk om de gymschoenen!! 
Leider: dhr:Th.Suykerbuyk. 
Samenkomst :.13. 00 uur ingang Lens-terrein. 

LENS 12; als vorige week gepub'liceerd -' 

·'Hes: g. c_olpa. Leider: dhr. H .Branden burg 

Samenkoml?:t: _1 3. 45 uur ~engel plaan hk Loe ve steinlaan 

. . . . 

LENS 1 3; als vorige week gepubliceerd i . 

Ties: e,booms-h.nig,:::ebrug"·e~ teider: dhr.C,Kras. 

Samenkomst :.' 1 2. 30 uur ,1-lenge lol aan hk Loeve steinlaan 
. . . 

L;ENS 14;als vorige week gepubliceerd met j.v.wijk-

w.~,d.linden en w,wils, · 
Res:a.looyestein~ Leider: dhr.G 1v.d,Kleij . 

Samenkomst: 12. 30 uur: Hengelolaan h!< Loevesteinlaan, · 
1 ., • • 

• . 

LENS 15;als·vorige week met à,v.mE!ri~::e.wohrman- · · 

_h.~e pagter eh J,ruyters. · .J.< 
Leider: dhr,T,Heerschop, .. 

- ~ ~-
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,, --
LENS.· 1 6 ;al_s vórige week,_met r. J:iey_stek-r .kos~ef:.a .heyppn 

en m. j ;-v .,di•j\c /·· Leid cf .. : .dp,r_:f,, ?,,i,,l s. ·: .. :_ ·. · 
~=~~~·~=~~ ,. ' _,.-: __ .,. -.... ~-, .. 

PROGRAi•<I:J, PUPILLEN. V,0,0}': rater,dag ?1 decemoer 196·8 

p,i -:: Osc p1·· v~ien'cl- · · · 1 :oo Lens 
1:oOLens 
1 .00 Lens 

p2 _...:' _Osc:,: 'p2 · ,. ~scha!5pe- •, 
p3 - Osc p3 ··;· lijk. · 

- .. .. . 

overige elftallen ·vri.j ; .'', ': ';. 
~I= R=s"'~VE "RO"R. "''f' .... ' ,.J_.i:!.i _.i.:t ..!,~ 1. \:"-~~J."ti"JI.. ·- ...... . 

'.'. 

; - ;, . 
OPSTELLTNGJ3N : · 

LENS n1; als. 'vorige wèek· · 
:1es: m.hey".l.e_n. Leider: dhr.J.de Hilster 

L:SNS P2, 'p.l_~; ~orige week 
Res: .a. kl,eiwegt. Leider': dhr .·P .de Jongh 

' . .. 

, __ --- --

. . -- . 

LENS p3; als vÖrïge week 
,Res: j.lustenhou~er-p.lucas. Leider: dhr.Th.Hoefnagel. 

j;FK~Ui::U.TGEN JUNICREN EN PU::''ILLEN : bij slechté· wee-rs~ 
~mstandigheden höef je d~~e•week-niet ~aar de afkeurings
adrcssen te gaän,als-·je wilt weten of de •wedstrijden· 
docrgaan kun je bel,le,n zaterdag tussen 11,45 en 1·2;15 
tel.66.13.14 klubgebouw. . : . 

1,FSCH::llJVJ]!GEN JUNIOREN EN PUY'ILLEN: s.chriftelijk'v66r 
vrijdap;avond 7. 30 uur aan dh'U,G,Lorsheyd, 'r'.eppelweg 972 
TeléfQnisch all'een vrijdagavond tussen 6; 30 en 7. 30 uur 
te'L. 66· .1 3. f4 ·kl'ubgebouw. • . . · _ .. , - .. . 
In uiterst "ct1~ii:1gende gevàJ:J.en -kun je zaterdag vÖor-: -
11.30 uur.bellen naar dhr.G.L0 r~heyd, tel,66.31,55 .·. 

i'i{'.TE:lIJ;:.LûITGIFTE: dhr .R. Kuyp<.r. . - ~" . . . 

lff,EPERSTRI,INING:' dezè week 
h.jochems - r.v.d.steen en 
Bij .eventuelè verhindering 
adres. 

. . 
worden om, 19 uur verwacht: 
g.ruygrok. h 

afschrijven bij· het bekende 
·, . 

' 
...; ... .,.. 
" •, .· ; .. ·, 
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RESE;WE PROGRI.r!IT'.A : 

· Zaal !cîarte-rade: 
1 ,30 - 2.45 Lens p3 en p5 

Leiders:dhr,Th,Hoefnagel en ft,v.Essen 
2.45 4,00 Lens p4 en p6 . 

Leiders: dhr,J,Colpa en C.lle'ere. 
4,00 - 5.15 Lens p1 

Leider: dhr.J.de Hilster. 

~aal Herschelstraat: 
1 • 30 - 3. 15 Lens 6 3n 7 

Leiders: dhr.J.v.d,Voort-A.Blok en A,Bogisch. 
3,15 - 5TOO Lens 8 9 en 10 

Leiders: dhr.J.Heynen en F.Wubben. 

TR:,INING: te beginnen met a.s. vrijdag 20 decmeber 
wordt de training voor junioren stopgezet tot en met 

·1 januari. De laatste training van dit jaar vindt dus 
plaats op dcnderdag 19 december eb de eerstvolgende 
op donderdag 2 januari 1969. 

DEN HOCRN PUPILLEN iaalvoetbaltoernooi. 

Op zate11rdag 28 december organiseert V.V.Den Hoorn 
wederom haar jaarlijks pu·:-illen-toernooi. 
P 3 en p4 beginnen hun wedstrijden om 10 uur 
P 1 en p2 '· " " " 1 uur 
Een volJ.edig programm.a wordt volgende week gepubliceerd. 
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121/2 jaar lid van Lens 

H;Dietz, · 
W .Burghouwt · 
W.Venderb·os. 

., 



REDAKTIE 
' 1. van boh~~men . 

i- groenendijk 

g. jehee 

f. wubben 
._ .:,,✓ -, 

·/:!EDAKTIEADRES 

1. van boheemen 
· ellekomstraat 55 · 

tel.: 32 24 00 

•wÈê1üiL11ö•'vAN DE VOETBALVERÉ.NIG!NG L E·N I G EN nS,N·E ~'! 
:,:._ -· . 

·, , 

ff IJ DE :J,,tRWISSELING - · ·· ·. ·· 
1 .. , ~ 

Zo -orit,v.ory~t ,_i :itJ:'.ç ~-reel< het 2...:..ét.GÄ•~P -:tiwï1me1· 
'!2-n db LGYJsrevue in iwL .:ia-är- ·1968. Iiidien 
de 'administ1-atie er in slaagt dit l1Ulil!ne~A 
neg VOOj_"' Ker·stmt s .,b_i j .u t.Ç-1 -~~G,ten .. ,b~·z·orgen, 
drü)_ mag ik. noe; wel va1:1 cle·'c r.~1.~.;enbeict e;e-
'•i•:~-11 ... ,·•r.,l,.-e•1•-ll"":::,l l,,........, ;~,...,., ... , .. ~ -.~~ ;"", ·•.:f!.-•" ,,.,,.. . -~"l• 0 1-11, 
v. 1,..1. •• " ... Uç..i..1.'\. l _ . ___ -·· b- ... .._1.:.,; •.-.l •. _tf ... 1;....., '-'-'·u ·-,.....,.l.., 

toe· te ;n:-ensnn . . . -_ - . . ·; . · ... ,,,.,_. ,:,··i: :· : 

_ HoeweÎ .ó. i: o:~,v~tt':'.n1:,: en; in. velt Öpz::èht(;i'fj. :d·e 
J dat_st 8 -t; ·i, jd n()r;a:l __ ?.?:n· verancl dr:i ng-::n .0ril~1-
h-c; vic;-_:öi.j:,, ;,,eer;. .Ïk 'toch dat !Cei0 stmis· ciöil 

_, -belan2;1~ijk'é;ebéc~en j_n or!s Je-ién blijft',; 
SEKRETARIÀI\T. ,~ -·. T'ogè door; inzet ·ván' 01:~ë g,·ède':,.;:i:'J. -hè'b;(;l(êrst~ 
h. à·. v .. <t- s:een 
\ult~nstraat 165 

tel.: 63 24 22 
. -· . . .... ( ,-~_:. ::-.-

fe ··~'' ·· '1968 ·c··-s•·· ,.,:.,:,.., ·· ,-,p·ciÄ· en''-·l•; ·etr1,.,; ·'""0·1·· · · 
'v_UU ,. _.,_ l··-•• -.~,._ ~J. •.• "':' . ~.- .._\,,;t• Li ,/ 

-~_sa:arnhorighl'_id.~gei.:-01~_; ·-· .. --.·_:_-.·j __ :~- :- ...... , 

He,1.. afgelop,,n jc.~1- 1i:.Cs VOQ~ 'ahzè ·'verén'ig:::hg 
·b:LlizondG:i:., t,~J:anr:-r:-:_~-]~ .:,· t=n \·1e·· k:innèri er Ho"t 

,.t.rV-~.,edGnhej_d op.,...jet;ü'É~~·-zfcn;- .· _::~~ _:_t\· .,,~-- ·· . 
toro:SEKrtETA~IS ·'-Hét nii,uv,e ,iae.r z:::l ·véo1; 1;:,n;,;j vc1·e:iigirïg ook 
· · ·. e •. ' .. ·"'Y'Ói.e"verar.c10r,in:-,:en·te .. z .. ié,h_·L~-:'l_'.',h, ·Het eigen J. J. fi1 .. Jag r ._ _ . _,. n ....... _ 
werma;straat 67 .. , · ·beheer:. van de t.2r,~èine;::: st·a.,1,•(]üè1'bij op de 

voorc--róncl · . -· . · . ·· '. '· 
. teL: 33 2l.-3?è- ii./r-- ~ . • 0 , - .• ~- _ . . . · _ _._ · 

.. , ,~~ , ,,. -•·ij._e9q s "bij i de 8erst ?Olgende. t'lt1i .:i{~r~~d.3_t!"i jd 
van.ons eerst'elftal z1ülerf de· b·ezoekers 

· .. -· ,,,, .. , 
1().nt.r ... •·.eeg·elden moeten .. iW&n l:fetalen, welke. TERREIN,;r-(, .. ,,. "•' .. _ 

t k ... , .. ., , ·· _ _.zi .. · J·n vast.ges. te. ld voo'r. v_olwà.ssenen op f, 1 ,-·· spar par e_scarpp, .. ,: • 
h~ngelotaa~ soo':'.:'~; . en voor jeugdigen op f. 0; 5ó.'. Op zatc1•Jae-· 
tel.: 661314 · '·· · "'.; mid~ag en· op .de, ~ond~g;en dat R.lleen J.:,.gere 

... _ , ,,,', .. senio_r-elftallen \huis.spelen bedraagt de 
·, .:: ·,_- ,,'.toegangsprijs f,0,5Q ~ f.0,25, Om de betal-

KON1RIBUTIÈS·_· ·-·> ·ling hiervan .te voorkomen .kunt· u ·;zich als 
gironumrnei.tnv. ' çlonp.teur §lanmélden, . 
p!!nningmeester .Voorts_,ho,r,ien we :\.n de kome_nde maanden ook de 
lens 33 67 l1 

• 
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,:.·,,_._ 
-· ... ., ~ ., .. -. ·• .' ·•-v... . ~_,L, ., I< ,·. 

- " :~.: :: :1;,. ";·, 

verbouwing van ons klubgebouw te realiseren. . f' 

liet ~al· u du_idelijk zijn dat een ,ep ander dA medei..ier,- -

king van ·velen zal vragen. We hebben_ e.cht.er- v,oldoènde 

vertrouwen dat deze medewerking_ons ook iri.-het- komende 

jaar zal worden verleend. Dan zullen we· fr\ st_ae.t zijn 

de goede naam van onze vereniging te handhaven en zo mo-

gelijk te verbeteren.· - _ _ . .. -. . _ -

Graag·wens ik u, leden en donat.eurs(triçès) 'en a_l.len. - - -

die op welke wijze dan ook met onze vereniging verbon

den zijn, .van harte een gelukkig en voqr~poedig nieuw.-_. 

jaar. -
H.Ho1;1kes, voorzitter. 

1'ELE-LENS: oudejaarsavond •. 

Onze. ver.enigir.ig heeft het_- niem;e jaar reeds op een 

claverende wijze ingeluid. Kensen,-dit was Lens op ziJn 

best, Tienïiallen leden hebben van- hun .b.elangstelling 

blijk gegeye11. ,ühoewel het feest· pas ,laat op gang kwam 

_- ( de kocpavond heeft hierbij vast een. i;ol gespeeld) werd 

het een ge•ze·elige boel•-· Onze gewel.dige Ka-kakel H •. de 

· Groot openéfe,de avond.op de hem bekeJ]çi_e_charmant_e wijze. 

Vervolgens ging men ove;_• tot het uitreiken van-de prijzen 

waarbij bekend werd gemaakt, dat_ het·duo v,d;Steen

Coomarîs de·eerste plaats had behaald.Waarlijk een pres~ 

tatie r De disc-jockey zweepte de massa hierna op tot 

onnavolgbàrè--prestaties op de dansvloer. Het "changer

des-dames" werd veelvuldig en op een _"soepele wijze toe-_ 

gepas'L De avond beréikte zijn climax toen ••. •• ( zelf -

invullen) binnenkwam. Het danser. -ging over in een hos

send samenzijn en meni?;een .-iaagde zi•jn, resp·ectievelijk 

haark'ans. Wat er·verder nog gebeurde ïs iingûistisch-

-niet ,te ·benaderen. Onze Ka-kakel kan trots zijn op het 

door hem geleverde werk. Deze huldebli ik betreft echter 

n_iet alleen deze avond. Wat Henk de Groof pre,steert __ -•-•----

-J-i,eèft •zijn .wcer'ga nog niet gevonden. Het.•'joie de vivie;: 

- dat -v?,n deze îll?-n •afstraalt, .weet ':,hij qp gera:ffirieerdè - -

wîj2;e 'op zijn·Lensers ovêr te brengen,_- _ . ,' • _:' • -

Ver,ç!er- J::a~~de, a,vond v-1éer tal van ve:rri;tls:½:elij~E,\jr1~identje 

_, ___ Een ·t_ot·_ op heden nog- onbekend gebleven. persoon-,vond dat :: 

}.Jiio' Koot DO(!: :n±et· genoeg oliebollen ,had'. gehad." eq ,deze ' . 

·olijkerd stopté.;.Nico:,-in~vëstzak,,binl;l_E!!'}Zakt eq•,7)?goe;kzak -.; 

enkele exemplaren van dit door mevrouw Geitenbeêk.-Över-
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heerlijk gebakken zoet.· Onnodig te zeggen dat Nico dit enorm wist te waarderen;· Frank Straat hof bleek een overhemd van een onbe:\jend merk aan •te hebben, ~want bij een poging hem tot de polónaise••:over te halen hield degene die d'eze poging ondernam sl_echts knopen iri zijn handen.·· · . . . Verder zag men als topmanifestatie zelfs enkele heren achterin de zaal· klaver jasEcn. Zouden z'e thuis ook· zo ge::rnllig zijn??? ··· 
Dhr.v,d.Velderi;éî:, \'rel de succ,3svólste përsoon va!'l de avond genoe;·,d,word·en. Hij sl8epte maar liefst drie'· prijzen in de wacht, waar onder de plaat"Vader is de dader 0 , EGn plaat met een dubbele bodem in dit geval. Een r;e11eldige avond was het, waarvan vrn hopen· da:h e1· · nog ·,ele soo;':tl".eli jke zullen volgen! ,., _____ ... ~.. - .--· :\···-·-·:-•· 

Redaktie, 
. •' - ~ P:il.Or10TIE EN DEG:t;\fö,TIEPERIKJ,;LBN 

Er is enige~ ve;;-ari.dering gekomen :i.n·. het promotie Gn dee-;radatiebeleid. J;)e elftallen 3 t/m.7 en 9 zullen automatisch pl'.,'omoverei;i-of degraderen. l):lftal no 8.blijft in de veteranenpuule en het tweede.team zal nog een. na-competitie moeten spelen. Het eerste terun· zal bij een "eventueel" k1).Jllpioemschap ( de ,redaktie geloo• ft, · er nog steeds,i11) direkt naar de tweede klasse KNVB. promoveren. Verfukkelijk zo'n dagd.room ••••• 

VI,RL'l 

Wordt Lens wereldkampioen? Het wordt wel gefluisterd in intieme Lens-kringen. . - . 
Jos Witting .vlridt· .dat de redaktie kat, Jammer,. Jos en .. ·, .. , . sterkte. 
Wij danken de familie Geitenbeek voor de goede bedïe'ning op de oudejaarsavond, Is allew nu vergeven en· ver-geten? · · · · ·. .-
Afgelopen zondag i.s er weer een-record liefst 16 koppels· .schreven in voor de 
verjasdrive! Hulde.! 

gebroken, Eaar 
ingelaste- kJ.a-
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UITSL!,GEN Zli:LVOETBI.LTOERNOOI: 
Lens - Gda 5-2 

PROGRAl@~A SENIOREN voor zondag 29 december 1968 
14.00 Lens 1 - Vcs 1 ·1-1~6/4 

·Leider:dhr.Meershoek,Grens.cl.hr.Visser 
12.45 uur verzamelen. 

12.00 Lens 2 - Hmsh 2 
12; 00 Hbs 5 - Lens 3 HVB' beker 
12:00 Lens 7 - Postduiven 7 
12.00 Lens 9 - Nivo 6 

Lens 4-5-6-8 vrij 

OPSTELLING:~N : 

LENS 1; 
c;v,d.beek 
h.clietz(A) 
r;fortman -

. h ; srni t skam 
j; v .d .knaap 
j;englebert 
g; verhaar ;. 
r;wachman 
f;dè zwart 
j;zoet . 
h.brandenburg 
::lES: 
r. bruggema ns 
g.kemperman 
l.riemen 

LENS 7; 
e.a.v.d,acker 
g,halleen 
f._v.dijk 
m,v.eysbergen 
m.hcerschop 
l.brandenburg 
g; jehee (.A) 
f,,v.cl.,kleij 
j,riemen 
j;veldink 
h·.·1:reyersbergen · v; 

LENS 2; 
r. brug~eman s 
g; kemperman ( :. ) 
j.meskcr · 
j.v.dijk 
m.v.veen 
d.groenèndijk 
l.berns· 
g. looyestein 
g.bcnneker 
th.brandenburg 
l.rimmen 
RES: 
r,ra;vestein 
a;v,egrnond 
a. janssen 

LENS 9 
RES: '• · 
a:looykens 

·j.holt 

1-1-5/3 
Hout-rust 
2-2-5/3 
3-2-6/4 

LENS 3; 
a. ver barend se 
n; koot ( .\) 
l.smitskam 
a.limbeek 
f. straat hof 
th.hoefnagel 
t,heerschop 
j.witting 
r,eykcil:hof 
f,wubben 
g.v.cl.kolk 
RES: 
j .de waart 
w.eykelhof 
w.venderbos 

LENS 9 i 
h;j,douw 
c.v.zijl 
a.poels(i~) 
j .verbarendse 
·c ,mutsaerts 
b; osse 
n;osse 
·p. verbruggen 
f. p; veelbehr : 
h.v.welzen 
p. cast;enmiiler·-- · .,· · · · 
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E.EDEDELINGEN EKO: 

:.FSCHRIJVINGEN: vrij'dagavond tussen 7, 30 en 8. 30 uur 

telefoon 66,13.14 klubgebouw, ,,lleen in noodgevallen 

later bij dhr,P.Huis, tel, 67.83 90. Afschrijvingen bij 

andere funktionarissen, bestuursleden, cantinebeheerder 

en de•gelijke worden als niet ontvangen beschouwd. 

Het derde elftal speelt zondag 29 december 1968 de 

eerste wedstrijd om de HVB beker, uit tegen Hbs, waarna 

op 5 januari 19 69 de th:ui swedstrijd tegen de :,del aars 1 

volgt. Denkt om de legitimatie-kaarten. 

:_i,NVOERDEHS ;,TTENTIE: alle aanvoerders dienen er voor 

te zorgen, dat de wedstrijdrapporten uiterlijk maandag

avond volledig ingevuld bmj de eko zijn ingeleverd,· 

Voor de uitspelende elftallen moeten ruilformulieren 

en wedstrijdrapport vrijdagavond óf zaterdagmiddag in 

de bestuurskamer worden afgehaald. : 

TPa',•INING SENIOREN: de eerstkomende weken zijn de zalen 

niet te:: beschikking voor de zaaltraining wegens de · 

kerstvakantie van de betrokken scholen, nl. Herschel

straat en Marterrade. Er volgt publicatie, wanneer we 

aldaar weer terecht kunnen. 

"GESLOTEN" winterseizoen Pupillen en Welpen. 

Ook deze winter ·ial dè K!liVB voor 'de ·pupillen geen kóm

petitie-wedstrijè,en vaststellen. Tot 15 februari 1969 

voor onze pupillen en ook voor de welpen dus geen 

"geregeld" programma. Dit wil niet zeggen, dat er in 

deze periode helemaal geen al<:ti vit ei ten· zullen worden 

tlmtplooid. ,De Juko zal, -als de wwersomstandigheden 

het toelaten, trachten om zoveel mogelijk wedstrijden 

op het veld te laten spelen. Daarnaast zullen ook di

verse teams gaan deelnemen aan zaalvoetbaltoernooien, 

georganiseerd o.m. door de KNVB (Waddinxveen), den 

Hoorn en Gda. Voorts zal het klubgebouw op diverse za

terdagmiddagen worden opengesteld. 
Op de woensdagmiddag zal, voorlopig tot 15 .januari 19 69, 

de veld- zaaltraining worden stopgezet. De heer Th.Suy

kerbuyk, die samen met Wim Keetman het eerste gedeelte 

, , . , ., .. van,.d e. • .woensdagmiddagklub . verzo.rgde,_,.gaa"t,. begin.,.januari . 

f 
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de ,·rao::mrok aantrekken, 'Tj_j zi Jn reeds bezig om een 
plaat'svervEmger voor hun te vj_nden, 
Ook het -reserveprogramma op zaterdag moet i. v .rn. de 
kerstvakantie tijdelijk worden stopgezet. • 

•· Wij raden jullie aan orn -in d-e komende -week ::.'Geerls goed 
., do Lens-revue te. lezen, zodat je· op de? hoogte blïjft 

van de diverse voor jullie yan belang zijnàe aktiviteitcn. 
Tcnslo~te wensen wij jullie prettige kerstdagen, 

'. . 
TU''O ' . L ,1\_ 0 

zj_L'cL VQ;:TBAL 'i'OE'.',NOOI "DEN HOOHN". 
Zaterdé.!g 28 december z~llen ·,rij net; tJ. t8ams deeine!nen 
aa.n het door de verenigj_ng d"r, Hoorn georp;eniseerde 
toe.rnooi, _·., . . . . . .· . . . 
Het t.oernoci is verdeèld in twee perioden nl.:· van 10 
tot· .1 ,30 ·uur,· 1m1urin 2 v.:in lnzc te~,~;::; zullen· aantreden 
en van 1. 30 tot 5 uur voorde andere- 2 teams,. · 
Het lir;t in de bedoeling de reis per auto te maken. 
Wij hebben dan echter de medewerking van de 2uto
bezittende vaders en overige belangstellenden nodig. 
Wij verzoeken dan ook diegenen, die bereid zijn _het 
vervoer van onze pupillen . 's morgens of· 's middags te 
verzorgen vr_ijdagavond tussen 6. ~O en 7. 30 naar het klub 
gebouw te bellen. tel. 66.13.14 . 
Voor de teams die om 10 uur beginnen worden c1.e volgende 
spelers uitgehodigd: · 
Team 1; th",prins-é.v.luxemburg-r.leyn-c,scljenkels-
·1 .• reesink-p ."v.d. nieuwenhuyzen-a .de hoogd-r .peek-p. zalme 
Leider: dhr .Th.Hoefnagel. · 
Samenkomst: ·9. uur ingang L_ens-te:rrein 
Team 2;h.udihg-f.kras-ralph micka--t .• de koli:-r.v.hoek
j. brochard-r. v ,d .krU:k-rené v ,d. meer-w. games, 
Leider: dh1°,J .Oolpa, . 
Samenkomst: 9 µur ingang Lens-terrein. 
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De teams die om.1-,30 uur beginnen worden samengesteld 
u;i..~:.:-: ..... _- .. •.:~~-·-~··-:\--r . .::...,:;;n ~~t -...--:!_;.; .,··.-. .-., .. ••~.; <. ·.; _ ,..\ .. ,.7 ·.-:--..... ~-~-~-, ~--.•. ·.-

.·teWJJ. },; g_.-'rujgrok::.g. bloks...:j;req.elll9.n:-'r:. '.]1._afna s-,-f .v Jo, ch-

j.d,e . h'il"ster-r'., v. noort-a\. v. kleef-r. v.d. meer,. . · .· 
::Le:i,cJ,er: dhr.J,de Hilster·;,, 

... Sáménkomst: 12 ,,30 1,1ur ingang Lens-terrein. 
'. 

Team 4;g·.:v.ge~sel-p.perreyn-,-r.d~ hoogd-a. 's-gravendijk 

g. lorsheyd.:.m .. heyneh-h. v. boheemen.,-r ,-v .luxemburg-th; · 
tijssen. . <' · ·.· · · · · · 
Leider: dhr. P .dê '· J ongh. · . . 
Samenkomst: 12 ..•. 30 uur irigang. Lens-terrein . 

. . ·.· . 

,",fschrijvinge~: vóór.vrijdagavond 7,30 uur aan dhr. 

G.Lorsheyd, i•f;eppelweg 972,, · ·.. . 
Telefonisch uitsluitend vrijdagavond tuss~n 6.30 eh 7,30 

tel.66.13.1_4 klubgebo~ .. 

P,.CGR/,M~~~ JUNIOREN voor zondag 

1 2 uur: Gda 1 :... Lens 1 

29 december 1968 

V 5 

OroS'i'1i'.LLING·.· ·a.ls bekend · . ·. . .· .,.; · 
• .. - .li ....., . • . -· . . •• ' 

--. -~.:_:Hes:j-.Qe zwart-.. ·1eidér!: dhr.J.V"d.K1eij,'·.· 
Samenl.<omst;: 11. 30 uur ingang Gda-terrein .. 
(tijdig a_anwezig zijn aangezien mogelijk niet op het 

terrein aan de Emrnastraat wordt gespeeld.) 
Informeren naar evt, afkeuring uitsluitend _tussen 10. 30 

em 11- uur:, !,-f31. 3 3. 88\ 42 '. 

Zatercfar· 28 ,decembe'r 1968 
Gda--zaal vo·etbalto~rnoo.i. 

Deelnemende verenigingen: Gda - Ràva- Quick Steps en 
·Lens· .5. 
:,an vang 1 3, 30 uur, verzamelen 1 3 uur. ingang· Gda-terrein, 

· Eri1m2 straat, Loosduinen, . . 
De volgende spelers worden verwacht: a. h9ek-,-f. guyt

c, schrover-fr, ràaff-j. v.d. heyden-p. höp-g. v. d .. ·velde

. · j ,de jongh-o.l_<ortekaas-j .disseldorp-j .de -'zwart 2x • 
. ... .'.Leider: dhr •. G.v;d,Velde., ·., ... · ' .. · · .... , ·-· .. 

. ···. ( :~: ;,á:t1gez:iè_n·1 jl; zatèrdag ónze G-:editie ;,in. bovêrigenoemd 

, ,:'~"toèr'ncio± · een ,gedeelde .1 e. plaats ,wist" tê· behälen,~ ver

.' "?' wä'dii;ori"wi'j': äät'-êónifä B,.'.edi tîê :'met :miiÎstëns ";i~n.zeJJde 
· ~·1.:.·~·•,; .. ~ ,.· ~1 ":f'S;'"tf :.~·v -~~,- :vt.-'--~~t·t·)::è~ -~!),v.,':), -.:;· i b - ,;·r;;,v -· r,; ~·_.;;; ~Óc~-.. ~:··-.:-,:~~ ;; "'; J'.~j[;~.~ 
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resultaat voor de dag zal komen. Succes • 
. ~-- !.::-:::.~:L,ft. .. ~-~ -~i:; .,, .i:".: .':-.=· .~J~; · --~ · ~ 

W/,.;",RTOE ZIJN T;iïJ IJ\! LEN_S •. • ~-• • • • vervolg.. . 
~ ::,:·'',j; ·:.· -·.:··_•<;··~:~t,·i-.~.~--; _ _:;~,./i;_-:;-,·:r .. ' -> .. · ... - .' .. ' • ... 

Ofschoon,1j,cl};r:tJye:ç ,d~~es_,1)1\'Î~f!d~ .ria ~_ijn, zijns beschei
den inziens, duidelijk·artik~l:in·de_L~ns-revue voldoende 
àandacht ou een:.v.ervelençl probl'?em te "heoben gevestige ,
meent nu ook de heer Looyestein (Lens 2! sic!) een duit 

·in het za.kje•te. moeten_doen, _derl}alve hem tqt.:een weden-
woord -nopend.:· , : .. _. .. , •·. _ . 
Een bepaald imponerende duit vind ik het artikel: van de 
heer G.L, overigensniet, het ts m.i. een.nogal _denigre
rend geheel., , zo echt iets van -eon spe:\, er van een der 
hoogste elft2.llcn d:J.e ve.näf z~ jn "Oly::.p;.is" neerz•i.et op 
het. gew,,i.:.r,1el de~ lagere gode'1,- •~l:!;tallen :,n dit geval, 
c;1 dan :neent op een· 011pré.ttige toon., ve,'velende oplossinger 

~-. i- _te-- mo0t,en_ (J-.e.bit6:ï...,e::n\. - . , · . __ -,, · __ ·· . . · 
P.ls de hc,er G.L. dit artikel 1,j.:, · al:i een g1 ap l1ee.ft be•
doold dm1 r,1oet ik hem teleurs>3e'.Llen, il, vir.d h-:::t heln- . 
r., .... ,-l.L. r··~-e-'·· 1 ;)uk· ·rror,r!:il Je· , fl'~ ,_ ,;;;ot0 "J-i·-_,,..'5-,··~.--~--1\i?-t-·· ·r.,·11nc'°"<-.l L-....1.. l-:, _v ·-t! _,_ v . ,_....,__ , ·.-~•.t.:.v ..... _ ç;.. lvC"~ v ---'-- ~ ... _L-- _1 ...,, 

2.1-s de ~•o(~rJepsvJ afffre~:3:; -. :6ca.J.s G,L;···-:L,.:G z::s·-·fj jntjc-::r uit--
c1rukt, bij tlr/ hoEs,e;,.,C eJ f·i.,c:~1len zot1à-a11 vJ a_r;:f,s:1 ön:1 _zou-
den de lieren r-eserveK van c.~1:: .~f~ ._:;,,.-:,a:;s LGe..rli ik w::i.r•1rr0j8s 
in de }<t..::-it..Ln~ ku.nl'i(;D bJ~i ivt;)n Zs~tten .Ciî. · ·~:0-dc;r:ct.è "to•~~ -,-re.e:· 
C~::1 k::-.11s op" verbetBr:L.nè ~ 1;an .)1'Yn cipe\r?iëïke:,..,.11.~. ~ r~: t~·1sGn ,; 
Hm;' kan toc.h qiet c;le br,doe1ing r-;ij:"., :if '."O:}lcn. dé S:[:clr,:::·s 
V-.l::1 bcdcclç!e tcaiac ~:i ei to .;root O!il Cc v:a~,:;f·'·i ( z.-ie L'JH~ 
-,...,::,,-,.l'~ -4 ... :itJ1-n1- ,-.r::,e, t·h" t-e~ .··1',1•,,.i... ,r.-.cî) "'.' . ,---1~_,1_,,...• .! -:i·-!-.-_,. ... ev ·'-- 1 • ·.'Ç'.•~.~-,.-.1) .,.~V , .. ~!13.-j.,;,:;.l.,.li,c....:;,, ·Û.ll t.JÜ~-LwL~ _LLJ '--· v 

gE1nri1-3 dooi~ 1'Iûri- ·;:,:(}'êt152.l·'~E"-Ch1 isch__1r.1.il;-C'..t1r bçi.52,.afde· .--t~vedc:rs 
in de '.'Ot;'.;bo:.lkunsc :iem. doG!;? l!u hee3·• r..L,, dë'tá:r· pas i;, 
er~ v0ei. .. :211 n,ijn r.1edespol.er(·· fec,?,tclij~ "t!OG.r_: ).ë1,en de 
sr:,elers 1"an Ge i10ge,e elft3.J l.en,eiit. 1;-,llf _dgE],1 dan.wet,:,, 
~ij ook c;erts hoe leuk d:.t wc rk ko.n :<:.' .• in.: o,: op cie. Ccn.1•-i-z 
µu,:tec, neg even il'l te g2an: ,1e ccntritutie dier.(; voor
f!:~.L~ _:;pe]_ers _gf!cJ.51'. te zijn,he~ zou een é\dm:i.niscraticf 

·, ·· wel heel :,;1a1-e ·belasting vorr de j.i8nningmeesLer ·zijn en 
volgens .e2n p:;:ogrçssie:Ç systeê:., te. garu'r 1'/e,,Jrn'ri, het kost 
hem· nu 'a1 genoeg· tijd, NatUl ::-lijk nioeten se · spelers da;1 
oök_ voldoende. gelégênheid .krijgen. 11uu. spel· te beoefisnen, 
ik•·vertroud echter op de Eco dat zij hie.cvoór naar-beste 
\,reten en kunnen zal zor_gen. ferder:·i_s. er· .echt 'geen Nipo
onderzoek (weer zo'n· leuke r;rol!J. nodig··om de· slampampGrS 
aan te wijzen, die'zijn bij de Eco ook heus wel bekend, 
En met een papieren 11 en 1 ;)e·--teafo · zijri we ei'· O'ok niet, 
ik weet een veel betere oolossing: de slampampers eruit. 
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te gooien. Zoals de Juco dergelijke mensen aanpakt 

zo zou het ook bij de zenioren moeten gaan dus: na 1 · 

keer nmet opkomen 2 reservebeurten en bij herhaald 

niet opkomen uitsluiting voor het ve:-dere seizoen. 

Zo, dit was in het kort mijn komrnentaar. Ik vond het 

niet leuk het bepaald scherp te moeten zeggen m~ar ik 

vond het een naar artikeltje en dan wil mijn pen nog 

wel eens scherp uit sch:coten, 
: •• G. Poels. 

P,S,: advies aan G,L.: laat dit een zaak blijven tussen 

Eco en betrokkenen, tenzij hij een werkelijk goede op

lossing weet!. 

V0Ii:TNGCI': 

Zoals de scherpzlimnige Lensrevue-lezer wel opgevallen 

zal zijn is er een verhitte en langdurige discussie 

c,ntbre.r.dt ov2r hot reser-fe~p1·obleem, [,en probleem, dat " 

in feite door de Eco al enkele wëken geleden to~ eo~ ~ 

oplossong is gebracht. Het senioren-convent~·notesrt nl. 

nauwkeurig de reservebeurten en streeft ernaar ieder 

gelijkelijk te Bedelen. Excessen, zoals die in het 

begin van het seizoen voorkwamen zijn dus duidelijk 

verleden tijd, Door de vele afkeuringen heeft de Eco de 

kans nog niet gehad om de perfectie van dit systeem 

te bewijzen, Geef ze in ieder geval de kans. 

Redaktie. 

·-
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REDAKTIE 

J. van boheemeh · 

j. groenendijk 

g. jehee 

f. wubben 

REDAKTIEADRES 

• f. van boheemen 

ellekomstraal 55 

tel.: 32 24 00 

SEKRETARIAAT 

h. a·. v. d. steen 

(ultonstraat 165 

lel.: 63 24 22 

TOTO-SEKÀETARIS 

j. j. m. jager 

weimarslraat 67 

tei.: 33 21 33 

TERREINEN 

sportpark escamp 

hengelolaan 600 

tel.: 6613 14 

KONTRIBUTIES . 

gironummer tnv 
perÏ~ingmeeSter·~ -· 

lens 33 67 11 

WEEKBLAD VAN DE VOETBALVERENIGING LENIG EN SNEL 

~~ste jaargang nummer 17 1 januari 1969 

W,'.AR G,,AN WE IN . 1 T NIEUWE . JI,AR N.~;",RTOE?? 

Waar gaan we in 't nieuwe jaar naar toe? Ho
pelijk vraagt elk Lenslid zich dit af. Bij 
de goede· voornemenG, die we maken onder 1 t 
oliebollen eten, mogen er ook best 1 n paar 
op Lens bètrekking hebben. Want waar Lens 't 
komende jaar naartoe gaat hangt niet alleen 
af van •teerste elftal of van het bestuur 
maar van f,LLE leden. Natuurlijk, het bestuur· 
geeft twel de richtlijnen- en nèemt bepaalde 
maatregelen, zoals •tin eigen beheer nemen 
van de terreinen. En het eerste. elftal levert 
1n·belangrijke bijdrage .aan de "image'' vàn de 
vereniging. Mae.r toch kunnen geen van beiden 
1 t alleen af, Er moet nog 'n hoop geb~uren. 
Leest u rustig docr..... · 

1 .Eigenbeheer te:rreinen: Met algemene instem
ming van de'ledenvergadering heeft 1t bestuur 
deze maatregel getroffen; een maatregel ove~ 
rigens met veel konsekwenties, De voordelen 
ervan brengen extra financiele lasten met 
·zich. Eén van de maatre·g.elen oin deze gelde
lijke problemen wat minaer zwaar te doen wege1 
is het heffen van entreegeld. Vorige week 
heeft u kunnen 1e·zen, dat niet-leden en, niet
donateurs op zondag één gulden entree moeten 
gaan betalen (jeugigen vijftig cent) eh op 
zaterdag vijftig cent (jeugdigen hebben dan 
vrije toegang), Duidelijk is dat de huidige 
minimum-bedragen vo_o!' donaties te laag zijn. 
Imr.1ers alleen al het zenden :van de Len sI'evue 
slokt al jaàrlijks meer dan.de helft van het 
bedrag •op, Het is Bn blijft nu eenmaal de 
bedoeling van het "ondersteunend lid", zijn 
dat. de "ver-enigin.g.-. er »i.e:ts .• aan" o.v.erhoudt... .Het., 
ligt"·dus·"in · dè ·•li jrî"" äër·«verwachting"·dat 'Jop 



-206-

~..t • ·', .•• .'~)·i: :.~ 
de eerstkomende lede~vergadering voorgesteld wordt het 

, minimum-bedrag voor de donaties te verhogen. Het be
sttiur· öve,:'i-1eegt hierbij een scheiding te maken tussen 
donateurs, die al dan niet de Lens-revue wensen te ont
vangen, Voor· dit seizoen zal als ove·~gangsmaetregel 
gelden dat niet-leden en niet-donateurs voor zes gulden 
een seizoenkaart kunnen !<rijgen, waarvoor zij nog een 

__ _aantal zeer: intere;s.sante . ontmoetingen van ons eerst·e l . .• . . , ____ -
.cunnen. zien. . . . .·. . 
ln li.et .. vërvolg zullen çle wedstrijden. van ons eerste ook 
,v.ià a[\np1akbiljettéri äàngekondigd worden. Leden, die op 
'n geschikt punt wonen, ··eri bereid zijn zo'n biljet op 

. te hangen worden verzocht· zich· in ve· 0 binding te stellen 
met sekr.etaris H.v.d,Steen. . 
Een andere mogelijkheid om de kosten te beperken ziet 
't bestuur: in 'Jiët doen. pl2.atsen van reklaineborden rond 
•t .eerste Véld.; Het is qp .d.it moment al met diverse be . 

. drijven e;d~;·:jJ1::onderhandeling,. Leden,· die zelf behoefte 
.. · 'l'iebl:ïen a.aD hèt'·makèrl _va.n ·.reklame óp deze, (indringende) 

wijze of. weten·dat ánderen die behoefte hebben worden 
· ·eveneens verzocht _zic:h in verbinding te stellen met de 
· sekretari s '· ·- · ., · · 

Het be stuu; zal al "hét' "mogelijke doen om het comfort 
- , . ,voor de bez.oekers te verhogen. Inmiddels is van de ge

_meente de .. toezegging verkregen dat op korte termijn 
- het pad :tussen het. eGr-ste ·en tvrnetle. veld verhard zar 

worden. Verharding van de lange zijde, waar het skore
bord staat, blijkt niet !}':ogelijk wegens de- nld2.o.r lopende 

--.afwate:::::in,cr.sbuizeh·, 0111tr.ent: .het verharden van de korte 
, zijde. bij· de Hengelólo.an is:coverleg gaé'.tnde. 

. . . . . . . . . . 1. ... ,' . . 
2,Verbóuwirig, 'klub-gebouw: H erdoor zal het cornfo1·t van 
de bezoekers (vooral .ook val') de be.zoeksters) a2.nzien-
lijk verhoogd worden. De verbouwing bevindt zich vp d1.t 
moment nog in ambetlijke "sf-eren: c:1.iverse 2-anvragen voor 
diverse vergunningen zijn onderweg. Inmiddels 'is wel .. 
toe stemming van het gemeente be s_tuur __ verkregen. Het streven 
is' in ,elk gmral om v66r aanvang vcü1': h,ét k:omende sei~Óen 
klaar te zijn, Het bouwfond.s. zal_ liesl'i st. meer leven in · 
geblazen moeten worden. Het' b'estut1r is_ benieuwd naar 
initiatiefrijke reakties van de ·1eden.· Wellicht kan de 
redaktie_ hieraan in de komende tijd wat_ meer aandaëht 
schenken. · 
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3-.Elftalkom:nissie: De regelmatige lezers van de Lensrevue 
weten dat de elftalkornmissie (EKO) ernstig onderbemand 
is, Diverse emotionele en kri ti sëhe-"ar:tikelt jes in de 
Lensrevue getuigen van een bepaq.ld_,onbehagèi;i; Jn sonmige 
kringen. Vergeten wordt. echter ;dä't - de Eko-s.thuit met 
te weinig. ra~men geroe-id wordt:· E.r zijn· tev e eL werk
z2.amheden aan verbonden· om c11:>.t 1:-erk door · een zo klein 
aa tal personen te iat en doen ,.;l:pgeli jk. hebben genoem-
de artikeltjes er eveneens to,/-·geleid dat mèn bang is 

· _geworden qm in,- d-e Eko · zitting te nemen. Het bestuur 
· 'heeft van diverse- ·pÈirsonen·, ,_?.an wie verzocht werd· in 

de Eko zitting te nemen, nul op· het rekest gekregen. 
Hoe belangri•jk deze kommi ssie !j.s blijkt· ook uj.t de ver
nomen re-akti:es. Een onbemande ruimtevlucht levert door
gaans weinig problemen op, maar een onbemande ( of ge
deeltelijk onbemande) Eko ;is een probleem: Het bestuur 
blijft zoeken, U .bent alvast gewaarschuwd. .. 

' . 
~a,Slot: Wat de voetbalwedst·:tijden zelf- betreft, ·dien
aangaand'e zallen--. er ook góe(ie \?:pornemehs te· maken. De 
posities van ons eerste en tweede elftal mogen q·~n wel 
gunstig zijn, maar die van äe JYagere elft.9-llen· :rs dui
delijk voor verbetering vat~aar, Regelmatig trainen 
zal hier uitkomst bieden E\11,.zç,ker ook een verhoogde ·, 
inzet. Dikwijls is 't een k,W~stie van teamgee1,t. ;',an
voerders u bent bij deze be'vord,erd. tot smid: smee;dt 
een heclte band in uw''teams_,,>sp:!à1ers ontwiii::kel initia
tieven om te teamgeest. .. ,1i~··1Jevo;rderen •. Wa( dat betreft 
kunt u I n voorbeeld· nernêh · aan JJt;.opïà; --Het is helaas 
al een aantal malen voórgékoni~Q, ,qat' eên - speler in. 
aanraking kwam met de strafkórnnissie. Voor dergelijke 
spelers hebben we geèn \•/Oor~en,;... · · · 
Een initiatiefri\jk nieuwjaar- toegewenst door 

G ,H, • 

V ,\RL-,: 
( 

~ 

Wie is er in ·het bezit van een paár·-voetbal schoenen. 
maat 34 en wil daar wel vanaf~ Îlhr.Bog:i,_sch wil ze vol
gaarne overnemen; Het adres vah deze tra,plustige is 
,,Ieidoornstraat 6 - ', , ·\ \ - .. -- • .- . ,~ l" - :·. . , 

De mare doet de ronde, dat· Utopié:}een ,eïgè1J rekla::ie
bord langs het veld zal nemen. Zouden ,ze dat> ene: b_ord 
nemen????? · 

' • • j 
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Tot Pbest-dressed man'' van Lens over het jaar 1968 heeft 
de. redaktie eenstenu,1;i.g dhr. C .Nieuwenpui:Ze_n uitgeroepen •. 

'' 

;-, ~;.... ' 

. . ~. ' 
q, ,·. 

_..:~·-·· .·. ·i~~-
-lf. 

· De redaktie wen sf aiie · 
leden . eB degenen, die de .· 
vereniging eeri' "warni' hart 

• tóedràgen, ee'f1' gelukkig 
en voorspoedig 1969. ·. 

. . . , . : 

· . Vtr.trr 5fFff P aio. 
1'959 

·. · ( enkele figv.r'e~. dó.ar'geiäte~. 
H0 e vindt u overigend. 
d~?,e verrul~kelijke cliche?) 

' ' 

' ' 

- s•- •-~• •. 
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I,fgelopen zondag kreeg de redaktie het k_rantje van 
Kwiek-Sport i.n harglen. U weet wel, '1de handbalvereniging 
die zoveel charme in zijn spel doet':. Een artltkeltje · 
trok onze regelrechte aandacht. Wij willen het u ( en ' 
de bezoekers van de beat avond op 17 januari in het " 
bijzonder)niet onthouden: 

;.IBT KWIEK SPORT. N{,,,R DE HENGELCL.~,'.N .· 
Per modern vervoermïcldel in ruim twee 'minuten naar 'de 
plaats van bestemming, , 
•••.•.•.• de charme ·v,3.n een andere. wereld. 
Zo uit de kou stapt ·u in eon voet '·bal'" wereld; boeümd 
van de eerste tot de laatste minuut;· Een prachtig klub- · 
gebouw met fijne stoelen. Eindeloze wo"estijn van muziek' 
en dansoases. U zult ze zien, stoere voetballers en · 
ongesluierde meisjes·. En u ontmoet: .. The Groovy' s" ! ! ! ! . '• . 

:,an het enthousiasme· van Kwiek Soort zal het dus niet 
liggen. Her''en LenS:er's in de leeftijd van 15 t/m 21 jaar· 
de voorverkoop is 'begonnen. Denk nu ni·e.t als wij schri j~ 
ven: Wee:s er snel .bïj", dat dit alleen is om de ver- · · 
koop te stimuleren, maar voeg uw daad bij ons woord 
want anders komen er· teleurstcülingen, · 

EXTPu', -EXI'R;',-EXTR,;,; · · ··-· 

Lens - HBS: 3-2 

Deze ingelaste wedstrijd was er een van het goede soort·, 
Lens overklaste HBS in een gezien de m'oeilijke omstan- , 
digheden, goed gespeelde wedstrijd. Niets is echter · 
minder waar. Vreemde'rnanoevres van hot lederen monster 
zorgden voor twee HBS-doelpunten. Een nuttige wedstrijd 
c:ie heeft bewezen,· dat een aanvallend Lens vele tegen
standers de baas kan! ! ! ! 

PRCGR:,M:: :!, SENIOREN. voor zondag, 5 januari 19 69 

14,00 Voc 1 - Lens.1:· terrein Kleiweg,Rotterdam 
Leider :dhr .P .i':e·ershoek, Grens,dhr, C. Visser 
Samenkomst: 12 uur kantine Lens, 

11.00 Hvv 2 - Lens 2 v,Hogenhoucklaan 
14.00 Lens 3 - ~delaars 1 HVB-beker 1-1-6/4 
12.00 Lens 6 - Wippolder 4 1-1-5/3 
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1 3. 15 Trionrnh 2 - Len$ 7 
12,00 Len$ 8 --Wit Blauw 9 
13,15 Lens 9 - GDS 8 · 

OPSTELLINGEN : 

LENS 1; 
c,v,d,beek 
h;dietz{/,) 
r;fortman 
h, smitskam 
j,v;d.knaáp 
j.englebert 
g.vèrhaar _ 
n ~n . . 
f.de zwart 
j.zoet _ 
h. branden burg· 
RES.: 
r.br1,1ggemáns 
g.kernperman · 
1. ricri1e·n 

LENS 6; 
m.suykerbuyk 
h.kemper 
c;peeters . 
h; de -e:rcot · 
n.de boer . 
h.de sterke 
m. v'. zilfhout 
1. Janssen ( f,) 
j .de hilsteï" · 
w,venderbocl 
a.v.cl.mcyden 
RES: 
w.burghouwt 

LENS 2 i 
r. brur,c-crnaris 
g, kempe rman ( ,-; ) 
j .mesker 
j.v.dijk 
m. v;:veen 

. d. groenen dijk 
l .berns 
g.looyestein 
r-. bermekér 

,tb. brandenburg 
l.riemen -
~1ES: 
r.ravestein 
a. janssen 
a ~v. e gï,1on_d 

LENS 7; 
e,a.v.d.acker 
g.halleen 
f;v.dijk. 
m. v. eysbergen 
·m. heer schop 
l.brlindenbÜrg 
g. jehee (:,) . 

. p·.v.d.kleij 
j.riemen 
j.veldink 
h.beyersberfen 
v. héne gouwen 
RES: 
-a. clement 
th. broers· 

Zuider~ark,2e ged, 
2-2-5/3. , . 
2-2-6/4 

LENS 3; 
e .• verbarendse 
n.koot (;,) ·. 

'l,smitskam 
a.lirnbeek 

. f. straathof 
th.hoefnagel 

·t .heerscho·o 
j.witting · · 
r.eykelhof 
f .,robben 
g.v.d.kolk. 
PES: 
j ,de waart 
w. eFkelhof 
f.v.boheemen 

LENS 8; 
r. v :oostveen koerrsze 
l,bleeker 
J.wilJ.ems 
a.hoppenbrouwers 
c,kras · · ·, 
f .bierhof .··. 

.~h.e .• suiker 
a. V .1 uxemburg ( ,\ ) 
j. jager . 
j.brochard 
h. jacobs ·· 
RES: . 
w.e.suiker 
j. o .• hoogduin 
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LENS 9: MEDEDELINGEN-EKO: 
h. j .douw 
c,v.zijl 
a. poel s( ;, ) 
j,verbarendse
c.mutsaerts 
b, osse 

:.FSCHRIJVINGEN: vrijdagavond tussen 
_ •. 7.30 en 8,30 uur telefoon 66,13.14 

klubgebouw. f,lleen in noodgevallen' 
later bij dhr.P.Huis' tel 67.83,90. 
i,fschrijvingen bij andere funktionaris.--
sen, bestuurslden, cantinebeheerder 

n.osse 
p.verbruggen 
f.p.veelbehr 
h,v.welzen _ 
p,castenmiller 
B.ES: 
a.looykens 
j.holt 

en dergelijke worden al_s niet ontvangen 
beschouwd. 

f,,,NVOERDEaS ,".TTENTIE: alle ê.a.nvoerders: 
dienen ervoor ·te zor·gen, dat de weds , 
strijdrapporten uiterlijk maandagavond 
volledig ingevuld bij de Eko zïjn in-
geleverd. Voor èe uit spelende-elftallen 
moeten ruilforr;,.ulieren en w.edstrijdrap-- ' 

port vrijdagavond of zaterdc.gmiddag in de_ bestuurskamer 
worden afgehaald. 

P:.CGR:.:rr.:;, JUNIC!iËN voor zÜndag .5 jahuari 1969 

12.00 Lens 1 -- DHC 1 
14.00 Lens 3 ~ Vredenburch 3 
1.5. 00 i1KDEO 2 -- Lens 4 

OPSTELLINGEN: 

v1 
V3 . 
sportpark Nootdorp 

LE}ÎS 1 ; als bekend - _ 
Res:o,kortekaas 2x-- p.hop 2x. Leider: dhr.J:v;c:1..Kleij 
Samenkomst:11.30 uur klubgebouw -· 

L::NS 3; r: v'". berl"o...:f .v.d. berg--a. bild·erbeek--p, braurr-- · 
l .d.uïve'nvocrde--g. d.ui vesteyn--a. jehee--·f. hel vensteih-
p. kleiri breteler--b.lustenhouwer--r.scholten. · 
Res:th,v.rijn, Leider: dhr.F.He"rremans 

LENS 4;e.v.d.proek--c.blok--j.castenmiller--r,soer--r7pe-
ters--c. v. deelen--p. f .de" haan--r. jacobson.:j. rment jes--: ---
j. schciu,i--h, darikèr-s. ·· - -
Res:r.1:r.d.steen. Leide1°: çlhr.F.FlUmans , __ . 
Samenkomst: 1 3. 30 m1r Viadukt· ·Troelstrakde...:Erasmusweg.-

. -
J. 
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P'.:.OGRi,l'/lMA JUNIOREN voor zaterdag 4 jenuari 1969 

15;00 Lens 2 - 's-g~avvnzande 
15;00 1DO· 8 - Lens 5 
15;00 Lens 6 - Gona 3 
15;00 Rava-7 - Lens 8 
13;45 Lens 9 -~ Wik 2 
13;45 Lens 10 - Tedo·3 
1 3; 45 Lac1.kkwartier 8 - Lens 11 
15;00 Lens 13 - GDS 11 
13;45 Lens 14 - RVC 16 
15.00 Groen Wit'58 - Lens 15 
12.30 ~DO 24 ~ Lens 16 

OPSTELLINGEi': 

Zuiderpark 

Zuiderpark 

Jansoniusstraat 

Buurtweg, Wassenaar 
Zuid err,B rk 

LENS 2; als bekend, zie ook mededeling veiling-toernooi 
GDi,. 

Res:h.bertens. Leider: dhr.H.de Groot 

LENS 5;a.hóek-f.guyt-c,schrover-f.raaff-j.v.d.heyden
P. hop2x- g. v.d. velde.:. j .de jon::;h-o. kortekaas2x-j. è.issel~ 
0.orp~ j. de zwart. · 
Res: r.hoefnagel. Leider: cl hr .G;v.è..Velde.
Sé,lmenkcmst : 1 4. 30 uur ingang :.DO. 

LENS 6; r. vuurens-h. rimr.1elzwaan-m. bloks-th. v. rfjn::-t·, jun·g:_:: 
schalrer-p;v.d.steen~c.stapel-r.meershoek-p.verheesen-
th. booms-j. v .è.. voort. · · 
Res:l.ef"berts; Leider: dhr.J·.v.d.Voort. 

LENS 8 ;b .de haas-j. v.d. ende-j. v .d2l11-l. v.d. meer-e. bor
p .heynen-j. janmae.t-g. v .arde~nsi-j .]:lel vehsteyn.:.th. v .éi. 
0.ardweg-c. v. hu< st . · : 
Res:h.de wolf-b.ravestein, Leide·': dhr.P.Heynen. 
Samenkomst: 14. 30 Hengelolae.n hk Loevestein' laan 

LENS. 9 ;w. hendriks-w. dui vesteih-è. v~d '. l:i.nd_en-th·. wil~-_ 
haus-j .hooghiemstra-e. v. deèlen-p. wilmer-j .meyers:.r·. bos 
u. steffen-r. v .nunsoeet. . _ · · · 
f:.es:j.meuleman. Leider: dhr.J.Witting; 
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LENS 1D;m.reuver-a,kuiters-a.castenmiller-j.asselman
b. hoe-fnagel-p .wolters-c .hoenderkamp-j. luc.as-w .mulken:, · 
f .de vroege-r.asselanin · · · · ' · 

.~· . me·~': r. chari té. ~. 
·- . . : . l .. . . . -· . . . . . . •. ,_ . . . - ' ., . ._ ... ·, 
LENS. 1 l;r .v ;a. steen-è. lustenhouwer-f ,dissuldorp-g .. trom;.. 
mel0ri-m. v ;baggtlln:...f. woutors-f. bavcn-f. vocrcn-o. hoefnagel, . 
r.zoun-j.v',rijn •. · · · · · ·- · 
dc•,:a.loddor; . , 
Sa:71cnkor_nst .: 13 uur Hongol9laen hk l,o~vGs

0
tcinlàan ' · · 

LEl':S 1 3; f :v. os.:.·c-. v.d ;aard.~1cg:.:p. booniè-h. ·stra yc r-:-p. berke-=
laàr-=- j. slabbors-p .de wolf-g.lolicveld-w ,de hilster- · · ·. 
r.v.d,loly-r.devrooge,,· , ,·-• 
I:es:h.niggobrugP:o-o.boóms., Leider: 'dhr.C.Kras. 

' .. ' 1 •. 
- . . • . . . " ! '.' . . 

LENS 14; b. ruiterman-r. bom-a,. v.d. dar-f .-hendriks,a.h·eyncn, · 
. w. wils:_ j. schaarcman-w. v.; d. lihden-j. dGssing-a. brouwer: 

. j . V. wîjk . -- . . . . - . , ., . - . . . . , 
Re s,:a,. looyostcin-j ,"v. rmssum. Lcid<lr: dh'r .G. v :d.Klc,i j. 

,.. . . ' ' 
' 

' . r . ,, 1 

- L:IWS 15 ;r .móoyman-a. schneider-r. de _ vrios-a. de pa gtor-:-T · 
j. ruiters-r. v.d. overvest-g. kûrkhof ,..a. v ,maris-.j.. de gntief 
h.guit-e.recsink. 
Rcs=r:y.d.linde-e.wohrman'-c.bakker. Leide1": ,dhr; . 

. ~ .. 
. ) .' T. Hu.er schop 

· Samenkomst: 1 3 ,,30 uur ingang Lens-terrein 
"- . . ' . 

_ LENS: 16 ;f .willeyns-r.heyste-k'-h.kleiweg€:-jq1ost'-f .klos~:· . 
f-mat,:nce-a,. burckeen-j. v .hock-f. jonke:r-g,i gomes-m; 'j-v- • · , . 
dijk,· ' . . · , . · , ·' ·.: --· . · · : · · ·· . -' : ' . -
Res:r.ko.ster-r.verbarendsc. Leider: dhr.i"Pocls .; 
Samenkomst: 12 uur Hengelolaan hk .• Locve steinlaan 

. ' 

PROGR:J,Jrl:".PUPILLEN EN WELPEN zaterdag 4 januari , 1 969. 
Na het v9ör Lens zo ~uèces;oi vcrloperi. iaeTvoetbal- . 
toernooi bij i;len Hoorn, waar onz(;,'4 team~ een 10, 20, 
3c et1 .4é prijs behaalden, ·.deze week ·géen programma ·op'" 
het veld of in de zalet1·; ··· · · .. ·' ,~ - :.- · · • · - - · · · · - · · 
Wel zijri·alle pupillen.en welpén.zatcrdagmiddag welkom 
in hef. klubgc•öuw, waar in verschillcnde.spelen·wed-

' strijden zullen worden georganiscH.i~d.~ 
, i,ahvang : twee uur. ·: · -· · · ' . : ., • 

., . .,. ~- . 
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Het klubgebouw îs d?,n gesloten voor de- junioren· en 
seniorèn. Dü neren leiders zijn uiteraard ve.n harte 
welkom. . 
Voor zaterdag 18 januari staat voor pupillen en welpen 
eon GDf,- Lens d2.r in de veilinghe.l te Loosduinen op het 
progr2.mrna; terw:ljjl op 2.5 januari en de e0rste· zat·erdagèn · 
in februari· Einkele t\3ams naar -Waddinxveen gaan ·ont de0l 
te nemen aan het grootse zaalvoetb2.ltoernooi van de 
KFVB afd . ' s-Gra v<:mha.irn. 
De Woensda;i:middap:-klub is op 8 en 1.5 januari stopgezet, 
De Juko wenst alle pupillen en welpen en hun ouders een 
prettige· jè.2.rwisse'l.ing en oen voer spoedig 1969 ;· · 

;',FSCHRIJVIFGEN JUNI0'.1EN EN PUPILLEN 

f.fschri jvingen v·66r vri jd.agavon·d 7. 30 uur aan dhr. 
G,Lorsheyd, Keppelweg 972., . . . . ... 
teléfonisch alleen vrijdagavond. tus_sen 6 .. 30 en 7. 30 
tel,66.13.14 klubgebouw. In uiterst dringende gevallen 
ku·0 jG zaterdag v6ór :11,30 be;l.len naar dhr.G .• L

0
rsheyd, 

tel .66. 31 ,.5.5 

r/i;_TERL·,;_LU;r:TGIFT:8:. dhr. R. Kuyper . 

i'èESE-VEP:C::Ç)G:1.:JITf;,: deze. week geon rcserv;eprograrnma mn 
de F)'I'lZaJ.on. · Zie wel overige publice.ties over diverse 
aktiviteiten, 

K';?,~K".STR:,IrHNG: deze week worden om 1 O uur verwaçht: 
H. J"chems-'.1, v ,d. Stéen-G. :?.uygrok. , 
Bij eventuele verhindering afschrijven bij het bekende 
adres. 

Punillentoernooi den Hoorn 

:·.fr,elopen zaterdag hebben 4 pupillenteams gespeeld in 
een groot toernooi in de veilinghal in den noorn, ge
organise0rd door de gelijkne.r,üge vereniging. Een prima 
veraorgd toernooi, waar om ieder, .Pll§~t werd g_0voçhten. 
De vreemde situatie de,,d zich voq:r, zowel 's morgens 
als ,'s middags onze teams in de v.erschillende poules 
01:> eenzelfde plaats eindigcl.en, ''s Eorge_ns Jwa,rnen het ,ir. 

3e en 4e team Jim de finale tegen elkaar uit om de 3e 
en 4e plaats en 's middags speelden de teams 1 en ~ 
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om de 1e en 2e plaats. Het resultaat van dit toernooi 
was dus eon 1e,2e,3e en 4e prije,voor ons. 
Onze dank vcoral aan de ouders die voorhet vervoer 
van de.jongens zorgden en zo ónze deelname mogelijk 
mnakte. 

TR·. ININGEN JUNIOREN 

Eet ingang van maandag 6 januari a.s. beginneq.vocr 
de junioren alle trainingen weer, 

maandagavond:7-8 uur C-klassers o,l.v,dhr,G.Verhaar 
· · ·. · · · 8-9 uur B-klassers o:l.v,dhr.F,Wubben 
dinsdagavond: 7-8 uur :,-klasserso .1. v .dhr. Scherpënisse 
woensdagavond:7-8.uur B-klassers o.l,v,dhr.Bauman 
donderdagavond :7-fümr · B-klassers o, l. v .dhr. Scherpèni sse 
vrijdagavond:7-8 uur C-klassers o,l,v.dhr.J.Witting 

8-9 uur i,-klassers o.l.v.dhr.: ..• B.l<J.k .. 
-informeren tijdig en op het juiste adres:riaa1". év:t .. 
veld afkeuring. . . 

. -iradien vereist (a1, b1 en b2 en c1 groep): schrijf 
correct af op- het ·juiste alil:l'.1ès. •. · ··· · · • 

De af~elo~en periode ts de opkomst bij de diverse 
traininfsgroepen op een enkele uitzondering na zeer 
bevredigend geweest. De resultaten zijn inde kompeti
t~e dan. ook niet uitgeqleven: Lens 2. aal). de kop, · Lens 
1,5 en 6 zeer hcog. Hopelijk zijn deze resultaten een 
stimulans om juist ook in deze moeilijke winterperiode 

· "tóch de tre.ining ~e :bezoèkeri. · 

DIPLOï-::;, 1 S JUNIOREN EN PUPILLEN 

In ve,.'band met het in eigen beheer nemen van onze vel
den , dienen alle junioren en pupillen erop te letten 
dat zij steeds, zaterdags en zondags hun Lens-diploma 
bij zich ht:bben. Tevens maken we jullie erop attent, 
dat vanaf heden geen bewaakte fietsenstalling meer 
eianwezig zal zijn. Zorg er dus voor dal: er een goed 
slot op je fiets zit!! 

,. 
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GD!,-zar.lvoetbal-toernooi in de Veilinghal. 

Lens 5 daéht het weÎ ë~ën te klaren tegen GDi',, Quick 
Steps ·en Rava, maar kwam echter van de koude kermis 
thuis. De eerste wedstrijd tegen Rava r· sulteerde 
in een 2-1 nede,-laag. Onze jongens negen nm getal, 
dankz·ij het wegblijven van Otto Kortekaas en Peter Hop 
q;ie meenden zonder meer weg te moeten blijven, gaven 
er blijk van van· zaalvoctbéü weinig kaas te hebben ge
geten.· Tegen GD,~ en C)uick Steps werd dank zij veel 
kunst ei;i yliegv?rl< (Tom Hoek) en geluk gelijk gespeeld, 
,\. s. zaterdag zullçm onze :,-klassers beter voor de dag 
moeten komen; Pat i:noet dan gebeuren docr ons tweede, 
indien het G:ç:H:ÇLE: zaterdagmiddag-proe:ramma is afgelast, 

· In dat geval. m!è)t, gymsch_oenen om -13 .. uur verzamelen bij 
de inzang, van. het. GD;,-terrein in Loosduinen. 

DFFICIEEL: 

Mutaties_ ledenlijst: 

61 Bronckhorst v .E., thans :;elis Stokelaan 2394. 6'74429 
196 Jong de H. ~hans ''. 11 

· waren reeds eèrdor gemeld. 

donateurs adréswijzig:ing: . 
25 Drabbe c,;:,, thans 1Jtrechtseweg 366, Doorwerth. 

Bèdankt als donateur:. 
H.Hulsman, Fahrenheits.traat 259, staat ni.et op donateui 

lijst. 

, . 



REDAKTIE 

1- van boheemen 

j. groenendijk 

g. jehee 

f. wubben 

REDAKTIEADAES 

f. van boheemen 

ellekomstraat 55 
tel.: 32 24 00 

SEKRETARIÀAT 

h. a: v. d. steen 

(ultonstraat 165 
tel.: 63 24 22 

TOTO-SEKRETARIS 

j. j. m. jager 

weimarstraat 67 

lei.: 33 21 33 

TERREINEN 

sportpark escamp 

hengelolaan 600 

tel.: 661314 

KONTRIBUTIES 

gironummer tnv 

penningmeester 

lens 33 67 11 

WEEKBLAD VAN DE VOETBALVERENIGING LENIG EN SNEL 

42ste jaargang nummer 18.8 januari 1969 
'TELE-LENS 

Wanneer Koning Winter zich deze week niet 
van een al te grimmige zijde laat zien, be
leven wij a.s. zondag de eerste thuiswed
strijd van ons eerste in het nieuwe jaar. 
De return tegen Hillegersberg dat het dit 
afgelopen weekend bestond, VCS aan haar 
zegekar te ·binden! Het is echter ook anders
zins een belangrijk evenement, want het zal 
tevens de eerste ontmoeting worde.n op een 
door Lens in eigen beheer genomen_ speel veld. 
Ja zeker, zondag is he_t zover. De gemeente 
heeft inmiddels het (dit)veld ontruimd, de 
entree tot ons complex gaat een ftnder aan
zien ·krijgen. ·wie zich niet al slid of dona
teur kan legitimeren, moet ·f.1,·-- toegang 
betalen, kinderen half -geld;· zaterdags en 
zondags als het eerste niet thuis speelt 
f.0,5Ó, Iedereen vindt het e·en reuze voor
uitgang. Iedereen??? Neen, we kunnen ons 
voorstellen_ dat een bepaalde groep er niet 
zo happy mee is: de ouders van junioren, 
de echtgenotes en verloofdes van senioren 
enz. Tja, het wordt in de beurs tasten, 
tenzij •...• tenzij deze groep het enig hier 
verstandige besluit neemt en als de drommel 
dàmateur van onze vereniging wordt. Zij be
hoeven dat niet te doen uit pure clublfefde 
maar gewoon omdat het financieel voord'eliger 
is. Een tilefoontje naar de secretari~ is 
voldoende. 
Het is tussen twee haakjes .toch wel eeri' leuk 
idee, dat "eigen" _veld. I-iaandagaovnd h. v. 
zijn de rollen met entreekaartjes gearri
veerd. Het is net echt. Er zullen ook raam
affiches komen.· Iede- 'die zo'n di·ng aan het 
raam wil hebben- we denken met name aan de 
winkeliers-, kan zich wede-,.•om met het se
cr.etariaat in verbinding stellen. Bij een 
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echte profclub zie je ook van die reclameborden langs 
het veld. Wat wou je weten? Die nemen we ook! We kunnen 
u zelfs al de prijs mededelen: voor een bord van 6 x 1 
meter betaalt u f.175,-- per jaar, Een koopje niet? 
U merkt het ondertussen wel: ér is.veel_vrerk aan de win
kel, er wordt heel wat verzet. Ook de verbouwing van het 
clubgebouw heeft de volle aandacht van het bestuur; 
Plannen genoeg, ma2.r ze kosten geld. l'-1ogen wij dit 
rèdactionele gedeelte besluiten met alle lezers op te 
roepen, eens serieus na te denken over initiatieven die 
genoemen zouden kunnen worden om het bouwfonds een extra 
zet te geven_, Er' is veel nodig. Wie heeft ideeên? 

OFFICIEF,L 

In ballotage: 
536Luxemburgv. Th.C.J. 27- -59 - W - Galileistr. 17 

:i,dre~11i jzigingen leden: 
. 334 Rijn v; J .f,.L. thans Hofzicht 22, Wateringen 

3 3 6 Rijn v.. T_h. F • " . " . . · 
6 ;,kker y.d .. G,L. ,,- p/a Wagenst_r2.at 141, tel.605353 

Bedankt als lid:. 
357 Sprong v.~. S .B. Fahrenheitstraát 5·62 

Het bcstuur·ontving nieuwjaarswensen van de navolgende 
leden, resy.verenigingen: 
f'. .Bógisch • i"lDO - afd ,J,mateurs 
Fam; Coomans J,DS 
Fam;Disseidorp · Bl'?l' · 
Fam;Juffermans Het bestuur dankt allen hartelijk 

· Fa.Heering voor de goede wensen en spreekt de 
Fam.J.de Waart hoop uit, c'.at 1969 voor U een heel 
Fam,Geitenbeek goed jaar mag zijn in 2.lle op-
Fam.dè Groot zichtrn; 
Fa.Kras 
dhr;Jac.Groenendijk 
dhr.Fabian va0 Boheemen • 

. Nieuwe donatrice: 
14-5 r--;evr.C.J.Jehee·- Sinot,. Regcntesselaan 106 

Benoeming Elftal-kommissie: 
Het bestuur heeft de heer ;,.Bogisch bereid gevonden 
zitting t:e nemen in de I:lftal-kollliTi ssie. I:et twee 
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andere kandidaten voor deze kommissie is overleg gaande, 

That was the boy that was, 

;,ls variatie op that was the team that was maakt de re
daktie de uitzondering door het voetlicht slechts op 
één (helaas ex) speler van Lens te richten, en wel 
::l.uud liachman, die zondag j.l. voorgoed met1xle zuider
zon vertrokken is, om zijn heil in ons aller Limburg 
te zoeken, Een iede·" zal hem herinneren als de grote 
:: spielmach!)r" van ons eerste, het kleine dikke ke1·el t je 
achter de voorheode, door vele tegenstanders gevreesd, 
hetgeen hem alti~~cnen gratis body guard opleverde. 
We hopen dat hij in zijn nieuwe vereniging Bekkerveld 
zowel binnen als buiten de lijnen even verdienstelijk 
zal maken als hij bij ons geweest is,'en wensen hem en 
zijn vrouw veel voorspoGd in de toekomst. 

Redo,ktie •. 

Ka-ka-agenda: · 

-Ingaande volgende week kunt u in iedere Len"s-revue een 
agenda vinden, waarin de avonden staan aangegellen, 
dat er "wat te doén is·::. Dit varieert van klaver jas
avonden tot beatfeesten. In het vervolg kunt u dus 
reeds op lange termijn uw avonden reserveren. · · 

-Vrijdag a.s. worèt er in f.os klubgebouw een losse kla
. verjasdrive gehouden. Kakakel H,de Groot rekent op 
· minstens 25·ko'Jpn:is •. De 'prijzen zijn weer overweldigend. 
-Het grote ( welke superlatieven zijn nog niet gebruikt) 
beatfeest nadert, De Groovy's maken zich op, om u de 

. 17e januari aangenaam te verrassen. De voorverkoop 
slinkt reeds. De heer Geitenbeek heeft een 35 kaarten 
verkocht en bij Kwiek Sport zijn rei;,ds alle beschik
baar gestelde kaarten van d e hand gegaan. Haast u dus) 
Op de avond zelf kunt u echt geen kaa;·ten meer kopen. 
Het voorverkoooadres is: de bar van de Fam.Geitenbeek, 

-Vierentwintig januari beginnen de open klaverjaskar.,
pioensohapoen van de vereniging Lenig en Snel. Let wel: 
de ~ kampioenschappen, Buurtgenoten, kennissen of welke 
sociaal connectie dan _ook zijn·van harte welkom. Elk 
paar krijgt na de 8 w:eken durende drive een prijs. Het 
prijzengeld bedraa 0 t maar liefst f. 1 , 000, --( ! ! ! ! enz. ) 
Vanaf de 24e draait dus deze "lConingskoppel.,-drive". 
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. Schrijf in en maak het!! 

U I T s 7 ;.~ G E N van het afgelopen weekeinde. 
' Senior·en: 

Voc 1 - Lens 1 0-0 
Hvv 2 - Lens 2 1-1 
Lens 3 - ~delaars 1-3 
Lens 6 - lrJipDolder 5~3 
Triomph - Lens 7 4-0 
Lens 8 - Wit Blauw 1-3 
Lens 9 - Gds 8 1-3 · 

Junioren: 
Lens 1 - Dhc 1 
Lens 3 - Vredenb, 
"lkdeo - Lens 4 

V,",N DOEL TOT DOEL: 

1-2 
2-0 
13-0 

Junioren: 
Lens 2 .- 'sgravenzande 
Lens 6 - Gona 3 
Rava 7 - Lens 8 . 
Lens 9 - Wik; 2 
Lens 1 0 c-' Tedo 3 
Laakkwa 8 - Lens 11 
Lens 1 3 - Gds. 11 
Lens 14 - Rvc .J 6 
Groen Wit - Lens 15 
:,do 24 - Lens 16 

1 ·,~· .~ ••• 

3-3 
0-3 · 
5-2 
3-2 

10-0 
5-0 
4-6 
9-0 
5.-3 
1-4 

Lens 1 ;wist in een zeer moeilijke wedstriJd~t.èien· VÖG 
een p1.J.nt .,-;eg _te. ,slepen. Beide partijen toonden zeer 
slecht. spel; Weliswaar ontstonden er .aan beide ka_nten 
reele. scoringskansen, d-och door· prut sen· en goed keepers-
werk bJ eef de stand_ op een br~l. . . 
Lens 2; :i,n het spoor van het eerste, speelde· eveneens 
een matige wedstrijd, Het te lang bij. zich houden van _de 
bal i.p.v. direkt speten, maakte.dat de Htv;verdediging 
steeds weqr megelijk_tijdig in te grijpen.De onmacht van 
Lens bleek duidelijk uit_het feit; dat na een kwartier 
een der Hvv-spelers door een scheidrechterlijk gebaar 
het veld moest rui1l1en en zodoende verzwakt, met· 10 man 
verder speelde. Na rust kw2.m Hvv zelfs nog op winst, doch 
invaller R,?..avestein redde p;elukkig de Lèns eer. 
Lens 6;ging na het beginssignaal direkt in de aanval 
tefen het goed combiner..,nde Wi')'Jolder, hetgeen reeds 

_na 10 minuten resulteerde in een 1-0 voorsprong door r 

een doelpunt van W. Venderbos, die na cl.it c'oelpunt op 
dusdanige wijze zijn zelfvertrouwen hervond, dat hij 
nog voor rust de hattrick voll!1aakte. Wippolder scoorde 
daarentegen slechts een~aal, Na rust eenzelfde spelbeeld 
met als einclstand 5-3 in het voordeel van Lens. 
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Een tien met een griffel. 

Gaarne verlenen wij deze hoge onderscheiding aan een 
deze week wel zeer geplaagd man. De man die op het 
moment dat we dit schrijven, op zijn eentje"elftal- · 
kommissie" is: die arme, arme meneer Huis .• Door allerlei 
omstandigheden moeten do andere Eco-leden het momen
teel een beetje ar laten weten en dhr.Huis stond nu 

· voor è. e zeer zware taak, de senioren afdeling toch 
dra:2.iende te houden. Het is hem nog gelukt ook! Waar
voor onze welgemeende hulde. 

Op de man af. 

,:et ingang van volgende week ,willen wij een nieuwe ru
briek beginnen n.l. intervieuws op de man af, Neen, 
schrikt u niet, en denk niet het ergste l.an ons. Wi,i 
zijn toch al erg genoeg? · 
De vragen die aan prominente Lensers gesteld worden 
zulien bijzondere wet-ensvmardigheden d·er vereniging 
in het licht zetten, én· in dien nodig voorziep van 
smakelijke CO!l'Zèentaren, dat u zelfs in uw dikke Tele-
vizier niet zult lezen. · · ·. 
Volgende week hopen wij onze trainer· dhr.Scherpenisse 
aan het woord te laten in "vragen op de man. af". 

Red. 
v;,:nr;, 

Vol verrassing klopte ons hart, toen de tr:öuwaankolidi- · 
ging van Peter Schouten en r,ïar jolein Venemà in de büs· 
viel. Niet, dat we het-niet allang hebben zien aankQ
men, maar het ove. valt je toch even. Dit vrolijke· fes-
tijn zal op donderdag 16 januari a.s. om 14,00 uur · 
ten stadhuize Burg.de i\ïohchyplein plaatsvinden. Vciör. · _· 
geinterresseerden: de kerkelijke inzegening geschiedt 
in de paroshiekerk v.d.H'.I{arthe, Hoefkade om 14.45 uur 
Receptievan 16. 00 tot 18. 00 uur in café-Rest. de Kroon·, 
Spui. . 
r··evr.Dietz, echtgenote van onze eminente rechts-back 
is in het ziekenhuis opgenomen. Zij zelf noemde als 
reden eeh Bambino-fiasco. Wij houden het maar op een 
voetbalkhie. · · 
Durch-fall was de reden van de ziekte van de Heer 
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:îoodbol. Uit vertrouwelijke familiebron vernamen wij 
dat het al weer aardig de goede kant op gaat. 
Staaltje van clubliefde: de heer van. Oostveen-Koentze 
verdedigde, ondanks een opkomende_ influenza, zowel het 
doel van het achtste als dat van het negende senioren
elf.:t,al. Gezien het aantal .afschrijvingen een voorbeel-
dige geste. · · . 
D~_ck Groenendijk heeft,. afgeloyen zondag, in de wedstrijd 
tegen Hvv2 een scheur· .in zijn enkelbanden opgelopen. Dat 
hij nu de komende weken niet, kan spelen, staat blilit,en 
kijf. trocht hij wéér eens mopperen, dan weet u nu de 
reden. 
i,.Locykens stond de af::,elópen week reserve-; 'Zo"wordt 
Lens nooit wereldkainpioen. ! ! ! 

. ' 
P:::üGR:,r,r;:, SEtTIO~EN voor zondag 12 januar.ï 19 69 

14,oo Lens 1 - Hillegersberg, 1 : ._ 1--,1-6/", 
Lçider:dhr.P,Meershb~k, Greris.dhr.C.Visser 
Sà.!'!enkomst: 12. 45 klübgebouw, .· . .. 

·l 2. 00 
1 2, 00 
12;00 
1 2. 00 
14; 00 
1 2; 00 
14, 00 

Lens 2 - Rava 2· 1~j..:5/3 
:,rchipel 4 - Lens 3 · · 
Naaldwijk 4.-,Lens 5 
Valkeniers 3 ~ Leni 6 
Lens 7 - Westerkwartier 8 
Lens B - Oranje Blauw 7 
Hdv 8 - Lens 9 

2-2-5/3 
2-2-5/3 

OPSTELLINGEN : 

LEJ'-!S 1. • 
c.v.d,beek 
h;dietz(:~) 
r,.fortman 
r.'roodbol 

LENS 2 i 
r. b·"uggemans 

. g. kemperman ( ;, } 
j,mesker 
j.v.dijk 
m.v.veen· 
l;berns 
h; smitskam 
g.looyestein 

j • v. d . knaap . 
j;eng],obert 
g;verhaar · · 
h;brandenburg 
j; zoet · 
a,rocduyn 

Res: g.benneker ':îes; 

1·, rier,1en 
r. bruggemans. 
j .mesker · 
g,benneker 

th.brandenburg. a.janssen .. 
g·:v.d_,kolk. a.v,egmond . '. 
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LENS 3 ;· 
a.verbarendse 
n.ko.ot (;,) 
·l . smi t skam 
a.limbeek 
f.straathof 
j. v. schaik 
t.heerschop 
j ,witting 
th.hoefnagel 
f.wubben 
r.eykelhof 
;:;.ES: 
j.groenendijk 
f,v,boheemen 

LENS 7 i · 
w,burghouwt 
g.,halleen .. 
f.v.dijk 
m.v.eysberp:en 
m,heerschop 
e,a.v,d,acker 
g. jehee(;c) · 
g.v •. d.kleij 
j • ri.ernen • .• . · 
f.p,veelbehr 
l.brandenburg 
:.ES: 
h.beyersb.ergen 
v, henegouwen · 
j.veldink 

· LENS 5 · 
n.v.dor:iburg 
n.drabbe 
h.a,suykerbuyk 
g.l.v,d.akker 
p. burghouw.t 
a.kleinbreteler 
n.de gruyter 
r.ravestein 
c,meere 
f.burghouwt 
c.vervaart 
~ES: 
j.de waart 

·LENS 6·· 
m .• suyk~rbuyk: 
h; de· groot· 

. m,v. zilfhout 
c .peet ers 
h,kemper · 
n.de boer 
h.de sterke 
c.th.kuypèr 
w.venderbös 
j.de hilster 
1. janssen ( ;, ) 
R.ES: 
j .welling 

LENS 8; L~NS 9; 
r.v;oosteveen- ·h.j.douw 

. .. koentze. a.looykens 
l.bleeker a,poela .. · 
j. willelll\'3 · th. broer.s· . = 
a.hoppenbrouwers w.th.v.d.laan 
h.a. suiker. - c .• w .• kuyper 
f, bierhof · · j. a .m.eyning 
c,kras e"clement .. 
fl., v, luxemburg.( ;, ) . j. v. d .• burg ·. 

. j, jager f, v. vree.swi jk · 
h,haket b,epskamp 
h,jacobs ·RES: 
RES-:. . p,castenmill-er 
j, brochard h. v. welz.en -
w.f • .suiker 

FiEDEDBLINGE!f EK O : • 

:.FSCHRIJVINGEtJ: vrijdagavond tussen 7. 30 en 8, 30 uur 
telefoon 66 .1 3, 14 Klubgebouw, :.11een in noodgevallen· 

later bij dhr, P, Huis, .tel, 67, 83. 90 .:.rschri jvingen bij 
andere funktionarissen, bestuursleden, èaritinebeheer:.. 

der en dergelijkeworden als niet.ont_yangenbeschouwd.· 

NIBT O?KOiiEN: C, v, 3ijl wordt 2 weken nie-t opgesteld 
wegens niet opkomen. 
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:,:,NVC'ERDERS :,TTENTIB: alle aanvoerden; dienen er: voor 
te zorgen, dat de wedstrijdrapport.en Üiterlijk maandag
avond volledig ingevuld bij de Eko zi.jn ingeleverd. V,oor 
de uitsoelende elftallen moeten ruilfcrmulieren en wed
strijdrapport vrijdagavond of zaterdagmiddag inde be,.. 
stuurskamer worden afgehaald. 

PROGE:,M:·;, JUNT('RgN voor 
12.00 
14. 30 
12,00 

;,do 2- Leris 1 
Gds 3 - Lens 3' 
Lens 4 - Quick: Steps 

zondag 12 januari 

Zuiderpark 
Erasmuswe'g 3 . . 

OPSTELLU'Gc:i:N : 

1969 

Léns 1 ;b,v.c'..lans-e.v.bronkhorst-p.de jongh-p.v,d.aar.~ 
j.cólpa-c,v.d.velde-d.holt-a.hop-e.bakkers-n.n.-w.keet-
man. _:... _·.. .... ..... .: .... _ · 
Bij total~ afkeuring van ·het prógramma om 1 3 uur ver-. 
zamelen bij li::ngang Gdà-terrein i.v.m. veiling-toernooi,. 
Leider :dhr. J, v .d .Klei j 
Sm:enkcmst-: 11 ,40 uur in@:ang :,do-terrein 

LENS 3 ;r. v. berlo-a ... v:;essen-p. braun-5".dui vestein-1. dui.ven 
voorde-a.jehee-p.klein breteler-b.lustenhouwer-th.v.rijn 
r. schol ten-h. bertens. · · 
:.tes :f .v.d .. b rg-j.rientjes. Leider: dhr.F .Hern.mans. 
Samenkomst: 14. 00 uur 5.ngang Gds-terrein. 

Lens 4; e. v.d. broek-j. schouw-d. de vries-c-blok-j. ca9:-__ . 
tènmiller-c. v. deelen-p. f. de haan-r .:jg_cobson-r .pèters-
r. v.d. steen-j .hel vensteyn. · 
Re s :r, cloer-h.dankers. Leider :dhr .F •. Flumans. 

PROGR:,r~::. JUNIOREN ~oor zaterdag 11 januari 1969 

15. 15 Len's 2 - Lo'osduinen 1 
15;15 Lens 5 - Quick Steps 5 
15; 1 5 Odb 2 - Lens 7' · · . :,lbarda'st'raat . 
14;00 Lens 8 - Pdk 2 
14;·00 Celeritas 7 - Lens 9 Leyweg 
12;45 Lens, 10 ~do 15 
14;00 Lens 11 - Rvc 12 
1 5 • 15 Lens 1 2 - Ra.va 1 0 
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. 14. 00 V_vog' 62 1 .- Lens 13 .. 
14.00 Lens .14.- Rava 12. 
14.00 .~do 23 - Lens 15· 
15.15 Rijswijk 8- Lens 16 ·· 

OPSTELLINGEN: 

_Ockenburgh 

·zuiderpark 
Sportp.I~ene,~chaapweg 

Lens 2; p. de· haan-p. de vries-p .manders-r .. v. hartingsveld
a. westhoff-g. bruinsma-w. kouwenhoven-a. huis-h, v. hulst-
h,bijsterveld-a.tinnenbroek, · 
Res:c .grimbergen. · Leider :dhr.H.de Groot .. 

Lens ·5; a; hoek-f .·guyt-c. sch!'over-fr. fae.ff- j. v .cl ;heyden
p. hov-g. v.d. velde-j ,de jongh-o. kortekaas~ j .disseldorp-
j. c;le _ zwart. _ . • " . ·: · ' · . 
aes:th.boo:rris. Leider:dhr.G.v.d .Velde. 

Lens 7 ;a. vuurens-1. egbert s-a:. schi jf-r. hoèfnagel-a. v.d. 
keer-j.zou'1-r;de wolff-:f!.de-kleyn-j.keetman-t:,;.reso-.· 
dihardjo-c.v.hulst. 
rtes:w.englebert. Leidèr:dhr .. ·~.Blok. ·~ 
Sänenkomst:14.30 uur Thorbeckelaan hk Haagweg 

Lens 8 ;b" de haas-j. v.d. ende-j. v. dam-1. v.d. meer-p. heynen 
j.janmaät.::g,v.arélenne-j.helvesteyJ'.}-b.ravesteyn.:.j,de 
wolff~th.v.d.aardweg- · 
Res:e.bor- Leider:dhr.P.Heynen 

Lens 9; r. bos-w. duyve steyn~e. v.d. linden-w. henè.riks_; 
th. wilshaus-j. hooghiemstra-e. y.deelen-p. wilmer-r. wou-_ 
ters-p.steffen-j.meuleman. · 
iîe s: j .meyers-r. v. nunspeet. Leid e· :dhr. J. \l:i tt ing 
Samenkomst:13,15 uur Leyweg hk Hengelol?.an 

Lens 1 O ;m. reuver-a. kuiters-a. castenmiller-j. asselmari
p. wolters-c. hoenderkamp-j. lucas-w. ibulken.s-f. de vroege-
r.asselman-r. charitfi. · 
Res:b,hoefnagel. Leider:dhr.F.Wubben. 

Lens 11 ~als vorige weèk met D.limbeek i.p.v.j.v.rijn 
Res:j.v.rijn. Leider:dhr.Th.Suykerbuyk 
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Léns 1 2 ;h. jochems-j. janmaat-a. lodder-p. v. wijk-p .le brun
b .hilderink-r ,micka-j. snoeyers-g. colpa-r. v.d. horst-. 
p.verschoor 
Re s :w .• wils. Leider :dhr. Th .Brandenburg 

Lens 1 3; j. v. os-c. v ,d. 0ardwef-p. de ·wolf-h, straver--: . 
p.berkelaar-e,booms-r.v.d.lely-g,lelieveld-w.de hilster 

h, de vroege-h. iliP-:E;ebrugo-e. ·· -
Rès:j.slabbers. Leider: 
Samenkomst:13.15 uur ingang Lens-terrein . . . 
Léns 1 4 ;b. ru:i.terman-r. bom-a .locye stein-j. hendri\cs-
a .heynen-w .wils2x-j. v. :éossum-w. v .êl. linden-j. r!essing-
à. brouwer-j. wüstefeld. · · ·· 
Res-;a. v.d. aar-j. schaareman- ~ '.v,wijk ,Leide7 :dhr. G. v,.d. Kleij 

Léns 15;r.mooyman-c,bakker-,g.k<?rkhof-a.de p0gter- . 
j. ruiters-r. v ._d .ovërvest-r. v.d. linde-a-v .maris-j .de 
grèef-h:guit-e!.reesink. · · . · 
Re s :r. de · vrie s-a. schneider-e. wohrman. Leider·:dhr. 

. T.Heerschop. 
Sanenkomst: 1 3, 30 uur hoofdingang :,do-terrein 

Lèns 16; j. willeyns-r .heystëk-r .koste~:. j ,post-j .klos. 
j;magnée-j;v,hoek-j.jonker-r.verbarendse-g;gomes- . 
m.j.v.dijk. · · 
Res :h. kleiwe.gt-a. burcksen •· Leider :dhr ,;, • Poels 
Sarnru,:omst :1"',.30 uur Hengelolaan hk Loevesteinlaan . . 

PROGB..',IS'Jf, ?UPTLLEN :CN WELPEN voor 

1;00 Hbs ,1 - Lens p1 
12:45 Lens p2 - Bmt p1 

1 ;oo Hbs p2 - Lens p3 
1-;00 Hbs p3 - Lens p4 

1.2; 00 Hbs p4 .. - Lens- p5 .. 
12.45 Lens w1 - Bmt w1 
12.00 Hbs w2 - Lens w2 

za.t e:rdag 11 

Houtrust 

Houtrust 
" :, 

Houtrast 

j0nuari_ 

ZIE RESERVEPROGR:,l'.1'.::. EN DENK m.: JE LE1'!,'3DIPLQ;-,\, 
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· OPSTELLINGEN:. 

Lens p1 ; g. ruygrok-g. bloks-p. perreyn-j .. redeman-r. v.d. 
meer~ j. de hilster-a-' s-gravendijk-r. harnas-g. v. os.ch-
r. v. noort-g. lorsheyd.. · · 
Res:m,heynen. ·Leider:dhr.J,de Hilster 
Samenkomst: 1 2. 15 uur Hengelolaan hk Leyweg( euro cinema) . . . . 

Lens p2;g.g.gessel-r.v.d.meer-th.tijssen-a,v,kleef-
r, v. luxemburg-j, v .d, buri;::'~-r. v ,'hoek-p. zalmç-a: kleiwegt-
j . valkenburg-vr. r:ome s. · 
aes:h.v.boheemen-Leider~dhr.P.de Jongh 

Lens p3;t.prins-e.v.luxemburg-r,leyn-c.schenkels-f. 
kras-r. v .luxemburg-a, reesink-t: ,de kok-p. v.d. nü· wen-
huyzen-a .de hoogd-r.peek. · 
Re,~ :r.micka-j. lustenhouwer, Leider :dhr. Th . .Hoefnagel. 
Sa enkomst:12.15 uur Hengeloiaán hk'Leyweg (eurocinema) 

. Lens p4; h. uding:..b. v. veen-r. guit-m, v .wassem-j, linders-
e .de wit-j. hcillink-a. hoefnagel-j. koomen..:h. ruyter...: 
th, v.d. voort. · • 
Res:r.yperlaan-r,wijsman. Leider:dhr,J.Colpa." .. ' 
~amehk~m~t: 12 .1 5uur Hengelolaan hk Leyweg( eurocinema:). 

Lens p5 ;a.v. vel zen-h,nouweland-e. yperlaan-r. v.d. krul(
m. scheepers-r •. v ,d. meer-j. brochard-p. v .. osch-r. nottet
e. v. royen-c .lipman, 
Re s: c. v. bij sterveld-h, 1 utte 0·mari. Leider :dhr .... v. Essen 
San::enkomst: 11 .1 5 uur Hengelolaan hk Leyweg ( eur9cinema). 

Lens w1 : wordt samengesteld uit de volgende wpelers: 
j. bronger-r. v. c1. boogaard-a .g··imbergen-r. hof!llan-p. hop-
f. kortekaas-p. lucas-r, peeters-r. pereira-r, pêeters-
m. schutte-.-p. valkenburg-j. westerduin-h. wubben-r. wage
mans-r, waarsenburg. 
Leider: cl.hr. J ,i'.icka. 

Lens w2 wordt sanE ngesteld uit de volgende spelers: 
~.appeldoorn-r.bartelsman-r,bon-p.v.d.burgt-p.v.d. 
burg-p.gier-h,hoppenbrouwers-o.huis-j.v.d.kleef-r.lelic
veld-s,teunissen-f.v.velzen-r.versteeg-f.verbarendse
h.v.d.winden-r.yperlaan. Leider:dhr.C.Bon. 
Samenkomst: 11 • 1 5 uur ingang Lens-terrein. 
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f,FKEU'.":INGEt! PU?ILLEN EN WELPEN: bij slecbteweersomstan
digheden kun je bellen over het al dan niet doorgaan van 
de wedstrijden :\russen 10.30 en 11 .uur uitsluitend 
tel.66.13.14 klubgebouw. . . · 

;,FSCHRIJVINGEN JUt1IOREN EN .PUPILLEN: v66r vrijdagavond 
7.30 uur aan dhr.G,Lorsheyd, r.'ieppelweg 972; 
telefcnisch alleen vijdagavond tussen 6.30 en 7.30 uur 
tel.66.13.1.4 klubgebouw; In uiterst dringende gevallen 
kun je zatefdag voor 11 .30 uu~ bellen naar dhr.G.Lorsheyc 
tel.66.31,55 · · - · 

Niet opkomen: wegens niet-opkomen in het afgelopen week
einde worden E,Bor en-E.iilohrman tweemaal als rese· ve 
opgesteld .. 

i'·I.'.TERL,.'LUITBIFTE: dhr,R.Kuyper s.v.p.om 11,30 aanwezig 

RESERVJ;PROGR.'JC:~'.: bij afkeuring van het prorramma is 
het volgende reserveprogram.'T!a van kracht: 
Zaal marterrade: 
1;30 - 2;·45 Lens w1 en w2 Leiders:dhr.J.Kicka en C.Bon 
2.45 - 4 •. 00 Lens p3 en p5 Leiders:dhr.Th.Hoefnagel 

- .- ·:,.V.Essen. 
4700 - 5.15 Bens p1 en p2 Leiders: dhr,P.de J 0 ngh en J.C< 

, KEEPER.STRi',INING: deze week worden om 1.0 .uur verwacht: 
R.Vuurens en B.de Haas. 
Bij eventuele.verhindering afschrijven bij het bekende 
a.dres. 
Bij afkeuring van onze velden is ons klub~ebouw geopend. 
De junioren kunnen dan terecht voor het legGen van een 
kkartje etc. 



·· REDAKTIE ·-.. 
r. van boheemen· · 

j. 'groene~dijk 

·g> je~ee. ·,. 
f. wubben" .... · 

REDAKTIEADÀES 

f: van boheemen 
,ellek·omstraat 55 
· tel.: 32 24 00 

...... 

SÉl<RETÄRtAAT '., 

h: a·. v. d. steen 

(ullonstraat 165 

tef.: 63 24 22 . 

WEEKBLAD VAN 0E-VOETB~LVEREN1G1NG ,:i:,, E N-1.ï3~1N- :sûÊ L 

·:ir2ste. jàarga.ng nummer 19 ', l'.5~':tahu'a.:r:i 1969 
· . , . · ~ , : ·:· ., :: ·1r::"1• .. _r.,: 1 

TELE:..LENS: 
., ·, 

. . . ..• . ·• ' ., ;,i.j ~ ·:. ' 

Waar zou p.ez.e t_ele-lens andere .ox_er, ga&11, 
dan over.de ervaringen :van het -eerste · 

_ .. weekend op lleigen" terrein •. Welge:teld-13.5 
betalende be-zoekers brachten de recet,t,,;, -

. op f,_100,-- •. Ge~n begin ·~m ove·r te g:FJJjen, 
niet? Diverse· redenen :vallen ech_ter- ypo;r , 
dit .tegenvallende bezoe.k aan te: w)-jz.en:;·1 
Jiet eerste elfta;L speelde tegen ee\} yègen-
stander uit de onderste regionen en het 
weer was bepaald dreinerig,:- . ,, .. ' •' 
Overigens i 9 het heffen van· tö_egang·sgel:. 

. den een zeer, succesvol middel· geblèken ,' 
om hèt aantal donateurs vàn de.verèniging 

'op te voeren. R.eeds· 1•.5 meî-rser:i Yiebbên. 'd'e·' 
wijze raad, in ,de Lens:_rev_u_e ,/·~n.:y~rj:gè 
week gegeven, opgevolgd. en hebbeh-·~t~J'e;i 
voor hun gel'd gekozen •... - :. _ . .. . '': .: ~.::.: 
?.Cisschien is het ten overvlcred·e; -màà:r het 

.•is absoluut ·voordeliger nu donatour·,res·p. 
·-trice, te yrn.'rden, Elke keer"·zo'n: gulden 
gaat· .aard.ig• .. oplopen. -. . :: : · ~, ·:·1 • '· 

·: TOTO;SEKRETARIS lJiisséli:ien h·eeft· u ·onze raambiljett.en., ... _1;rt,1r,, 
i- j.,m. jager,· _op de wed,:,trïjden. worden aangekondigd, .. al 

· wèim.~r.straat 67-. •·. · zi.ert. hangèn;. a-chter ·:een raam van een en'-
.• teL:.332133: · thou:,iast Lenser;· In: de nieuwe buurten., 

··• 
TERREI_NEN 

sportpark:cscamp 

hengelolaa~ 600 

voàral ·±n -~de: omgeving van het veld zouden 
.we«nog .best. eert paar àdresje:, kunnen' ge"
bruiken:.· Hë.ei'.t u ·geen bezwaar tegeh .zo'n 
ràambiljet ·en woont u opeen strategisch· 
pu11-t bel ,dan even ·ànze sekretaris dhr;'! · 

· v.d,Steen,~ Fu1tonstraat 16.5; tel.63;24;'22 · 
Het ïde.e, dat men op eigen· grond. speelde 

KÖ~TRl~UTJË,$ • ··: · 'heeft de goegemes'mte niet geinspireérd ,-
. : ;',ll:een Ut:op±a· (vanzelfsprekend) en he"\,···· 

· têC 66 13 14 .: , , 
~-- .,.. 

; gironummer- tnv' · · ac.ht"ste: elftal voelden zich dir.ekt thuis, 
penning_meester Het zal wel-.:een kwestie· van wennen zijn. 
lens336711 .Red,. 
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IN MEi\IORT,',M J:,N P. V:,N LIEMPT ·. -
Tot· onze ontsteltenis·vernamen we-wóensdàg,8 januar:i! 
dat ons-oud-lid.Jan P.van Liempt weis o,.,-erleden.. De heer 
vnn Liempt is van onschatbare waarde gewèest voor.de 
sport en in het bijzonder voor: dË!"Jëä_thólieke sportge
meenschap. In het seizoen 31- 32-eff"32..:·3 3,. vervulde hij 
de funktie van pennïhgmeester en speelde vele jaren in 
het eerste elftal. Ver.der heeft hij zich verdienstelijk 
geïnäakt door· de· verZiotging van het materiaal en het toen
malige k;lubhuis,. Vele' funktiona:rissen en oud-bestuurs
leden van kath. spoi;:.torgaiüs-a."tTes ver.gezelden de -heer van 
Liempt zaterdag naar zijn laatste rustplaats·,op,de r;k. 
begraafplaats St .• Barbara aan de Binckhórstlaan; .De sport
wereld heeft een harde werker verloren .• Hij ruste in vred 

~ . "· .. 

De redaktié wil in de· k~mende -·maanden enkel,e ·vooraan-
. staande Ler-isers aan d:e, gehele Lens-gemeente voorst.ellen 

· via een intervieuw, afgenci)llen door het" redaktie-team,. 
zult_ y dez_'E;. mensen op een betere en waarschijnlijk ook 
meer persoonlijke wijze le,reh kenneµ en waardereru,. ·Ons· 
eerste, "slachtoffer" is de· trainer· van·onze selectie
groep dpr,H.Scperpenisse. . :' . . ·_··. i . . .·.· . 

· Dät•.êF/f'·pêer Scherpenisse zelf een bekend: vóetballer is 
geweest, zult' u waars-chijnlijk a·llen weten. Hij vertel
de ons noe. zijn actieve· voetballöopbaah precies is ver
lopen. Reeds op acht jarige- lèeftijd meldde hij ·zich bij 

· l,.D.O. Langzaamaan klom hij vïa :de ·welperi èn junioren 
·- op tot het hoogste jeugdelf,tal vän déze vereniging;- Met 

dit · jeugdelftal werd hij maar liefst acht maal kampioen 
hetgeen frappant te noëmen is,,rn 1953 maakte hij als 

"rechtsback zijn debuut bij : .. n.o.' s grote mani:ien • .',ls 
invaller voor de geroutineerde ,internàtionaal de Jong 
spe~lde hij tegen het· toenmalige :·aurits~ Dat dit de::. 

. btiiût · zee·c yerdienstelijk 1_,,ras geweest,· bewees het feit 
dat, die internationaal zijn eigen r-ec.htsbackplaats niet 
meer heeft. kunnen terugverdienen. De heer Scherpenisse 
maákte.in 1954 <le invoe!'ing van_het semi-profvmëtbal 
mee. Zijn rnèning daaromtrent liegt er niet om: 

..• ''V.mé:f die. tijd-werd de veë"standhoüäing m'"t het bestuur 
· èn tussen de spe~ers onderling veè1. koeler en zákelijker. 

'"... .,_-_ • l ~ 
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.. Er was niet langer sprake van -een vriendenkring, ma-ar 
van een keiharde 1 . zakelijke verhouding,» _De voo.rbeeJ."

__ den waarmee hij deze uitspraak illustreerde, ):lewezen 
dit afdoende, De ze voorbeelden zijn echter te per-,; 
soonlijk om te publicerï,n, Veel heeft de heer Scher-. 

_ penisse te danken aan de bekende Theo Timme'rinans, .beze 
· speler heeft hem, vooral. spel-,technis'ch. en tactisch ., 

gezien, veel geleerd: Na enige ja.ren gespeeld te heb
ben in het eerste van ,·,.n.o. werd. hij uitgenodigd voor 
de centrale trainii:ig .te DEN BOSCH ( çlesti jds· .werd, deze 
nog in het stadmon "De Vliert;; gehóuden), Ondertussen 
kreeg hij vele aanbiedingen van clubs als G.v.:·.:v., 
D.O.S. en 9pl.-Enschede (nu Twente), In 1960-besloot 
hij de. stap te wagen en kwam terecht bi·j .Enschede. Nog 
ty'l'ee jaar ·speelde hij _er, o.a. met •de- bekende Helmuth 
;:!.ahn,. dóch blessures noopten hem met voetb?-llen te 
stoppen, .In zijn voetbaltijd had hij-zijn trainers
diploma geh?ald en kon zodoende als jeugdtrainer bij het 
s,lmelose H\;lr.acles :aan de slag gaan,_ Dit -yvas tevens het 
begin van zijn trainerscarriere c:lie -hem via Jubantia 
en Wassene.ar naar Lenig en Snel voerde. En bij deze · 

.. laatste· vereniging heeft de heer Scherpeni,sse _het naar 
.•eigen ·zegfen erg naar zijn zin, Vooral de opkomst.• van 
cle spelers prrojst hij, evenals de modern_e wijze waarop 
de vereniging z. i, geleid. wordt, __ · '.- , · 
Op on.ze vri;lag of hij nog bepaalde wensen had, antwoord
de de heer Scherpenisse nei lang nadenken: ,; Ja, het enige 
wat i\j me nog kan wensen, is een betere ins·t'elling van 
mijn jongens voor een wedstrijd, De concentrat;ï.e · laat 
dan nog wat.· te wensen over, Te vaak nog komt het• voor 
dat men vlak voor de wedstrijd de filni van de vorige 
dag uitvoerig bespreekt of dergelijke 'dingen die de 
concentratie toch wel schaden". Dat hieraan .. gew_er:~t . 
wordt, bewijst het feit dat men tegenwoordig. voor,.ie
dere wedstrijd in de bestuurskamer bijel)rnar komt, om de 

· ~aken nog eens door :te. nemen. . . , . _ . 
Over de trainings-outillage is de heer Scherpenisse _. 
nie:t· ontevreden, Het licht. achtte hij vöor verbete-
ring vatbaar, maar dat w.i·steh we· al·. _- · ., 
Zoals u·weet heeft dé rêdaktie-nogal wat kritiek gehad 
op de·· verdedigende tactiek van ons. eerste elftal in 
bepaalde wedstrijden·; op·· d'e vraag, of hij deze kritiek 
gegrond achtte, antwoordde de trainer: "Wij zijn de 



.-f 

-232-

competitie··begonnen met de instelling, or.1 ons-te hand
haven. ·Dit vereist in eerste instantie een verdedigende 
tactiek. Nµ ik,echter alle tegenstanders ken en-geble-
ken is dat we goed meedraaien, gezien onz!:) plaats op de 
ranglijst, gaan·we in het tweede deel bewust naar de 
bovenste plaats. Dit is geenszins een sinecure want D.H.C. 
heeft een voortreffelijk elftal." 
Tot slot van dit intervieuw·. stelden we de reeds. tot 
cliche geworden vraag, die in geen enkel vraaggesprek 
ontbreekt en die u waarschijnlijk ook-niet zou willen 
missen: . . 
"Wat is het hocgtepunt uit uw voetbalcarriere?" 
"Dat is op de eerste Dlaats de wedstrijd, die ik ,in. het 
Nede:rlandsB--elftal speelde tegen Zwit serland-B. Een· 
heerlijke wedstrijd. die.we met 2-2 gelijk speelden. Op 
de tweede plaats volgt dan direkt de wedstrijd die ik 
in het Haags elftal tegen het :tussische Dynamo Sle.via 
met 9 toenmalige internationaals speelde. Die wedstrijd 
wonnen-we met-.5-2. Qok een wedstrijd•om nöóit te ver
geten!!", alc1.us de hoc;• Scherpenisse. 
Daarmee werd: het intervieuw met de heer Scherpenisse 
afgesloten. We danken hem hierbij nogmaals voor de be
reidheid ons:te woord te staan en hopen tegelijkertijd 
dat -u, lezer·, de man achter· ons eerste elftal langs deze 
weg beteT hebt leren kennen. 

Redaktie .• 

Naschrift: 
Men bedenke dat dit intervieuw vorige week tot stand 
kwam; Inmiddels is de kloof tussen D.H.C. en Lens wel 
erg groot geworden, Ofschoon: lonken kun je natuurlijk 
altijd, en : moed verloren, al verloren! · · 

OFFICI:CEL. 
Nieuwe leden: 

-· . 

.536 Luxemburg Th,C,J. van 27-9-.59 - w - Galileistr~17 
In Ballotage: . 
Bakker P.B.î:, 12-.5-.57 -j - Newtonplein 28 
Delft van D.P.:,. 1.5-1 2-.54 - j- Hoog Buu.rlostr. 40, 

· · · . · 60 .• 69 • 9 4 
Kruiselb·ergen van n,lI. .24-8-.57 -j-2iuidlareristr. 2.51 
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,\fxoeren va·n led.enil Ist : 
23ö Leenderts H.E. vertrokken 
42.4 Wachman RoPo;K. n 

Nieuwe donateurs·: · 

naar Rotterdam · 
Heerlen 

146 ·veeren · J. ·'·Drapeniersgaarde· 71 den Haag 
14 7 ,.Pi.eters Nöorderzi jde 1 79 ·· ·" 
148 Huis-Poelman l':evr.M.11engelolaan 1045 · 

" 149 Haan-lJulder l-Ievr.:.;TCde Hengeloraan 1280 
150 Haan F.~. de .·Hengelolaan 1280 
151 Verbarendse sr.: .• L,"Norgstraat 75 
152 Zoun P.J.H. ;,beelstraat 53 
153 Lucas Vl,J. · Landzijde 201 
154 Hoek H. . --Dal veen 20 
155 Wachman .R.P.K. . Dr,Plesmanstraat 13 B.eerlen 
156 Branden burg ;, • P: · Watervlierstraat .39 .. den Haag 
15 7 Brandenburg-Borsboom. l-ïev;·, C. H. J. " 
158 Luxemburg-Trommelen Mev,· .F .i'-1. Th. van de la Reyweg 28 
159 ,Stape1 W. . · -Els straat 5 .. 
1 60 Di jk-Versluys lëevr. J .• J .Barendselaan 122, Poeldijk 

;,dreswijzigingén donateurs: . , • 
67 Kleyn F. C. de - than& Hof zicht 26, Water.J.ngen · : 

Schovsing: 
F,de Zwart is door het bestuur geschorst voor 4 bindende 
wedstrijden van Lens1, i.v.m. natrappen"tijdens de 
wedstvijd VOC 1 - Lens 1 ingaande 12-1-1969 

'• 

Wij ontvibngen nog nieuwjaarswensen va~: . 
Dhr.R,i'fahïeu te :.ntwerp~n en de Sportverg, S~_ikkerveer. 

Benoeming Elftalkornn:issfe: . . . 
Het bestuur heeft de heren H. Jacobi:. en J ,I-ti\Ticka be
reid gevonden zitting të nemen in de elftaikomrnissie 
waarmee deze kommissie ;,eer volledig bezet is, De heer 
Nicka is de eerstkomende tijd nog niet beschikbaar op 
maanc!ap-avond maar daarentegen wel op vrijµagavond en 
zondag, We wensen de bijkans nieuwe·elftalkommissie 

... sukses in haar moeilijke werkzaämhedèn. · 



-23~--

UITSL;.GEN: 

senioren 
Lens 1 - Hillegersberg 1 
Lens 2 - Rava 2 
:,rchipel 4 - L.ens 3 
Naaldv1ijk 4 -· Lens 5 · 
Valkeniers 3 - Lens 6 
Lens 7 - 'IJ' kwartier 8 
Lens 8 - O,Bla:uw 7 
Hdv 8 - Lens 9 · 

junioren 
~do 2 - Lens 1 .. 
Lens 2 - Loosduinen 1 

: Gd s 3 - Lens 3 • 
Lens 4 _; (luick Steps 3 .· 
Lens 5 - Quick.Steps 5 
Odb 2 - Lens 7 .... 
Lens 8 - Pdk 2 · 
Celeritas ·7 - Lens 9 
Lens 1Ó - ;,do 15 
Le.ns f1 - Rvc · 1 2 
Lens 12 -.Re.va 10 
Vvog 1 62 1 - Lens 13 
Lens 14 - Rava 12 
J,do 23 - Lens 15 
Rijswijk 8 - Lens·16 

pupillen 
Hbs 1 - Lens 1 
Lens 2 - Bmt 1 
Hbs 2 ..:- Lens 3 
Hbs 3 - Lens 4 
Hbf/. 4 - Lens 5. 
Lens 1w - · Bmt w1 
Hbs w2 - Lens w2 

De'mcieder van Frank îVIagnee 
is geheel onverwacht over
leden, Namens de vereni
ging gecond,oleerd. 

Onze donataur C.v,Kempen 
is ook overleden en afge-

0-1 
1-4 
2-4 
4-4 
2-3 
3-2 
5 1·lopen maar:idag begraven, 

1 3=0 Mogen OlJ.Ze cond.oleanbces 
·. . ._getuigen van ons medeleven, 

Theo van Kleef plus pas 
5- 3 verworven ega danken voor 
0-2 . 0_4 de belangstelling, die zij 

1 _ 3 ·oi;i~ervonden bij hun huwe-
2-1 liJk, . 
1-1 Geheelonthouders, attentie! 
1-2 Dhr.en mevr.G.v,d,.Velde 

.. 0-:7 vieren· 20 januari hun 25 
10-1 jarig huwelijksfeest, Onze 

3-1 harteiijke felicitaties 
0-0 yoor deze. prestatie! 

1=~ De junioren en pupillen-
1_6 kommissie van de voetbal-
0-6 .vereniging ·''deb Ho0rn" wens 

· ons alsnog een sportief 
1969 toe, • · .. 

~=! Wat zagen z~ er netjes uit, 

0 5 
nietwaar? Jacques.Groenen

o=6 dijk en Theo Suykerbuyk,. 

0_5 met de eerste·trein na 

1~0 6~59 uur gingen zij glim-
3-1 lachend maandagmorgen God 1 

volk en vaderJ.and dienen. 
, Heeft u er vertrouwen in? 

Het is werkelijk ovèrdonderend!.Uit onze vereniging 
straatlt nihilisme., Tot op, heden,. is er nog• geen enkele 

reactie geweest op de vraag omtrent ideeen en· initia
tieven over het bouwfonds. Geweldig! Laat ons zo door-

gaan! • · 
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Uit de prisma-cataloges vernamen WJ.J dat een neder
lands-vreeind.e .... w:o.ordenboek slechts f.2,.50 'kost; En. 
er staat een· hoop in hoor! 

VIl.IJWILLIGERS ( K,;,,RTVERKOOP) GEVR;,;,GD. 

Kaartjes verkopen bij de ingang is natuurlijk leuk/ 
maar wil de opbrengst optimaal zijn dan is het'na~ 
tuurlijk het beste als eigen mensen (lees,Lensers)' 
vcor de verkoop van die kaartjes zorgdragen. Je moêt 
het eigenlijk vergelijken met de vele andere· .. werkzàam
heden, die belangeloos(!) door eèngroot aantal-vrij
willigers !lees~ Lensers) verricp.t worden, Wil het· 
"leuk'; blijven, . dan dient de veteniging over 'n flink 
arsenaal van vrijwilligers/kaartverkopers te beschik
ken, Dan kan er· op grote schaal gerouleerd worderi,' 
Zaterdags geschied de kaartverkoop van half 2 tot half 
4 en op zondag van half 12 tot half drie, Degenen, -die 
de vereniging op,deze wijze v.aP .. tijd tot tijd.behulp
zaam willen zijn, worden verzocht kontakt op tè·nemen 
met één van de bestuursleden, · -

G.H.-

PROGrt:,r:r•r_;, SENI ORI:N voor zondag 19 januari 1 9 69 

14,00,Vcs! - Lèns 1 . Dedemsvaartweg . 
Leider:dhr,P.Meershoek, grensr,dhr.C.Visser 
Samenkomst: 1 2. 45 uur klubgebouw 

10,30 Quick 4 -·Lens 2 de Sav:Lohmanlaan 
12,00 Lens 3 -. Westerkwartier 1-1-5/3 
12;00 Lens 4 ~ Ètc 2 2-1-6/4 
1!'1-;oo Len.s 5 :.. Vvp 3 1-1-5/3 
-14;00 Lens 6 -: Quick Steps 6 2-1--;6/4 
14,00 Bbs 10 - Lens 7 Houtrust 
14. 00 :,ds . 7 -~ Lens 8 r:Jonsterseweg, Loosduinen 

· ..... · t,o.no,10· 
Lens' 9: vrij 

• 
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OPSTELLINGEN: 
LENS 1· 
c.v.d,beek 
h;dietz 
r.fortman 
r;rocdbol 
j;v,d.knaap 
j.zoet 
a;rooduyn 
g,verhaar 
th,brandenburg 
j.englebert 
h.brandenburg 
RES: 
r. brug,qemans 
j.v:,dijk 
m,v.veen 
LENS 4; 
'a.v. egmond ( ;, ) 
w;verbarendse 
c,t.kuyper 
j; v. sch.aik 
p.schouten 
f;v.boheemen 
f.p.veelbehr;
w; vin cent · . 
c;meere 
w, eykelhof 
r,brandenburg 
RES: 
a,v.wasbeek 
p.verbruggen 

,LENS 2; 
•r. bruggemans 
g.kemperman 
j. V. dijk. 
h.; .smi t skam 
m.v,veen 
l.berns 
l .riemen·· 
g.looyestein 
g .benneker . 
a, janssen 
r,ravesteyn 
RES: 
p.speicher 

LENS 5; 
n. v. dombnrg ( :; ) 
n,drabbè 
h.a.suykerbuyk 
g.l.v.d,akker 
p,burghouwt 

·a,klein breteler 
.. l.p ·andenburg 

j.h.de boer 
'r.de grOot · 
f;burghouwt 
'Il'. 'verve,art 
RËS·: 
p,verbrugpen a:. V. wasbeek 

, LENS 3; . 
a.verbarendse 
n,koot(;,) · · 
1. smi tskam. 
a.limbeek 
f,straathof 
th.hoefnage,l 
t,heerschop· 
j .witting 
r.eylcelhof 
f.wubben 
g.v.d,kolk 
RES: 
g;hogetoorn 
j. verbarend se .. 

L:SNS 5; 
m. suykerbuyk 
h.de groot 

· r;1. zilfhout 
c;peeters 

.ij.kemper, 
n:de 'bo,,r 
j.de .hilster 
w.hansen 
w.venderbos 
j.welling . 
1 . jan sen ( ;, ) 
RES:. · 
h.de sterke . 
Leider:dhr,L,te. i-ley, 

;,:,NVOE?.DEi'!S :,TTENTIE: alle aanvoerders dj.enen er voor te zorgen, dat de yreçlstrijdrapporten uiterlijk maandagavond vol] edig ingèvulg bij de Elco zijningeleverd. Voor de uitspelende elftallen moeten ruilformulieren en wèdstri jdrapport v i jdaga vond of zaterdagmic1.dag in de bestuurskamer worden afgehaald. 
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LENS 7; 
w.burghouwt 
n.de gruyter 
f.v.dijk 
m. v. eysbergen 
m.heerschop 
e.a,v.d.acker 
p:,jehee(:.) 
j.veldink 
j; riemen . 
g. v • d . klei j . . 
h.beyersbergert 
v, henegouwen. · 
RES: 
g.halleen 

,,JEDEDELINGEN tKO: 

LENS 8; 
r.v.osstveen-koentze 
l.blk:eeker 
f.bierhof 
c .kras 
h.j.gelmich 
h.a.suiker 
w.f.suiker 

. a.v. luxemburg(f.) 
·. j. jager 
h.haket 
th.broers 
RES: . 
a.looijkens 
e.clement 

;,fschri jvingen vrijdagavond tussen 7, 30 en 8. 30 uur 
tel. 66. 13. 14 klubgebouw. :.lleen in noodgevallen later 
bij dhr.P.Huis. tel •. 67;83.90. · 
;,fschrijvingen bi;j andere funktionarissen, bestuurs~ 
leden, cantinebeheerler en dergelijke worden a,ls niet 

• -ontvangen beschouwd. · 
i 

PROGR,,l-]--I.;_ JUNIOREN. voor zondag 19 januar:i,. 19 (:.9 · 

1 2. 00 
1 f:~5 
~ 5.: 00 

Lens 1 
Lens 3 -
Lens 4 -

OP.STELLINGEN : 

Véló 1 
Vvp 2 
Wilhelmus 3 

Lens 1; als bekend met g.de hocgd 
indien het gehele amateur-programma is.afgekèurd d.w.z. 
junioren-én senioren, verzameleo om 13.00.uur ingang 
Gda-toernooi i.v.m. ·veiling-wedstrijd. gymschoen~n 
meebrengen! . 
Res:f,guyt2x Leider: dhr,J.,v.d.Kleij, 

Lens 3;als vorige week met a.bilderbeek : 
Res:f.v!d,berg- a.jehee. Leider: dhr.F.Herremans 
. . . . . . . . . -
Lèns- 4;al s vorige week. ·· · · . . . -· . . . . 
Res:j.rientjes-c.v,deelen-c,blàk.Leider:dhr.F.Fl1)!llans 
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pë;.QGR:.M~';, JUNIOlEN voor zaterdag _1 8 

1 

januari _ 1.? ~9 
15; 15 
15.15 
15.:.15 
14;00 
14.00 
15; 15 
14;00 
14;00 
14.00 
14;00 
14, 00 

Lens 2 - Eaasdijk 
Lens 5 - Dhc 6 
Hbs 4 - Lens 6 
Lens 7 - Texas 2a 
Lens 8 - Java 7 
Lens 10 - 'tavav8 
Lens 11 .,. Vvp 11 
Gds 10 - Lens 12 
Zwart Blauw 3 - Lens 
Pdk 4 - Lens 14 
Cromvliet 6 - Lens 15 
Lens 16 vrij 

OPSTELIINGBN: 

Lens 2;als vorige week 
Leide1·:· dhr.H.cl-e Groeit 

Houtrast 

Era:smusweg 
1 3 Kïjkduinsestraat _ 

Ockenburgh ·. 
î-:ederi jker straat 

Lens .5; als vorige week f.. guyt 2x 
::les:l.egbe:1~ts '2x Leïdec•: dh;~,G.v,d.Velde, 

,. ., 

Lens 6; a. vuurer'ls-h. rimr:.elzwaan-ch. blok.s-th. v. ri jn-t. 
jungschlager-p,v. d. st e en-ch, stapel ::r, me e1·shoek-p. ver-
hee sen,-th, b ooi;1s-tr. re sodihard j o. _ __ ·· ··· -
Res:j,v.d.voort. Leider:dhr.J.v.d,-Voort - ····--· 
Samenkomst: 14. 30 uur Haafvrng hk Thorb~-ckelaan 

Lens 7; r. bos-1. egberts2x-a. schi jf-r. hoefnagel-a. v.d.. keer 
j, zou,,,-r. de wolff-f. de kleyn-j. keetman-w--,--en[<lebert--
c. v, hulst. · · 
::es: j. v. dam. Le idee• :dhr.:, .Blok.· 

Lens B;b.de haas-j,v.d.ende-j.jarunaat-1.v:d.,meer
p.heynen-e.bol"-g.v.ardenne-j.helvesteyn..:b,ravestey.n
j.de wolff-th,v,d.aardweg, 
Res:g.v.deelen, Leider:dhr,R,Heynen 

_ Lens 9; zie overige elftallen 

Lens 10;m,reuver-a.kuiters-a.cast~nmiller~j:aiselman
bihoefnagel-c,hoenderkamp-j,lucas-w,mulkens-f,de vroege 
r. assèlman-r. chari té, .. . . .. . · . 
Jes :r, v .nunspeet-p, wolters. Leider :dhr, F, 1:ubberi 
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Lens 11 ;R. v .d .Steen-r:i. v .Baggu.111-G. Trollli:1e;l.en-J .. Dissel
dopp-F. Baven-F. Wouters-C. Lustenhouwer-F .• Veeren-E.Hoef-. 
nagel-R.Zoun-J.,v.Rijn; . •·· •· ·.. · . . .... 

Lèns1 2 ;H. J ochems-J,. Janmaat-:,. Lodder-P"v. Wi jk-P .Lebrun
T. Hilderink<:.r:icka-J. Snoeyers-G. Colpa-R. v. d .Horst-D. 
Limbeek, Res :P. Verschoor. Leider :dhr .H.,Brandenburg · 
Sarnenkomst:13,30uur Ingang LenSterrein. 

Lens1 3; J. v. O.s-C. v. d .·:,ardweg-H .Straver-P,Berk·ei"aar-E .. 
Booms-1.v,d.Lely-J.Slabbers-G.Lelieveld-W.de Hilster-=
R. de Vroege-H. Niggebrugge. Res: P .de ·wolf -Leider: dhr. 
C. Kras SaJ!lenkomst: 1 3. 15 uur Ingang LenSt.errein·. 

Len1314 ;B. Rui terman-R,Bom-:,. Looyestein-J. Hendriks-,,. 
Heynen-W. Wils-J .• v. Rossum-W. v; d .Linden-J .Dessing- · 
:, .Brouwer-J .Wustefelè.. R_e s: J. van Wijk-A~ v.Jd .Aàr-. 
J. Schaareman Leider: dhr. G. v; d. Kley. . · 
Samenkomst:13.15 uur Ingang LénSterrein. · 

. _,,.. 

Lèns15 ;R.Mooyman-C ,Bakk.er-i,,Schneider-J .de Greef
;, .de Pagter-J .J.uiters-2.;v. d. Overvé st-R. v .d .Linde-
;;. v .ï-Iaris-E .Wohrman-E'.Reesink. Res :G ,Kerkhof-~l.de Vries
H. Guit. Leider:dhr.:, .• Poels. Samenkomst :13, 15uur. Henge-
lolaan hoek Loevesteinlaan. . · 

Lens16; VRIJ 

PROGR:,MI<';, PUPILLEN EN WELPEN voor zaterdag 18 januar;i. 

Zaterdag a .• s. is er in de veilinghal in Loosduinen, 
achter het Gda terrein, een Gda-Lens dag voor alle 
pupillen en welpen. · · · · 
Deze wedstrijden ga2.n onder alle omstandigheden door,· 
,er behoeft. dus niet naar eventuele afljeuringen te · 
worden geinformeerd. · 
Er··zullen 14 teams; elk" bestaande uit ·een keeper· en 
5 veldspelers, aan deelnemen, Bij dè · samenstelling . 
van de teams is zo,;eel mogelijk met de leeftijd reke
ning gehouden. Kijkt allemaal goed uit in welk t,eam 
je staat opgesteld.De wedstrijden ••s morgens ,duren· 
2 x 15 min. Tijdens·dë wedstrijden mag van spelers 
worden gewisseld. · · · 
Denk erom, dat je geen·voetbalschoenen maar gym- of 
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vooleybalscho.enen meeneemt . 
. 's · norgens treden de volgende teams· aan: 
10.00 uur Lens 14 en 13 
10:30 ·· Lens 12 en 11 
11 ; 00 " Lens. JO ·en 9 
11 ·, 30 " Lens-- 8 en :/ 
1 2 .• 00 Lens . 6 en . .5 ' 
De opstellingen zijn als volgt: 
Lens 14 ;g .appeldoorn-r. versteeg-f. verbarendse-_r. bertels-
man:. s .teuni,3sen:.r. yperlil.an_( 19-11-60 l-B .bon-_ · . 

. Leide~idhr,C.Bon.· · · .. 
. - ' 

Lèns 13;p.v,è.burg-p.gter-h.hopp.enbrouwers-o.huis-· 
f.v.velzen-h.v.d,winden-j.v.kleef, 
Leider:è.hr.J.Vicka. . 

~ . . . ' . 
Lens -12.;p:.luciJ.s-r_ leli.eveld-r. peèters~p. valken burg-. 
p.v.d.burgt-r.perreira-r.pieters. 
Leider:dhr.Luças,,.. ' .. 

Lens--·11 ;r. wagemans-j. bronger.,.m. schµtte-r. waarsenburg
r. v. d .• boot,;áard,-j. 'westerè.uin:-'h, wubben . 

. · Leide;r;dhr. Westerd1.lin 
. . . 

Samenkó;nst :voor Le~s 11 t/m 14 
hoek Bouwlustlaan(Vendet) 

' '. .. 
.9,30 uur Hene;elolaan 

Lèns 10;a.grfumbergen-p.hop-f.kortekaas-r.hofman-rene 
v ,d ,meer-m;pep$rkamp-e. v .·amerongen, 
Leider:dhr,Th.Hoefnagel·3x. ; . ,. . . . 

Len-s 9-;-f.br6chàrd-r .v: d. hoèven:.m; v, veen-h. lutterman-
e, yperla"n.:.m, hoenderkamp-r. willems·, · · · · · 
Leide~ :dhr ,dhr. J'. Col pa. 3x. · 

Lens _8 ;t ;prins-t ,de kok-r. leyn-p. v.d. niÈiuwenhuysen
r ,peek-a. reesink-'-e. v,. luxemburg-f .kras. · · · · · · 
~eid~ :dl:}.r.Th,Hoefnagel.3x · 

Lèns 1 ;dfv. velzen~j. lustenhóuwe:t-e. v .royen-j .wasserms1n 
h .nouweland-p. v. os_ch..:r_. v .é!. kruk ... r. wustefeld. 
Leide- :dhr. J. Col pa 3x ·. · ·. · · · 
Sar.1enkomst voor. Lens 7 t/ip 1 0.: 10. 30 uur Hengeloláan 
hoek Bouwlustlaan (vendetJ, · 
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1:ens 6; c. v, bij sterveld-r .• nott e_t::-)~ .•. krrêrr-l"J'!, scheepers-,
J. sçhouw-r .keemskerk-e. t.euni_;;':,J .w:ç,uter§_-g;wasserman:;· 

Le idee-,: dhr; G_;~lieere. ·. · 
. : ' . e'• : 

l:. f . 

Lens 5 ;h. uding-r. guit-e ,.de wit=-r:. wij sman-c ,lipman-
. th. v.d. voort-m. v .wassem-r:. yperlaan · · 
Leide· :dhr.dhr.~.v.Essen-

Sa:·enkomstJ:.voor Lens. 5 en 6. 1.1. 30 uur Hengelolaan hk 

. B~uwlustlaan (Vendet) • 

. De middagwedstrijden· duren 2 x 21/2 min,.i.anvang der, 
wedstrijden: 13.30 uur Lens 4 
· · . 14. 1 5. "· ·· · Lens 3 

.15,., 00 " Lens 2 
· . ·1,5. 45: " · Lens 1 

Samenstellingen: 
Lens 4;h.v.boheemen-a.hoefnagel-j,ko~menTj.linders
h •. rüyter.~b .N •• Neen-,j. hollipk-p .• zalme .•• 
Leide,~ :dhr_.,J .•. Colpa. 3x · 

. . 
Lens 3.;a.kleïwegtc.a,de hoogd-c:;..sch~nkelstw,gomes.-, ·. 

a.v .• kleef-a .kleiwegt-j. valkenl;>urg-j. v.d. burgt-r. v. hoek 

Leide :dhr. Tb.Hoefnagel .-.. ::''- . __ ..... : . · · · · : · 
' 

Samenkomst :Lens 3 en 4 13. 00 uur Herigelolaan hk Bouw-
1 ustlaap.. _( Vendet) . 

Lens 2 ;.g·. v. ge ssel-r. de hoogd.:.g, lorsl'leyd-r. v. luxemburg 
r·~ v. d ;meer-g. v. osch-th. tij ssen-m, heynen 
Leider:dh;r.P.ct·e J 0 ngh,'. 

' . . .. - , ' ~ 

Lens 1 ;g.ruygrok-g.bloks-a.•s-gravendijk-r.v,noort
p.perreyn2x-j,redemanTr,harnas-j,de hilster. 
Leide,-:dhr. J .de Hilster 

Samenkomst:Lens 1 en 2 14.30 uur Hengelolaan hoek 
Bouwlustlaan (Vendet) • 

. ;,FSCHfi_IJVINGEN . JUNICREN EN PUPILLEN: v66r vrijdagavond 

1 :.·7,30 uur aan_ dnr.G,L0 rsheyd, Méppelweg 972. _·_ ., . 
. , telefonisçh alleen vrijdagavond tussen 6.30 en 7.,30 uur 

, r ,1 -~:·, i. 

-··-
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tel66, 13.14, H:Tubgeb-ou1'i. · ; • · 
In' uiterst ·''d.ringendê ·gevallen kun je zàterCÎàg · v6ór 
11. 30 uur bellen ne.ar dhr.G.Lorshe-yd, tel.·66.31.55 

NIET~OPK8J1,'.lEN .. :wegen-s--n:i:et-opkomen in -het a'fee-lcipen weekein, 
wordt P .Wolters tweemaal al·s ·reserve opgesteld.··· 

,·. ·I 

,.;,·,TE\';I;,,',LUITGIFTE: dhr: • l. Kuyper. 

RESERVEPROr-~·.r•~:J.: bij afkeuring van het 
volgende reS§,!_rv.eprogramma van kracht: . 

progr.'mr:a is het 

Zàal Karterrade: 
1 ;30 - 2.45 Lens 
2.45 - 4;00 Lens 
~-.00 - 5.15 Lens 

14 en 15 
1 2 en 11 
8 en 10 

Leiders:dhr.: .• Poels· en G.v.d.Ia, 
Leider:dhr.'H.Brandenburg 
Leiders :dhr· •. F. Wubben en R .Hevne1 - ' .. ~ 

ICSF:PERST:ct:.INING: deze week geen keep~rstraining •. _ 
-·.•";.. •-- i. ·• . .. . . . ' . Woericldagmiddagkll;b: \VaY]_af.· 22 janu,ari. a •§..._weer pup:i,_llen 

en welpentraining. Ort1 3. 30 uur de bekeng_e ,.selectiegroep 
o.l.v.dhr.L.Smitskam. · 
Orc1 2.. u,.ur d_e. 51:v1erige·,11u.rtillen en -:ielpen • 

• Dit grandioze juniorenorgaan, dat jullie reeds lang 
·hebberi'Înoèteri missen, verschijnt wede_rom binnen afzien
bare tijd. :,ls hocfdschotel fungeren uiteraard weer de 
sta·~den en beschouwingen van alle elftallen. 
Daàrnaast· sap)JÎge artikelèn uit jullie eigen kring. 
LJoals de raken èrriu voor staan,· belooft· h'et· heel wat-. 
Dus let op cl.e brievenbus en trek er een uurtje voer uit • 

. ,- -

., . ,, . 



REDAKTIE 

J. van boheem~n 
j. gioenendijk 

g. jehee 

!. wubben 

REDAKTIEADRES 

!. van boheemen 

ellekomstraat 55 

tel.: 32 24 00 

SEKRETARIMT 

-t,. a: v. d: steen 

(ultonstraat 165 
1el.: _63 24 22 

. TOTO-SEKRETARIS 

j. j. m. jager 

,véimarstraat 67 
lei.: 33 2133 

TERRÈÎNEN 

sportpark escamp 
hengelolaan 600 
lel.: 661314" 

KONTRIBUTIES 

gironummer tnv 

penningme9~.ter 
lens 33 67 1_1 : 

WEEKBLAD' VAN DE VOETBALVEÀENIG.INC:3°' LENIG EN SNEL .. ; .. ·.. .. . ~ .· ' , . . 

• ._. ,· • . • ' .- . ·: « ;- " 

42ste. jaargang nummer 20 22 januari 1969 · 
• , · ·71 

S,\MENWERKING I.'.ET BUURVERËNIGINGEN . 1 

. -
De verenigingen die het.·sport,park ·Escamp· 

· bespel·en zoeken reeds enkele maanden kon
takt. :,anvankeli jk is de afspraak· gemaakt, 
dE!t de voorzitters van de verenigingen .. 
BMT, Lens, Spoorwijk en VCS ·elkaar· regel:.. 
matig zouden ontmoeten. Sinds kort is· be:.. 
sloten dat ook de voltallige 'besturen el
kaar enkele malen per jaar zullen ontmoe
ten, Inmiddels is er al zo'n bijeenkomst ge
weest en op die bijeenkomst werd onder meer 
de agenda be-sproken voor een gesprek dat 

·cte voorzitters zouden hebb·en met de afde'
ling sportzaken :van de genreente Derr Haag, 
:;1 vorens eèhtér wat over dat ·gesprek te 
vertellen is get wel vcoornaam te weten , 
waarom de vier verènigingen'het nodig vin.: 
den wat meer samen te doen. Het 'li,gt voor 
de hand dat waar 'n aantal verenigingen 
een'zelfde kompleks bespelen, deze vereni- · . . . 11 .., , ., ,... 1 gingen in somrnge geva · ·en rne0 uez,a-:...:.::: ;:::- .:.. • 
blemen kunnen kampen, _In derg. lijke gevallen 
is de ónderhandelirïgspositie gunstiger in
dien men gezamenlijk optreedt (met 'n ge
meenschappelijk "standpunt). Verder achten 
de diverse béstureri hét van belang dat de 
onderlinge· verhoudingen goed zijn;· ;;;e:1 1c;:-.'1 
elkaa:B · soms ·wer eens nodig nebben (b.v. het 
lenen van velden -bij overbezette program
ma's of.toernooien), Ook is tijdens dé be
sprekingen ·--overwogen· zo rriogeli jk tijdens 
bondsvergaderingen gezamenlijk standpunten 
in te nemen, waarmee zo'n standpunt-,natuur-
1 ijk aan k:i:acht wint • .. - · ... . , . 
De eerste maal dat officiee~ gezamenlijk 
naar buiten werd opgetreden ,}'la_s tijdens de 

· eerdergenoemde" bè.spreking__ met de afdeling 
sportzaken van de gemeente, Hoewel de be-
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spr~king wederzijds een orienterend karakter had, .wer
cl.en toch nog enkele wensen naar voren gebracht. Vooral 
Spoorwijk,en Lens zouden graag ballenvangers zien achter 
cle ·doelen, die grenzen aan de VCS-zijde van hun terreinen 
alle verepigingen-zouden· de scheidino:sweg tussen VCS/ · 
B:'T en SpocrvJi jk/Lens' (het Escamppad Ï I s-avonds verlicht 
zien; terhoogte van de.hoofdingang aan de He·gelolaan 

·zou men graag · 'n .zebrapad zien aangelegd enz. 
;,ls eerste resulta.àt uit deze besprekingen is van· ge
meentezijde de toezeg 0 ing gedaan verlichting aan te 
brengen tussen de hoofdingang Hengelolaan en het Lens

··klubgebouw en tussen de hoofdingang I,ielis. Stokelaan en 
· het S;)oorwijkgebouw. · 
··!Het onvermeld mag blijven het streven om 1n jaarlijks 

· terugkerend Eecamp-toernooi te orv,2.niseren. De diverse 
elftalsekretarissen hebben de opdre.cht gekregen deze 
plannen verder uit. te werken. Het is de bec'.c:-ling dat 
•de vier verenigingen gezamenlijk .propaganda voor dit 
.toernooi zu:t:lem maken. Over de vorm waarin 't toernooi 
gegoten dieflt te worden zijn nog geen,definitieve be-
slissingen :genomen .• J;;• zijn dive:·se lJ!Ofelijkheden, na
melj_jk •n tpernooi uitsluitend voor de vie:· eerste. elf
tallen, 1 n toernooi voor de eerste en tweede elftallen, 
maar er·wordt ook over gedacht ·het toernooi grootser 
op te zetten en ook andere vereni,9'i!'1fen uit tê nodigen, 
Zeker is dat de inzet van èe strijd niet de bekende beker 
cup of plak wordt. De _g;edachten gaan uit na.ar nen am
bachtelijk werkstuk, zoals"iets" in de vorm van gla,s of 
smeedwerk. · · · · ,c · · • 

Zo merkt u (hopelijk}- dat het bestuur tussen c;le b'.eslÓm
meringen ~ond het in eigen beheer nemen vanèe terreinen 
en de aanstaande uitbreiding van het klubgebouw eh de · 
ve,le" andere lopende verenigin;;;;szaken ( elftalkomrti ssie) 
ook nog andere akti viteiten ontplooid. Voor SUf"'e sttes 
met·betrekking tot de-samenwerking houden de vier be-· 
sturen zich gaa1·ne aanbevolen.. '· · ·· · · 

· Guido Hal leert. 

OFFICiEEL 

· In ballotage: . • . . . .. 
Bakker P.E,i"'. 12-5~57 ~ j- Newtonplein.28· 

' . 

Delft van D.P.!, .•. 15-12-54 - j '- Hoog Buurlostr.40 
60.69.94 
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Kruiselbergen van R.M::_2f:.3::.57 ;::.. . j- Z.u±cilarên),tr,25"1 
·-· Ke_rkhof F .r-l. 1-2-60 - w- ::iddenstede 288 · · 67 ."1 3. 73 

,. , . . . . _ .· . 1 r _;. , • _1 • :··. , 

~;v~~~!~e~ei~~i;1~f~laan: ·3·4· '(bed;nkt) · < èC '·:,_ ' ·_, '·' ' 

486 Hó'even v.d.: .. P. verhuièd naar Zoetermeer, 
.. ----------·····~"---•--""~·--. ·----··--·'" - . -

Nieuwe donateurs: ·· - - --- -- · - · 
161 Bom-Teunissen r,;evr,J,C,C;_Hoogkarspeisî:.raat 117'E,·V. 

. . ~ . . ' ' ·: 

f,fvoeren. dfunateurs1ijst: . - ;. . 
; ~- .. 

65 Kempen van C. Eerbe-eklaan 40 
. . . : ' . " ; 1 . . .. ~- . 

,~dre_swijziging ledenlïjst: _ 
493 Zijl C.F .r·:. vari. thans-'/,lg,Burger Ga"sthuis; _ 

v.Dedemstraat 11, B~rgen-op 
Zoom tel. 01 640 ' - 49 50 ·. · ;;: 

. - - •. -' 

-.·,-,dreswijziging donateur: ·, -- ·)•:,.' ,:, · · 
. 27 Ei seriburger. H. :s '.H ... thans 'Euro'pa:1a_al) t 2î ,=_·Br:h~·t~'.1-~: '. 
24 J;,Nu;,RI BEGINT DE r,LLENDE .. 

'' .. ,.f 
.. .,, .~: 

__ , 

; ' 
.: t 

Het is hier in dit -knetterende klubbilad als ·ee1'1s ééir:> -
der naar voren gebracht, rrià'àr' d'r i$ riu ·toch_ echt aan.:. -
leiding er nog eens op terug te komen ,i De nïet:..klavefé.> 
jassende Lensers - en dat zijn er.nogal-viat -~ Z\,Lllen ._,, 
twee maanden als "ongewenste vr-eemdelingen" beschöûwd_,_: 
worden. Imn1ers op vrijdag 24 januari begint, een met--, ' 
de gE!pruikelijl!:e bombari· acht weken durende klaverji@-s, . 
ellende. :'}·Iocht · je- a;Ls .n:Let-_k_laverijassend Lenslid per _ -
ongel-uk ._op zo'n heerl_i-jk-avondje je neus om.,de hoek 
van qe ,!5:antin.e-cteur ste_ken, · __ dan zal je op wrede wijze 

0 

gekonfrqnte:erct wç,1-d,en; m_e:t, 't" treur:j.ge feit,·· dat er voor
jou -op .,die _a_:v,ond ..: ep al_ die andere ._0vonden :.. geen; .. 
plaat,s i.s. ~D.ie' '.p].aat,s Wq;r'dt, ingenomen door .klaver jas-, 

-sende ;Lensers ( h_et_ zij z:e. gegand) én door Jan e.n Jille-: 
man. Tl:tstroostig,•zal -je,je pingpongballetje•wee:r. i:n_je 
zak doen e.n mijmerend,,ç,ver 'n verenigingsgebouw.;.,Vl:?-?-r,,, 

· _ook yoor niet-kl,a-verjas11ers plaats is, -zal je ·!laa,r, je;.• 
trouwe beeldbuis (misschien zenden ze wel 'n _lj:laverj~,s" 
drive uit) terug keren. Onzelaktieve - maar wat een
zijdi.ge - Kakakel trekt z'n klàrer jassende medebroeders 
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en zusters ·voor. Wanneer wordt.er nou ·1ns-wat-v;,at voor 
al die anderen gedaan? Waar blijft d_e~ maàndelijkse-}êî.ën
avond? Ik dacht dat we 1 n klûbgebouw hapdeh,. het blijkt 
1 n klaverjaspéileis te zijn..... · · · 

Free-Lens er •. 

De Eko weer volledig "bemand". 

De opmerkzame lezer heeft._het W!-'-arschijnlijk onder de 
rubriek "Officieel" al gelezen, dat er drie nieuwe 
leden zijn gevonden voor de senioren-konr::is.sie,nl. 
de heren Bogisch i"'icka en Jacobi. . · 
De heer Bogisch is een alom bekend Lenser. Hij heeft_ 
al een veelheid van functies vervuld. Red~ctieman, ju
niorerm1an, kaskuntrolemari enz~ Op het ogenblik geeft •hij 
de junioren. spelregelles. · 
De heer r-:icka was ri:ieds leider van een welpenelftal .en 
hij heeft nogal wat moeite gedaan om zich voor het' veel
omvattendedrerk van de senioren-kommi.ssie vrij te maken. 
De heer Ja.cobi is oud-lid van Len_s .en voetba_lkenner bij 
uitstek. H:ij zal het materiaal na.tuurlijk nog goed moe-

_ten leren }t.ennen, · maar dat .is een- kwestie· van tijd; .Nu 
_alleen nog ·maar lid worden, -meneer Jacobi •. 
-Het is fantastisch, dat er-nog mensen zijn ,met een 
.-sterk ontwikkeld gemeenschà.pAP'evoel. W2.t zou een ver
eniging zijn z.oncler hen?. 

GD:;-zaal voetbal toernooi. ' 
Zatè cla_g' ji°: ,~arèn onze pupillen èn welpen te gast bij 
GDJ; ~ Veertien t.eams togen per fiets of a.uto na2r Lnos-·· : 
duinen en in de rumoerige. vèilïnghal alcl.aar wi-st Lenig 
en Snel van de veertien wedstrijden ér negen te· i-iinnen -
Zuiver uit beleefdheid en uit_dahk voor de uitnodiging 
verloren wij 2 weëlstrijden. ·uite,"aard met miniem vér.:· 
schil (4-5 én 2-3). Opvallend waren de grote uitslagen 
behaald door de ho.ogste drie elftallen (5-0;· 8-3 en6-2). 

· Zij hadden d_an ·ook de opdracht het krachtsverschil dui
delijk a2.n te tonen!· J;l met al een bijzcnder leuke dag 
en_ natuurlijl< "brengen !"ij GD;, _onze welgemeende dank ove·: 
voor· de ui'tnod!i P'i ni:;eh die wi"j deze ~1-int·ermaançl.en moch(en 
ontvangen. · · · 

t ~ ... • - ..... ,.. • · . 

. ·' ~ . 
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JONG LENS 

Vorige week werd er. al bekend.ge.maakt, dat er· binnen-:-. 
kort een Jong-Lens ,zal verschijnen. S:i,mpel als we nu 
eenmaal zijn, vroegen we oók om_ een uurt.je Vfij te 
maken voor het lezen ervan. De kopy is nu in zijn ge
heel bij de j .1. -redactie aanwezig" ef:r ·wij zagen ·ons·· ·
genoodzaakt om een kleine mutatie in het stukje van 
vorige week aan te brengen, Het wordt- nu ·: Trek er een 
dagje voot; uit, · · : 
De inhoud staat op een ongekend hoog peil. Een stu)<:je 
van·&· ·heer Scherpenisse vormt een van de vele hoogte
punten uit dit indrukwekkende boekwerk, 

... ' 

· · v:~Rf:1 ·: 
-H~~s ;:esker blokkerde twee weken g~leden een schot van 
de Rava-aahval zo ongelukkig, dat hij zijn enkel brak, 
De lijst met blessures van de hoog;c,te vertegenwoordi
gende elftallen wordt .zo langzamerhand angstaanjagend 
lang, Natuurlijk hopen we è.at het ziekteproces riet. zo'n 
snelheid vertoont, als dat we ~an hem in de wedstrijd 

.~e:wend·. zijn, · ·, 
· -De dansavond voor rurle junioren· en jonge senioren werd 

een groot succes. Eén van de vele hoogtepunten- was de _ 
verkiezing van een n:i.euwe }:'i.ss-Mini, De mooie kortge- . 

··· rokte heette Patricia van der Velde, De ptijs pie' zij ' 
won, doet ons de wenkbrauwen wantraouwend fronsen, Een 
fles jenever-----? Daar zit pa achter! 

-1:evrouw Carla Dietz- ~- weet wel :van het.· vo~tbalknietje !
ligt nog steeds in het ziekenhuis. Volgens de-laatste 
be-richten gaat zij nu goed vooruit, We hopen dat ze 
weer gauw de oude is, 

.,DJI OS NICO v:,N DC:J3URG 

De Lensers zwermen uit over de wereld. Een paar .weken .. 
geleden moesten we noodgedwongen afscheid nemen van 
D.uud ,eh D.ini Wach1m.n, die hun geluk in het Limburgse 
gingen zoeken, Thans_ ·drukken wij in gedachten de hand 
van Ni,co van Domburg, betrouwbar~ doe:i.man van het 
vijfde, -Nico zoekt het·wel erg ver w~g. Voor drie jaar. 
naar :,ustralisch Nieuw Guinea (!:Jen van de weinige we- . 
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relddelen waar dir. andere Lensavonturier-u weët'0 ·-vte1· wie
nog niet is geweest). Gaarne wensen wij heïil ih da""t·· 
broeierige, groene land veel sucèes: Hopelijk laat hij 
zo nu en.dan via de·Lensrevue horeri, hoe·het hem in de 
vreemde vèrgaat! /:ddios, Nico! · · · · · 

TOEKCr'STBESPLu.óLINGEN. . ,. 
Hoogstwaarschijnlijk zal de.regen.wel roet in het eten 
gooien, maar mocht het prop:ramma onverh9ops toch doo_r
gaan, dan volgen hier enkele -vocrbeschouwingen: 
Heet eerste elftal speelt thuis tegen Slikkerveer, dat 
uit 12 wedstrijden 13 punten sleepte, Ons -erste heeft 
er drie meer. Gezien het feit dat er nogal wat mutaties 
zijn, veroorzaakt cl.oor blessuresï,: zal het ec:n here· iiîöëi
lijke wedstrijd worden, Het is daarom van eminent···oëlang 
dat .. er sl,lp:porters ~.anwezig zijn. Het l§Jr;io'ên; . c!at vorig 
j11.ar en ook :i,n het begin van dit seizoen· zo beru.cht was 
bij alle tegenstanders is :in potentie z~raar achteruit 
gegaan. Juïst nu het eerste te ka'!lpen heeft met een 
lichte inzinking is de aanwezi1?:hêid vand e krijsende 
menigte brocdnocl.ig. 

·Het '·-tweede elftal speelt thuis tegen GD:,, dat drie pun
ten minder heeft en bovendien nog.,een weel.strijd meer heeft 
gespeeld. Elke prestatie beneden de oyerwimning zal als 

·inferieur worden gekenmarkt. ,, . . _ . 
Lens 3 speelt zondç1g tegen !. chipel 4, waarvan in de uit
wedstrijd met !la-2 werd gewonnen. Laat de lezer nu geen 
snelle konklusies. trekken, want .. tegen .:,rchipel werq. het 
de;_"de versterkt door de fabuleuze midc'enlinie van het 
vierde. En dë doorsnee-Lenset weet wat dat betekent en 
wie cl.at zijn. · · 
Lens 6 gr:!at naar Celeritas, cl.at uit 10 wedstrijden één 
vol punt behaalde .• Het zescl.e heeft 12 punten mee,~.--•Een 
vrij eenvoucl.ip:e voorspelling lijkt ons. 

Beatavond. 

"Zoals de ouden zongen piepen de jongen" dit ·alom bekende 
spreekwoord gaat bij Lens toch niet geheel op. -Dat de 
oude goed konden zingen wisten wij,- r.io.ar· dat J 0 ng Lens 
het nog veel beter kon; bemerkten-wij vrijdag jl. Een 
overgelukkige Kaka, zag·zijn' zaal volstromen met maar~ 
liefst een 175 zieltjes, ;,llen geséhaard 01;1 de machtige 
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muziek der ,,Groovy' s·. In het begin der avond was '.de 
stemming nogal r:ustiP,, tioch de sfeer kwam er gauw, ge-: 
noeg. Onze tap-,dansende barman vû]..de gretig de glazer;i 
der jeugdige met cola, 7 up en.van somr.ïige al met bi~r. 
Maar ja, jong geleerd; oud •geda11-n.. . .. 

-•Een van de hoogte· punten der avond was ongetwijfEüd cle 
-·miss-~irti verkiezing, die door meh, P,v.d.Velde, in-, 

•·· derdàad de dochetr van·de oude v.d.Velde, gewonnm w~rd. 
( zie spreekwoord: '!zoals de oude'·). 
;,1 met al mogen wij het zonder meer een geslaagde avçmd 
noemen, die· zeer. beslist voor herhaling vc.tbaD.r is ei:i 
dat zal naar onze mening zeer zeker gebeuren, , 
Helaas.konden wij na afloop van de avond onze Grote Ka
ka niet bereiken, daar hij omr:j.ngd door fervente vrou
welijke fans,.druk handtekeningen aan het uitdelen wás. 

' 
PEÓGPC:,Mt;i·, SENIOREN voor zondag, 26 januari 1969 

14~ 00 Le!J.s 1 - ,. Slikkerv;e~r 1 ' 1-1-6/ 4 
Leider :dhr.P.lfieershoek, grensr. :dhr.C.Visser 
Verzamelen 12.45 bestuurskamer. 

12;00 Lens 2 - GD:. 3 · 1-1-5/3 
14.00.Lens 3.- lrchipel 4 2-2-5/3 
12. 00 Celeritas 7' - Lens 6 Leyweg, hoek Noord-

Lens 4-5-7-8 ~n 9 vrij 

O?STELLINGEN : 

LENS 1 ; 
c.v.d.beek 
h. dietz (j,) 
r.f.ortman 
r.rocdbol 
j.v,d.knaap 
a.rooduyn 
h.rooduyn 
h.brandenburg 
j.englebert 
th. brandenburg 
g.verhaar 
r.ES: 
r. brug:-emans 
j. v. dijk 
m. v. veen 

LENS 2; . 
r. brugp:emans 
m.v.veen 
j. v. dijk 

.h•. smi t skam 
· g:kemperman (J,) 
d.groenendijk 
l.berns 
g;lçioyestein 
l.riemen 
g,benneker 
r.ravesteyn 
RES: 
p.speicher 
a,v.egmond 

., weg 

LENS 3; . 
a .• verbarendsè 
n.koot (;.) 
l.smitskam 
a,limbeek · 
f; straat hof 
th. hoefrtac:el 
t. heerschap, . , 
j.witting · 

· f .wûbben. 
r. eykelhof 
g.v.d.kolk 
RES: 
w,verbarendse 
j. groene ndi jg 
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LENS 6; 
m;suykerbuylè 
h;de groot· 
m;zilfhout 
c ,peeters 
h;kemper 
n;de boer 
j ;de hilster 
w;hansen 
w; vend erb os 
j ;welling ., 
1; janssenU,) 
}Ii:S : 
h;de· sterke· 
Leider: 
clhr.L.te i''.leij,. 

~IBDEDELINGEN EKQ.: 
-~FSCHP IJVINGEN: vri jdagàvond tussen 
7;30 en 8,30 uur tel,66.13.14 klubge
bouw. :,lleen ip noodgevallen lat erbij 
dhr,Roodbol, tel,39,50.28; - . · 
·,',fschrijvingen bij andere funktiona
rissen·; · bestuursleden, cantinebeheer
der- ·of dergelijke worden als niet ont
vangen beschcuv1d. 

:".:.NVOEi1D:::HS l,TTENTIE: alle aanvoer
ders dienen ervoor zo1·g te· dragen, clat 
c,e wedstrijdrapporten u:i·terlijk maan
dagavond volledig- ingevmld bij de 
Eko zijn ingeleverd; Voor cl'e uit
soelende elftallen moeten ruilformu
lieren en wedstrijdr?.I)]?Ort, v."_ijdag:..·_ 
afond of zaterdagmiddag in de be
stuurskamer worden afr·Ahi:.ald., . ' 

P::wc:1;,~'i'I'..\ JUNIO:,=tEN"- voor zondag 26 januari 1969 

·12;00 DHC 1 - Lens 1 Brasserskade, Delft; 
-1 2. 00 GD:, 2 Lens 3 Ockenbu;r-gh 
1 ~-. 00 GDI, 3 - Lens 4 . Ockenburgh 

OPSTELLINGEN: 

LENS 1 ; als bekend 
Res :c. schrover: 2x. Leide· :dhr.J.,v:.d •. -Kleij 
Samenkomst: 11 OO'uur klub~ebouw 

L~NS 3?1 s · vorj à,e week · 
Res :f. v.d. ben~.:.a. 'jehee. Leider :dhr .F ,Herremans 
Samenkomst: 11 • 4s• uur ingang Ockenburgh 

LENS 4;alti vorige·week 
Res:j,rientjes-c.v.deelen-c.blok. Leider:dhr,F,Flumans 
Samenkomst:13,45 ïngang Ockenburgh 
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PROGR:,J\r1;'; JUNIOREN voor ze.tèrda~-
- -- - ' . - . - •_·: ,:,;· -~ :i_;, :.: ~j - . 0 

1.5 .• 30 Westerkwartier 4 -~- Lens .5 · 
1.5,30 Lens 6 - Velo 6 · · 
14.1.5 VCS 7 -.Lens 7 
1.5,30 Lens 8 - Spoorwijk 3 
14.1.5 Lens 9 - GDS 7 

. -

. 

2.5 januari 19 6_9. ; __ 
-· Duinràan · -~ 

Dedemsvaar:tweg 

1 .5; 30 Gona 4 - tens 1 O 
1 4 ; 1 .5 HVV 6 - Lens 11 ·• . . . . 
14_; 1.5 Lens 13 ..: 1,'/esterkwartier 9 
1.5. 30 · Lens 1 4 - Hi',;SH .5 

;,eli s Stokelaan . 
v. Hogenhouoklc!,an :. 

14-1.5 Lens 1.5 - ~DO 23 
14.1.5 GDS 13 ~ Lens 16 Erasmusweg ... -

O?ST:SLLINGEN: 

LENS .5; als.vorige week c.schrover 2x • 
. Res:j.v.d.voort. Leide· :dhr.G.v,d.Velde 
Samenkomst: 1.5. 00 . Thorbeokeihaan hoek Laan v. 1-ieerd.ervoort 

LENS 6; als vorir,è week · 
Res:T.de wolff 2x •. Leider:dhr •. J.v,d, Vèiört· 

Lf~NS 7 ;h, joohems-1. egbert s-a. schijf-r ,höefnagel..'.a. v'.;d,. keer
j, zcun-r .• de wolff 2x-f.de kleyn-j.keetmàn.,.w.englebert..: . 
c. v. hulst. · · 
des: j, v. dam.. Leide·, : dhr, :, • Blok. 
Samenkomst: 13.4.5 klubgebouw Lens. 

LENS 8· 
als vo~ige week e, bor 2x. . 
?,es:· g .• v,deelan 2x. Leider:dhr.P,,Heyn~n-

. . . 
. LENS 9 ;r .• bos-w, duyvesteyn-e, v .ct .linden-'w. h~ndrikq-tlJ,. 
wil shaus-j. hooghie· stra-j .meyers-p. wilmer-r, wouters-
p. steffen~j .me•üeman . , 
il.es: e. bor 2x, -r. v .nunspeet. Leider :dhr. J. Wit:ting .• 

LE~:S 1 0 ;m. reuver-a. kuiters-a. castenmillèr-:j,asselman-
b ,hoefnagel-c. hoenderkamp-j .lucas-w,mull~ens-f .. de vroege-
r, asselman-r, charit'é .• · ' ·. · -· · '•. • · 
Res:p,wolters. Leider:dhr,F,Wubben 
Samenkomst :1,5.00 klubgebouw Lens. 
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LENS 11 ; ,_als vorige weèk 
Res:o.v.wijk-p;le brun. 
Sa;;,enkomst: 13·.15 ingang Lens:_t'e·rreîn 

LCi;NS 1 3 ;iil ~ vorigé .-reek 
Res: p.de wolf. Leider:dhr.C.Kras 

LENS 14; als. vorige week 
rle s: f .v. wi jk-'a. v ;d. aar- j. schaareman • 

• • ,1,,. ' 

Leidèr:dhr.G.v.d. 
-- Kleij. •-

LENS 1 5 ; a], s vorige week 
Res: C{ .kerkhof-r.èe vries-h. guit. Leider :dhr. T .Heerschop . . 

•,:;.-·· ... ,. .. 
LENS 1 6; f. willeyns-r .heystek-r .kost.er- j .po:st-j .klos- .... 
f ;m2.gnée-j; v. hoek-,f. jonker-r .;v:erbarendse-g. gomes·-: _.. . · 

. d. 'k · · . · - - -- · · ' · ·· · ... -........... . m, J • V, 1 J • .. , .. . . .. ... . . . •. . . · - · 
Res :.h,kleiwegt-a. bur;cksen, Leider :dhr.: .• Po els 
Sa --e nkomst : 1 3. 30 ingang Lens~terrein 

P',:.OGR,',l'h'.\ PUPILLBN vo.or. zaterdag 

.1.00 Lens p1,-.Lens p2 
. r; 0-0 "Lèns P3 - Qttiêk p3 

,-. 00 Lé'ns p·~;----:..: Quick' p4 
12;15 Lens p5 Lens p6 
1 2. 1.5 Lens w1 Lens w2 " 

OPSTELLIJl'.GE}J: 

LENS p1; g.ruygrok-m.heynen-p.p.erreyn,-j.redeman'-r:de 
hoogd-g. v. osch-a. 's~t,:ravendi jk-r. harnas-j .de hilster 
r.v.nóort-g;lorsheyd. 
Re:;..:g,bloks. Lcider:dhr.J ,de. Hilster 

.. 
LT.;NS p2 j /i;. v: ge ssel-r. v .cl .meer-th. tij ssen-a. v: l<:leef
r. v .1 u'-'-ersburg- j_, v_. d. burc;t-r. v .• hoek-h. v. boheemen-
a. kleiweg•·-j. valkenbur · -w. somes. 
Res:e;c'._<; wtt; .. Leider:dhr.P,de J 0 ngh 

, . 
. - ' 

-·· 
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LENS p3; t. prins-e ,v. luxemburg-r .. leyn-c. echenkel s-f .kras. 
, r;wustefeld-a .. reesink-t .• de .kok-p. v.d. nieuwehhuysen-
a. de hoogd-r.peek,. · . · 
Res:r,v.d.kruk. Leider:dhr.Th.}!oefnagel. 

LENS p4; h. uding-h. v_. veen-r. gu:i,.t-m. v .• wassem-j. linders
r. ype1°laan-j. hollink-h. ruyter-j..koomen-r. wijsman-th 
\< d ., voort. 
Res:a,hoefnagel. Leider:dh~.J.Colpa. 

LENS P5 ;a.v. velzen-h. nouweland-e. yperlaan-r. v. c' .• meer
m. scheepers-c .v .bij sterveld-j .brochard-p. v. osch-r. 
nottet-e. v. royen-h,lutte···man 
Re s: c. lipman-j •. schouw. Leider :dhr.;,. v, Essen. 

- ' 
LENS p6;m.peperkamp-m,hoenderkamp-r.heemskerk-e.v.ame-

. ron~en-e, teunis-m. v. veen-j. wasserman-g. v1asserman
j. lustenhouwer-s .knorr-r. willems. 
;:?.es ;f .wouters-r. v. d .hoeven •. Leider :.dhr. C .I:eere 

LENS wl;wordt samengesteld uit: j.bronger-r.v.d.boogaard 
a. rrimberr,en-r. hofman-p. hop-p, l ucas-r •. perreira-r •. pie
ters-m. schutte-p. valkenburg- j. westerduin-h. wubben-
r. wageman-r. waarsenburg 
Leider:dhr.J.Eicka, 

LSNS w2; wordt >samengesteld uit·: r,bartelsman-r.bon
p.v.d. burgt-p.gier-h.hoppenbrouwers-o.huis-j.v.kleef
r.lelieveld-s.teunis~en-f.v,velzen-r.versteeg-f,ver-

.barendse-h.v,d,winden-r.yperlcan. 
Leider:dhr.C.Bon. 

;_FJG;U,UNG PUPILLEN EN WELPEN: bi .i slechte weersomstan
digheden informeren naar evt. efkeuringen zaterdag 
tussen 11.00 en 11,30 uur tel.66.13,14 klubgeboUW', 

;,FSCH8.IJVIJJGEN JUNIOREN EN PUPILLEN: v66r vrijdagavond 
7,30 uur aan dh1°,G.Lorsheyd, Meppelweg 972,den Haag. 
telefomisch alleen vrijdagavond tussen 6. 30 en 7 .• 30 uur 
tel" 66, 13 .14 klubgebouw. In uiterst dringende gevallen 
kun je zaterdag v66r 11. 30 uur bellen naar dhr.G.Lors-
heyd, tel. 66 .• 31. 55 . ~ 

. ' 
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NIET-- OPKOMEN :' wegens -niet-opkomén in·,het af g~;I,_op~n.,.,. 
we·ekeihd e worden- j-. schouw, r ,:v ;d. hoe ven., • f. kort ekaa.s, 
r,peeters, p.v.d. burgt en g.appeldo.orn, ,tweemaal 
als re serve opgesteld • ·· · · · · 

M::'l'ERI:.:.LU'.tTGIFTE··:· <ll1r·. P... Kuyper;·· ·· · 
• . ~ ... _ - j . - . ·- .... ·;' -~ 1 ... . --~' .• • -' 

---=•»c- ·-. .,.,. ..• 
. .,. . "- ' ~-- .~ 

RES~RVSPQOGRa"JW:;: bij afkeuring van het pro.gre.=,a. · i.s 
het volgende rese-rvëprogr~mina. vàn kracht: 
Zaal marterrade: 1,30 - 2.4.5 Lens w1 en w2 

,,.,., " Lèi<lers· :cthr. J ;I~icka erl C .. B.ori _ 
· ··· ' • ... · 2,4.5 -· 4.00 Lens pt, en p6 •· '· 

Leiders :dhr. J. Col-pa en C .I,Ceere 
, 4.00 -.5.1.5 Lens P3 en·P.5 

. Leiders:dhr.Th.Hoêfnagel en f,.v.Essen 

KEEPE:1ST2:.INING :· déze week- ·worden. öm 1 0 uur .verwacht;: 
H. J chems-;.'t, v. tl ,Steen eh G .Ruyerok. · ·· 
;·,fschrijvin5en bij: het bek.ende adre.s, , ... 

. ; ' ' . 
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REDAKTIE. 

J. van boheemen 

j. groehîmdijk · 

g. je~ee 

1. wubben 

R_EpAKTIEADRES 

1. van boheemen 

ellekÓf!lSlr~at 55 · 
tel.: 32 24 00 

. ; 

SEKRET ARIAA T 
h. a: v. d. steen 

(ultonstraat 165 

tel.: 63 24 22 

TOTO-SEKRETARIS 

j. j. m. jager 

weimarstraat 67 

tei.: 33 21 33 

TERREINEN 

sportpark escamp 
hengelolaan 600 

lel.: 661314 

KONTRIBUTIES 
gironummer inv 
penningmeester 

lens 336711 

WEEKBLAD VAN Q,E VOETBALVERENIGING LENIG EN SNEL 

<f2ste jaargang nummer 21 29 janauri 1969 

R e s e R V E s 

De ·keuze tussen ,;Keessie" of Lens 1 was af
gelopen zondag verdomd moetlijk. 'Dat het. 
toch Lens werd, moet te :dariken zijn geweest 
aan 'n soort ingeworteld "klubgevoel". Het 
kan ook een medeleven met de "zwakkere" geweest 
zijn of gewoon uit praktiese overwegingen •. 
Ill1lllers Keessie had zo'n vijfduizend sm.ppor~ 
ters aan z!n zijde: een áantal waarop Lens 
nooit zou durven rekenen. · · 
Een beetje steun - hoe klein:ook - zouden . 
de Lensjongens best kunnen gebruiken. Want : 
het; Jti?-lt 11tet m~e als je drie vaste spelers 
moet missen (de verslaggëvêr in de krant . · 
heeft het al twee keer geschreven om·_d e ; 
nederlagen bij het publiek aanvaardbaar te. 
maken). Free-Lenser was erg benieuwd hóe ·· .· 
de invallers. het eraf zouden brengèn:· Uit-
eindelijk kun je van di~ jongens verwachten 
dat ze: de unieke kans om z:j..cl'.J '.n "..aAte plaats 
in 't eerste _t_e veroveren. :1:Qû.Qê11 aangrijpen 
De omstand~gheden waren.echt wel gunstig. 
Het eerste had al aardig wat punten verzameld 
dus nog geen zenuwslopende deg,adatieperi~ 

• kelen en ook de tegenstander.~ $lîkkerveer -
was niet al te sterk. -Nà. aflè;iop · i 13 .Free.:~enser 
echter teleurgesteld i"lfg~dr.:op~l'l, · ~e .h~d-, . , 
den geen bal in het;_, net geschopt.· Sórml,ige 
toeschouwers zagen nog:positieve punten, 
" Er werd toch leuk gecombtnèerd", zeiden:· 
ze. Maar Freè-Lenser.ziet liever doelpunten, 
En die heeft ie nou al viet- ~cntèreenvolgende 
wedstrijden moeten missen, Extrá sneu voor 
de mensen. die sinds kort één gulden toe
gang moeten betalen,.. . .. , . • ... 
Free-Lènser is tot de ~chrikbárênde konklu
sie gekomen, dat de kloof tussen 't ·eerste 
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en ziJn reserves nogal groot is. Daar zal in de toe
komst zeker rekening mee gehoudi?n moeten worden-., Ook 
'n eerste elftalspeler kan wel - 'ns geblesseerd raken 
en da_n moet hiJ toch redelijk vervangen kunnen ,"rnrden. 
Het eerste juniorenteam vèrrichte afgelopen zondag een_ . 
geweldige prestatie door kopLoper. DHC (!sic!) met 1-0 _ 
te verslaan. Toen Free-Lenser, dat hoor.de;. ging hem 'n 
lichtje op, · Sind_sdiën ,_veranderden alle grasspriet jes in 
vraS!gte.kens:·• . ~ .... , . • · >. ~ ~- : 

.. l • . . , . Free-Lenser,, 

Noot -van de Bedakti-e;:ii'l grote t-rekken zijn we hët\ieder-:
om met·de géachte Fr~e·:.q;ensèr/eens; -maar we.vinden zijn_ 
k<im:-,,entaar toch wat· të somber. ·:i:n--de eerste helft·werd · 
--er,--inderti.aad · "leuk gecornbineer'd "-;- Het was dodelijk 
zonde· dat die· intell'igent '-op'g€zette -aanvallen geen suc
ces opl_everden, zoals het ook bijzonder jam.iler wasîj,:,.t 
Lens , · ri:-ä ·de rust dit spelletje· nie~- vol kon houd en-. 
Inderdaad: é~n koninkri.ik voor een schutter! 1-Iaar daar
r,iaast.,,alle waarde;ring -voor dé rilahier waarop onze kers
verse voorhoede,.-zich van"• liàar- taak kweet! 

OFFH3IEEL· · ---

Nieu~e ·:(&q.en\ . -,- · 
537 Jaêobi H-.Z; ·NS. Hertenrade 416 67 38 55 

.. 538 Bakker P,E.Icr.·12-5-57 -j-Newtompl_ein;28 
539 Delft v-.D-.P-.I,. 15-12.:.54 .cj-Hoog Buurlostr.40 60 69 94 
540 Kruiselbergen v·. R,1'i.24-8-57-j-Ziuidlarenstr.251 .. . . 

-Ir1. Ballotágë·: · . . . 
Kêrkhof F-.M·. ·1.:.2-60.,.w-Middenstede 288 6r 13 75 
Meys v-.d·,Cj·.A-,,}. 12-9-57-j-Randveen 20 '67 .91 08 '' 
Zel. v.d·.F·,J-.I,j. 8-9-58-;j-J'.iddenztede 381 67 70 15 - . ~ . 

:,fvoeren vári ledenlijst: 
193 'Jehee,C.J•,G-.-, Langendam 24, Zcutelande 

56 Jacobf,H.Z·, Hertemrade 41.6 
"100-Riep Th.B-,,fü,genbooglaan 5, .Rijswijk" 

Nieuwe donateurs: ·· __ 
162""Jehee v,J·.G.,Hendrik Vroomlaari 9, ,Vlissingen-, ., 
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Reeds nu·:ontvingen wij de dankbetuiging van Quido Hal
leen en, zijn vrouw Marianne· voor de belangstelling, die 
zij ondervonden bij h1m huwelijk, 

De heer J. v. Westing zag zich op aandringen van de dok
ter genoodzaakt zijn lidmaatschap te wijzigen van spe
lend in niet-spelend lid, Jammer, maar we zijn ervan 
overtuigd, dat dhr.v .• Westing ook als niet-spelend lid, 
de vereniging van dienst zal blijven. 
Dhr.Geitenbeek is al een tijdlang geveld door de griep. 
Het zal wel ernstig wezen, want we kunnen hem niet zo 
best uitgeteld voorstellen. Beterschap meneer Geitenbeek. 

UIT SL'. GEN : 
senioren: 
Lens 1 - Slikkerveer 1 0-1 
Lêns 3 - f.rchipel 4 5-2 
Celeritas 7 - Lens 6 0-3 
junioren: 
DHC 1 Lens 1 
GDi, 2 Lens 3 
GD;', 3 - Lens 4 

0-1 
1-2 
0-3 

v:.N DOEL TOT DOEL: senioren 
Lens 1 heeft zijn tweede thuisnederlaag geleden tegen 

Slikkerveer, i:et dit resultaat kreeg het eerste · 
zeer zeker te weinig. Vooral in de eerste helft had Lens 
het heft in handen. i'1et vlotte aanvallen, waarin Dick 
Brandenburg en Gerard Verhaar goed uit de verf kwamen 
werd' de Slikkerveer-defensie onder druk gezet. Het af
makende schot waarop met smacht werd gewacht kwam echter 
niet, al schoot Jan Englêbert een paar maal goed op 
doel. De tweede helft was kwalitatief stukken minder, 
De Lens-aanval werd niet meer gevoed met korte passes,· 
maar met lange trappen en dat is voor de nie.uwe bezet
ting van de voorhoede niet ideaal. Slikkerveer greep 
het middenveld en n~ 30 min, kregen de gasten een 
ttrafschop te nemen, die keihard tegen de binnenkant 
van de paal kwam en weer vrolijk het veld in schoot, 
Vijf minuten voor tijd kwam dan toch het enigszins 
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schlemilige doelount van Slikkerveer waa.rdoor Lens iilèt · · 
lege handen bleef staan, · · · ·· 
Lêris 3 heeft een g oot se wedstrijd gespeeld. Het gehele 
team ·speelde met 1001, inzet en vooral de voorhoede, an
ders het zwakke deel vah d·e ploeg draaide enorm. Verde· 0 

stond er in de achterhoede een Frank Straathof, die met 
zijn buik: alles stond tegen te houden.· De vijf gave truf
fers kwamen op naam van, Frans W,ubben, Jos Witting, Gerry 
v .cl .KoJ.k2x en Ruud Eykelhof •. De score. had overigens nog 
hoger kunnen zijn als Frans en Gerry· de twee strafschop
pen in doelpunten hadden omgezet. Die. van Gerry spatte 
tegen de kruising uiteen, maar tj.ie van Frans sloeg h"ele
maal nergenJ;; op. W:j.m .Verbarendse moest· .helaas met èen 

· zeer pijnlijke knie het· veld ruimen. Namens het derde: 
·· de--beste wensen. 

Lens 6 speelde de gehele wedstTijd annvallend.-··ffä. .. èeri 
kwartier in ·de eerste helft nam Lens de leiding ddor een 
schot van H.de Groot, dat van richting veranderà werd, . 
Wil Vende·,0 bos kopte na een halT uur spelen een nauw:-
keurig geolaatste bal van J,de Hilster in• en het was 2-0. 
Na rust ·,,1ërden er diverse goede kansen om zeep gebracht, 
mede door het vele gepraat. Wil Venderbos beyaalde uit
eindeli-jk de eindstand op 3-0 door een uitval doeltref;_ 
fend te beeindigen • 

. KONT:,KTPUNTJES: 
Na het grote beatspektakel is de grote klaverjasdrive 
weer begonnen, De inschrijving was ontzettend groot. 
r.liaar ja; hoe kan dat ook aaders met. zulke geweldige 
pri j:;;:en. Toch k1,mnen ,wij ons. voorstellen, dat er nog 
teleurgestelde leden zijn, die gekweld door de-,I-'.ao- -
epiçlemie · of diverse andere redenen _.graag mee hadden wil
len doen •. Gelukkig voor hen is è,ie mogelijkheid er nog. 
Zij kunnen zich vrijdag a-s. nog,'inschrijven en starten 
dan.met een puntenaantal··van 4100, hetgeen het gerrtid- -
deide van afgelopen avond is. Dus klaverjassertjes tot 
a,s.yrijdag · 

De feestneuzen moeten weer opgezocht worden. Oris aller 
Toon Hermans kondigde het reeds aan niet zijn Hele'rie en. 
haar mooie bêne. ·Jawel het.· onvergetel_ijke karnaval is 
weer ·in aantocht. De avond van d e dollen en dwazen. De 
enige avorid van het jaar· dat u met een maskerop uw wer-
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kelijke gezicljt _lsl\.12:t vertonen. _____ . 
Tenslotte j_igt ·er ·in het \1etre. ver"schiet· weer 
weldige _beatavond met ••. .' •. wie anders dan cè 
De kaartverkoop is- Beeds begonnen. 0-e datum? 
u van 28 Eaart. Het lijkt"l.ang, maar·wees er 

een ge-· 
Grooy~ 1 s ,.. : 
Wat dàcht·. 
nu toch·. maar echt snel bij; · 

PROGRJ.r,IITJ;J,SENIOREN voor zondag 2 februari 19 69 . 
14.00 Lens 1° - VCS. 1 1-1 c.6/4 

Leider :dhr. P .. Meershoek, . grensr., dhr, C. Visser 
samenkomst ::J..3.00 bestuurskamer. 

12.00 Lens 2 - Hr7SH 2 1-:1..:.5/3 
12. 00 Lens 3 '=". VUC . .5 2-2-5/3 
1_5.00 Lens 4~ VDS.2 ·2-'-2-"!3/3 
11,30 GDS 3 - Lens .5 Erasmusweg 
12. 30 SEO 2 - Lens 6 _ __ ... Bra sserskade, Delft. ___ ... ,, 14,00 ODB 7 - Lens 7 ,,lbardastrant ·- · 
13.4.5 Lens 9 - Postalia 7- 2-2-.5/3 

Lens 8 vrij 
OPSTELLIJl:GEN: 

LENS 1; 
C. V.d. beek 
h.dietz(,,) 
r,fol!J'tman 
r,roodbol 
a.rooduyn 
j. v .d .knaap 
h.rooduyn 
g,verhaar 
h. branden burg 
th. branden burg 
N ,N." 
RES: · ·' 
r:bruggemans2x 
j~englebert 2x 

.1 • rimmen 2x · 

LENS 2; 
ribrilggemans2x 
m.v ;veen 
j;v:;dijk. ·, 
h. sm:i i s.ll:am-

LENS 3; ·, 
a. verbarend se• 
n.Koot U,) 
l,smitskam 
a.limbeek 
f. straathof 
th.hoefnagel 
w, verbarend se 
j .witting 
f .wubben 

g. kètnpe; man(;~) 
d,groenendijk 
l .be· ns 
g,looyestein 
l,riemen2x 
g.bennekEr 
j,englebèrt 
?..ES: 
r:ravestein, · 

r. eykelhof 
2x g.v.d~kolk 

, RES: · 

' :- ... ~. ·, 

· a~ v. wasbeek 
g.halleeri 

t ' 

·., . ' ~ 

' 
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LENS 4· · . . ·. 
th. éluyl~e.i,,buyk ( !. ) 
t.; heer schop 
a:v.egrnond 
j.v.schaik 
j.groenendijk 
f,v.boheemen 
p;schouten 
w ,eykelhof 
w;vincent 
a,jansen 
p. speicher 
RES·: 
c;t. kuyper 
p.castenmiller 

LENS 7; 
w; burghouwt . · 
m.heerschop 
1. brand!;mburg 
m. v, eysbergen 
j;riemen 
e,v.d.acker 
n. c'.e gruyt er . 
g.v.d.kleij 

LENS 5; .. 
G,m,hogetoorr:i 
h.a.suykerbuyk 
j_;d e boèr· · · · · · 
g.1.v.d .akker. 
_f. 15urghóuwt 
c.meere 
c;vervaart 
n.drabbe 
p.burghouwt 
r; de groot (i,) · 
a,klein breteler 
RES: - · 

. r. b,-and enbû.rg 
f.veelbehr. 

LENS 9; 

. LENS 6; 
r.i. suykerbuyk 
h;de groot 
m.v:zilfhout 
è,peeters 
h;kemper 
h:de sterke· 
a; v ,d. meyden · · · 
w;hansen· 
j.de hilster 

. w. venderbos 
1, janssen ( f,) 
RES: 
n.de boer 
e,clement 

j ;welling 
·c.w.kuyper 
th. broers ( :.) · 
c .mutsaers 
n.osse 
b; osse 

g; jehee (;,) 
h.beyersbergenv.hene 
j .lveldink 

j. verbärërid se 
p.verbruggen 
f .de winter· 
h;v.wel12:en 
b ,epskamp . 
RES: 
j:hoogduin 

RES: 
f.v.dijk 
g.halleen f" vree swi jli: 

f,IBDEDELINGEN EEIO: 
,'.fséhrijvingen: vr;ijdigavond tussen 7 ~ 30 en 8. 30 uur. . 
tel. 66 .1 3.14 klubgebouw. ;,lleen in noodgevallen later 
bij dhr,F.I-:esker, -tEll,,_67,61.53. ;,fsch:tijvingen bij . 
andere funktionarissen., bestuursleden, cantinebehèerde:r: 
en dergelijke worden als niet ontvangen beschouwd. 

J,:,!)1VOERDE:tS ;,TTENTIE: alle aanvoerders dienen er voor 
te zorgen, dat de wedstrijdrappoE?ten uit•erlijk maandag
avond VIDlledig ingevuld bij de Eljo zijn •ingeleverd.· 
Vooruitspelende elftallen moeten ruilformulieren en 
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wedstrijdrapport vrijdagavond of zaterdagmiddag in de 

bestuurskamer worden afgehaald., 

PROGNOSES: 

Lens 1 heeft 16 uit 13, VCS 12 uit 13. Een hele zware 

wedstrijd. Iedere voorspelling is waanzin, Lens 2 .staat 

relatief gelijk met Hr;SH, Eisschien geeft eigen gr.ond 

hier voordee1. Lens 3 met 8 uit 1 O tegen · VUC met 7- uit 

11. Gezien de voortreffelijke wedstrijd van afgelopen 

zondag, zit oo~ in deze wedstrijd dik winèt .• Lens .4 · 

heeft· 7 uit 9 en VDS 6 uit 1'0. Een·zeer vreemd elftal, 

dat vierde. Een overwinning'zou de vrij netelige .positie 

wat verlichten, Lens 5 speelt uit tegen _GDS, dat een punt 

meer heeft, maar ook een wedstrijd meer .=heeft gespeeld. 

Een puntenverdeling waarschijnlijk. Lens 6 is .in de 

winningmood en daar wordt SEP, dat een punt meer heeft, 

duidelijk het slachtoffer van, -Utopia .gaat free-wheelerrl 

winnen van ODB dat vijf punten mináer heeft. En' dan 

Lens 9, dat vrij troosteloos onderàan 'staat met drie 

punten uit negen. wedstrijden. Het zal zeer moe;i.J:ijk 

worderi tegen Postalia dat 6 ·uit 11 heeft. Wie weet,??? 
~ ' . ,. . ' . 

. r 

PROGR;JJII7, JUNIOREN voor zondag 2 februari 1969' • ~ 

12;00 Lens 1 - GDS 1 
12.00 Gr.Willem II Lens 3 
1 3, 15 DHBRK 2 :. Lens 4 · · 

OPSTELLINGEN: 

LENS 1; als vorige week 

Land sch eidin·gGweg 
Ockenburgh 

Res: h.de zwart 2x Leider:. dhr,J,v.d,K~eij 

LENS 3; als vorige week 
Res :b .lus~ep.h,ouy,er, Leiçler :slhr,F ;ijerremans 
Samenkomst: 11 • 45 ingang t_errein ?.raaf W;i.lle!fl 

IENS 4; als vorige week met j,schouw en t,hoek2x 

Res: r. ja~o]J son_-.h,dankers Lyid er._:dp.r ,F ,Flumans. 
Sam!'lnkomst:13,00 ingang Ockenburgh, . ; · 
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' PROGR:,MM,'. JUNIOREN voor zaterdag 1 fabruari 1969 
15; 45 Loosduinen - Lens 2 
15;45 1,DO 8 - Lens 5 
14;15 Quick 6 - Lens 6 
15;45 Lens 7 - HDV 3 
15;45 DHBRK 4 - 'Lens 8 
14;30 ODE 3 - Lens 9. 
14;30 Duno 5 - LemS 1 O 
14.30 Lens 12 - Loosduinen 5 
14~30 Lens 14 - DZS 3 
15.45 Lens 15 Sro~m Wit: •~8 2 
1 4.30Lens 16 - Flamingó 1_s 6 

OPSTELLINGEN: 
LENS 2; als bekencl . 

, zie oók mededeling wedst.rijderi HBS .. 

Monste rseweg 
Zuiderpe.rk . . .. 
de Sav.Lohmanlaan 

Ockenburgh 
;,1bardastraat 

. l'[gr ~ Nol en slaan 

zie reservé
·prograP.)llla 

Res:a .• tinnenbrnek.· Leider :dhr.H.d.e. Groot 
Samenkomst,: 14.45 klubgebouw Leris,·~· . .. - ... ' 

,,.,. .. . 
LfNS 5; als., vorige week j .<l.e z,~art 2x-a. hoek 2x. 
Res :fr .• d:[.sseldorp. · Leider :dhr .G. v ,d. Velde. 
Samenkomst: 15. 15 hoofdingang :,D9'-terrein 
ziê ook mededeling wedstrijden HB.S. 

'. ( 

LENS 6;á.ls vorige week . : . 
Re s : j , v. d. V 09:rt. Leid er: dhr. J, 'v; d. Voor?t 
Samenkomst: 1 3. 45 Thorbec!(elaan hk L. v .r;,eerdervoort 
zie.reserveprogram.ma 

LENS 8 ; als vorige week . 
Re s :g. v. deel en. Leider :dhr. P.Heynen . 
Samenkomst:15.00 Hengelolaan hk Bouwlustlaan Vendet. 

LENS 7; als vorige_week.r,v,d.steen i.p.v,h.jochems Res: j.v.darn. Leider:dhr.,· •• Blok 

LENS 9;als vorige week . 
Res: g.trommelen-r.v,nunspeèt. Leider:dhr.J.Witting .samenkomst:14.00 Leuweg hk Hengelolaan e1,1rocinema. 

LENS 10; als vorige week 
Res:e,hoefnagél-p.wolters. Leider:dhr.F.Wubben 
Samenkomst:14.00 Leyweg hk,Hengelolaan eurocinema 
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LENS- ) J ;" zie lens 5' t/m 10 , zie, r_eser'vepr_ograinma,. , . 
LENS 1 2 ;h. jochems-j. janmaat-al. odder-p. v. wi'jk-p .le bruri, 
t;hilderink-r.micka-j.snoeyers-g.colpa-r.v.d.horst- · 
d_.limbeek ' ' . . . . 
zie ook medecleling weclstrijden HBS r• serveprogra1Tuï1a 
Re s: p',. versch?Qr Lei der_ :·dp.r. H .Bran~ ehburg . · · _ · _ 

"LENS 14 ;b .• ruiterman-a.cle pagter-a. looy'estein-h .nigge;. 
brugge-vi. wils-j,, v. rossum-vi .v .• d. linäen-j .d·essing-p, ber
kelaar;-:j, wustefeld-r., v.d. linde... . 
zie o'ok mededeling wedstrijden. HBS', reserveprogramma 
Res: j, v. wi jk-a'. v~ d .aar-J. schaareman, '. Leider _:dpr .G. v ,d, !{lei j 

LENS 15; r ,mooymah-c. bakker-a·. schneider-J .·de greef:.. 
r; heystek-j.ruiters~r. v .d, overvest-r. verbarendse.,. 
a.v.maris-j,hendriks-c.reesink, _ __. . · · _ .. 
Rès :r .de vrie s-h. gûi t-r, bom. Leide," ;dhr .fi\H~eri;,chop 
zie reserveprogramma. · 

LENS 1 6; f ;willeyns-g, kerhhof-r. koster~f: P?Sy-j. kl6s..:. 
f ,magnee-j. v. hoe k-f jonker-e:..wohrman-g, gomE: s~l)l, j, v. 
dijk., · • .. , 
Res :h.kleiwegt-a. burcksen. Leid er :dhr.,., Poels 
zie.reseryeprogramma, 

P::OGR;,r,:i,1·, PUPILLEN voor zatérdag 1 f~bruar± 

,Lén3 p1 en p2zie zaalvoetbaltournooi 
1.45 Lens p3 - îèijswijk p2 
1 ;45 Lens p4 - Rijswijk p3 
1 ;_45 _Lens -p5 - Rijswijk p4 
1 ;oo Lens p6 - Rijswijk ;i5, 
1 ,; 00 Vóorburg w1 - Lens w1 
1.00 Voorburg w2- Lens w2 

OPSTELLINEGN: 

Pr.Bernhardlaan 
Voorburg, 

LENS p3; t .prins-e. v. lux1:mburg-:r,leyn-sT schenkels-f'.,kras
r .• wustefeld-a. reesink-t. de kok-p ,v, d .nieuwenhuysen-
p .de hoogd-r.peek; 
Res: r.v,d.kruk-r.hofman, Leider:dhr,P,de J0 ngh 



LENS p4;h.uding-b.v.veen-,r.wijsmàn-m.v.wassem-j,lin
ders.;.r.guît-j:hollink:..e,de wit-j.koqmen-r.ypèrlaan-
th. v.d. voort • , 
h.ruyter zîe zaalvoetba-1 ·' .. _ · ' 
Re s: a. hoefnage:r. Leider: dhr. J. Col pa;· 

eENS p5; a. v.·velzen-h. nom:,eland-e. yperlaa.n-rè_ne 'v .d ;meer 
m,scheepers-p.v.osch~j.brochard-e.v.royen-r.nottet:..· · 
c.v.bijsterveld-h.lutterman. · .. ·_ .. . _ 
Res: C-.lipmáh~j ;_"schouw" Leiderkdhr';/, ·.V. Essen 

• . . , ·,; •- r_. -~..,.' - .... ·• ,. , •. ... ·~-

LENS p6 ;m.peperkamp-e. v. amerongen-j .lustenhouwer.:r •.. 
nèemskerk-s. knor.r-g·. w.asserman-r. willems~ j. wasserman
e. teun·is--m·. v. veert~m.-hoend·erkamp "' .. ' ·. · · ·• . 
Res :f. wouters-r. v.d. hoeven. Leider :dhr. C ,r-:eere 

' •' . • • • -- ! ~ - _r • ••••• , .-.. ' • _. •. 

LEJl!S w1 ·; j. we s'tè ï"duin-·r. v ,'d-. bOoga-ard'.::h.vrubberr.:p·, hop- · · . 
p; valkenburg-r. perreira-m. _schutfe·..:a:·. gri'.:iibergeri-p; 1 uca s-
r; pieters-r .wa-genians'- ' __ : . ' . ' .. ' ' ' ' ' 
r,hofman zie p3 
iles :r .waarsènourg-p. v.d. burg-f. kortekaas. 
Leitl.e!I': dhr·,;,;N:Le·uwenhui-zen,' ·• · · · ": · 
Sarnenkomst'':42iDO ingàrig Lèms-tèrrêin ·; · -.. 
zie.voor vervoer onder w2. 

-· 0~ } • ' 

LENS w2;r.versteeg-r.yperlaan-h.hoppèribrouwers:.'.p.gièr:.. 
r. bon-j. v, kleef-f. v; velzen-f ,verbarendse-o-.-hru..is-r-,bar~ .. 
telsman-r.lelièvèld, · ............... . : ..... ,, 
Res: s. teunissèn-r. p_ee:te:r:s-e:, appeldoorn. Leider :dhr. C ,Boh. 
Samenkomst: 12. 00 ingang Lens-terrein . .. 
Het ligt in d è bedoeling de reis na?,r Voorburg per aut.o 
te ondernemen. Belangstellenden vaders (met auto):.• ,. · 
worden verzocht vrijdagavond t,ussen 6,30 en 7,30 te beJ."
len naar _het klubgebçn,nv tel.66~_13.14 zodat wij van te. 
voren het vervsier_ kunnen regel en. 

l,FKEURING PUPILLEN EN WELPEN: bij slechte wë.ê'rïföiiïstän.: .. , 
dighedèn informeren naar evt. afkeuringen zäterdäg7;û'ii':'.' 
sen 11.00 en 11,30 '\llir tel;·66.13.14 klubî::;ebouw: ': . - ·,.. . . . 

. 
'' 
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,·ssCHRIJVINGEW JUNIOREN EN PUPILLEN: v66r vrijdagavond· 
7 .• 3\il uur aan dhr.G.Lorsheyd, l'ieppelweg 972, den Haag •. 
telefomisch alleen vrijdagavond tussen 6-. 30 en 7. 30 
tel.66,13.14, klubgeboll'I'. In uiterst dringende g.eval-, 
len kun je zaterdag v66r 11.30 uur bellen naar dhr.G. 
Lorsheyd, tel.66.31 .55 

NIET OPKOMEN: wegens niet-opkomen in het afgelopen 
weekeinde wordt H.Dankers tweemaal als reserve opge-
steld. · 
E.v.d.Broek wordt wegens herhaald niet opkomen dit 
seizoen niet meer oi:igesteld. 

M.:. TERIJ.1\[,UITGIFTE : dhr. R. Kuyper. 

RESERVEPROGR:J.;ï'.:, : bij afkeuring van het programma 
het volgende reserveprograllllllB. van kracht: 

· Zàal l:arterrade: 
1.30 •- 2.45 Lens 15 .en 16 

, ' Leiders:. dhr.T .Heerschap en ;,~Poels 
2.45 4.00 Lens 11 

Leider: dhr .• N. Koot 
4. 00 5. 1 :5 Lens 6. en 7 · 

Leider?: dhr,J.v.d. Voort en :,.Blok. 

is·· 

Bij algeh~le afkeuring va~ het wedstrijdpr9gramma op 
zaterdag 1 februari .1969 is in overleg met HBS besló-v 
ten een aantal vriendschappelijke wedstrijden vast te 
stellen· en wel ·ais vo,lgt,: 
1~, .• 30 HBS. c1 - Lens 12 (c-2) 
14.30 HBS c2 - Lens 14 (c-4) 
Samenkomst: 1 3. 30 euro cinema .• 
15.45 HBS a-1- Lens 2 (a-2) 

·15.45 HBS b1 - Lens 5 (b-1) 
Samenkomst: .14.45 eurocinema. 
De spelers kunnen zaterdagmorgen tussen 11.00 en 12.00 
aan het klubgebouw informeren tt)l.66.13,14 of deze 
wedstrijden doorgang vinden •. 

SP01tTL,hPEN 1969 

Deze weèk zijn cl.e gegevens over de sportkampen 1969 
binnengekomen. Lens zal deelnemen aan c'e vO'lgende kam-



-266- · 

pen: 
l,mersfoort: 13 t/m 19 juli; jongens 10 t/m 12 jaar 

Borculo: eveneens 1 3 t/m 19 juli; jongens 1 2 t/m 14 jr. 

Weert: 5 t/m 12 juli; jongens 14 t/m 16 jaar. 

Nae.r Weert g:aat de· reis weer per fiets, naar :.mersfoort 
en Borculo per bus. 

Bij voldoende belangstelling zal een groep :,-junioren 
op kamp gaan naar Ferschweiler (Dld). 
De circulaires over deze kampen met de aanr:1eldingsfor
mulieren worden deze week verzonden. 

v:,N DOEL TGI' DOEL: junioren 

GD/, 4 - LenS 4 

Het vierde elftal heeft zich, na een kleinG inzink~ng 
weer.hervonden! ïwee weken geleden was de opgaande lijn 
reêds'te bespeuren in de wedstrijd tegen Quick Steps, 
maar nu werd dan"'GDJ, het kind van de rekening. S_trijd
lu~ti,g. als altijd en nog wel met 10 rra.n spelerxi, wist 
Lens 4 de ene na de andere aanval op te bouwen, Ook de 
verdediging gaf geen krimp, ondanks enige noodzakelijke 
veranderingen. 
Frans Helv,nstein wist allereerst het krachtsverschil 
uit te drukken in twee prachtige treffers, terwijl 
Rene v.d.Steen ook een duit in het zakje deed en met 
een juweel van een schot scoorde (tsjonge, tsjonge!) 
Eindstand 3-0. 

z:.:LVOETB:,LTOURNOOI PUPILLEN 
J,. s. zaterdag nemen 3 teams ( spelers van p1 en p2 J deel 
aan het door de KNVB georganiseerde zaal voetbaltournooi 
in de veilinghal te Iioordrecht. De opening van het 
tournooi is om half tien, De wedstrijden duren 10 min. 
Gespeeld wordt met 7 spelers, terwijl steeds ook onder 
de wedstrijden mag worden gewisseld. . 
In de kantine van de veilinghal worden voor de jongens 
die niet. spelen, door de Rijksvoorlichtingsdienst 
films gedraaid. 
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De volgende jongens worden om 8.30 uur in het klub-
gebouw verwacht: . 
team a; g.bloks-a. 's-gravendijk-r.harnas-j.de hilster 
rv.noort-pTperreyn-j.redeman-g.ruygrok. 
Leider:dhr.J.de Hilster 

team b; g.,v.gessel-m.heynen-r.de hoogd-g.lorsheyd
r.v.luxemburg-r.v.d,meer-g.v.osch-th.tijssen. 
Leid e·": dhr. Th. Hoefnagel. 

Team c; j.v.d.burgt-h.v.boheemen-w.gomes-r.v.hoek
a.v.kleef-a.kleiwegt-j;valkenburg-h.ruyter. 
Leider: dhr.G.Lorsheyd. 

De reis zal, indien wij weer op de medewerking ve.n de 
belangstellende vaders mogen tekenen, per auto ge
schieden. Teneinde een inzicht te verk;"ijgen in het 
aantal beschikbare auto's verzoeken wij de ouders, die 
zich voor vervoer beschikbaar willen stellen, ons 
vrijdagavond tussen 6.1.5 en 7.1.5 uur te bellen tel.- • 
66.13.14 Bij voorbaat namens de jongens bedankt. 
Tenslotte nog enige tips: 
Kleding :normale voetbaluitrusting met gyra-of volley
balschoenen en llll!'entueel een trainingspak of d.ikke trui. 
Lunckpakket: zorg ervoor een lunckpakket mee te nemm. 

Prettige dag en VEEL SUCCES. 
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Februari 1969 nummer .1 

VOORWOORD , . 
Gezeten achter m1Jn p1Jp, grijs-blauwe wolkén voortbla
zend, zie ik in de rokerige massa vaag dé tijd.;-dat ik 

' , , zeI·f Lens-junior was. . ·· ··-" · · ·" · · : · 
Het was een- leuke tijd; een tijd van-rivaliteit op· school", 
wanneer je tegen jongens vàh schoor of zelfs va:n je klas 
moest· voetballen; die· toevallig, in Rlfva, Quick:: Steps of _ 
VVP zaten, En reken maar dat er dan 's zaterdags gevcet-
bald werd, · . ·. · · . - .: · 
Het was ook de tijd om per· fiets het·,westland ai'"tè0 cros-

.- sen om ergens in Ei'en knollentuin. te proberen twee punten 
weg te slepen. l/Jaar als jè ondanks alle. dagelijkse-,voet
balproblemen een paar "!édstri jden gewonnen: had; :·werd · het 
de- hoogste tijd, dat de leider màar · eèns ging vertellen 
op welke plaats het elftal precies stond i hetgeen .die beste 
man ·meestal niet kon vertellen.: En dan?·. ··.cc:-::: · 
Gelukkig,· na. een hele, tijd kwani Eir éen Jong Lsns met.·.···. 
standen en als je èen beetje geruk ha:d een·_zoekliuht·.je 
op je eigen elftal, Het- blaà wèrd meè haar school- genomen 

· en stiekum onder de les gelezen: Vvanqeer he:t elftal er 
beter voorstond, dan de .elftallen vàn ·de jongens·va--i ·· 
school, die in Rava, Quick Steps of_VVP-voetbalden, werd 
het blad h1:1n op een• nogal hatelijke .manier onder-de rieus 
feduwd, ·maar stonden zij er-bétet•,yoór, dan was het de 
hoogste zaak om Jonf Lens Voor héh ·verborgen ,te houden.· 
Vergelijk_ ik de toestand vàn ·•toé·r{·n:iët nu, ·dan is· er ei
genlijk; niet veel verandërd ,De jûniörên ,- pûpillen en · 
welpen van nu vragen nog steeds de ·standen aan huh lei
ders,· De Lens-fietsers zwermen nog steeds iedere zater-
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dag' door .. .d·e st;:id, en :.hert .Wei'jtlä1i°èi 'om· çlej;purrtj~~--·te, yerga;.
ren_; ,De 'rivalite1it rµet vrienden;is,nog steeds.t.\9:b~me_r;., 

·ken. En op sè:hool, zal , Jong Lens· 6ok nog wel stiekem ge-
lezen worden. · \ .' . . . . 
Viaar kom terwijl iR mijn pijp.,rustig leeg roolc.;'-ziülen 
wij samen Jong Lens door lezen. Het z_al beslist weI · · 
weer ,de moeite waard zijn-. - ,· ' - -~ - .. , . ' . 

· , · .• · · .R_ad.; 
- . - ~ 

Fijn, dat er weer een u.it,c:-ave_ van Jong Lens verschijnt .• 
Imr.1ers dei:;enen die het 10 atste nummer ontvingen zijn weer 
een heel stuk oudèr geworden,.en er zijn vele nie~we,
leden toef-etreden, die van het•··be.staan van Jong .Lens 
nog niets afweten. wn daarmede· i:s dan weer eens vastge-
steld hoe juist de tit·el :;Jong Lens houdt Lens Jong" 
toch wel is, Irrnners door het toe_treden van het. grote 
aantal nieuwe led,m is afrn een c1er· voorwaarden voer het 
voor:tbe sta;:in::(V;afi de., vereniging ;vo;Ldaan:.: En we kunnen 
er nu reeifs' van verzeke:r:d zijn,. dat• Leris in december 
·1970 het gouden jubilèum kan vieren, ··met een rrrote en 

" - goéd geleide afdeling, waartoe de junioren-pupillen en 
welpen behoren. Ja door het toetreden van de, welpen wordt 
Lens steeds jonger, niet alleen wat·de leeftijd betreft, 
Zouden .de. vele aktiviteiten welke er op· stapel staan 

: da2.r geen' afspiegeling van kunnen zijn? . 
Op de ledenlijst kun çje ·de laatste tijd familienamen 
vinden waarvan drie ferieraties lid of donateur zijn. 

·En je.ziet zaterdarsrniddags herhaaldelijk "Cpa's;; die 
hun kleinzoon komen aanmoedie;en. Dan merk je pas hoe 
jong· "9pà1' dóor jong Lens blijft. Je moet ze .eehs horen 
in hun deskundig kom:-0 enta.ar! ! De vaders willen zondags 
meestal in het veteranenelftal, hun_ zonen nog wel eens 
voordoen hoe voetbal nu eigenlijk gespeeld moet worden, 
En hoe·moeilijkblijkt het dan, om de theoretische ken
nis· vàn zaterdagsrnidda.g-s, tussen dé krijtlijnen waar te 
maken, .r:aar.ze blijven er jong bij, Dat wel, 
Het is dus duidelijk, dat jong Lens een tweeled,ige 

·funktie in de ve,·eniging_vervult. Op de eerste plaats 
·het voortbestaan en verbètering van de voetbalprestaties 
vah de gehele vereniginc;, f)p. cl.e tweede plaats, maat' niet 

· minder belan,:;rijk, de ve·-steviging van de onderlinge 
banden tussen de oudere leden, --. · 
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Mijn grote wens voor het jaar 1969? ·Breng je ouders,. 
groot,-ouè.ers, ooms en tante' .s mee naar. het voetbal veld • 
Laat ze kennis maken met andere leden van de vereniging. 

·_ Ik ben .er van overtuigd, dat· velen enthousiaste sup-.· 
. port ere, zullen gaan worden. In ieder geval is. één ding 

zeker: JONG LENS HOUD!' OOK HEN JONG. ,.~,' 
H.Houkes, voorzitter.: 

WIJ EN DE NIEUWE _GRONDWET. 
Op 1 ,juli 1968, trad de hè:èuwe g0ondwe,t voor onze. ver
eniging· in werking. · · . . _ 
Het is ondertussen. al weer geruime tijcj. geleden,' dat 

-· het voorstel hiervoor door de :,lgemenf Leclenvergader:j.ng 
werd aangenomen, Natuurlijk werd .. er weer niets over· 
aan de· jlÎlnioren gevraagd. De wereld is_ nu. ee~aàl on
rechtvaardig, Junioren• en pupillen·hebben ook volgens 
de nieuwe· statuten en het huishoudelijk reglement wèi
nig rechten. Nou ja,. ze hebben,\f.~t voorrecht kontribu- · 
tie te moeten betalen en precies·te doen wat de Juco 

· zegt·. In ruil daarvoor ri1ogen ie dan voor niks het ter-
rein op en ook nog voetballen, · · -·- •· : ·1 -· ·' ·:, 

.Vee;!. is er niet veranderd, é;tlthane, niet_.voor de.spelers. 
Voorde Juco·wel, evenals voor.de andere·'kollliniss:j.~s. en 
·voor het Bestuur, Hoe_gaat 't nu eigenlijk dit sei.zoèn? 

·,uel, we hebben vijf bazen, waarvan één de, super-baas is: 
de vcorzi tter. Tot nu toe had iedere kommi ssie·' -één af
gevaardigde in het Bestuur,,. De• ander€/ ,be-stuure;leden •." 
hielden zich in principe buiten ,het ,wèrl<, d,at-niet• direkt 
betrekking had op hun eigen kominissie,·•In 'dé toekomst 
houden_.dus al_le v:j.jf bestmursleden •"dé: kom,,üssies in de 
raten" en zij zullen dus o.a. de Juco vertellen hoe zij 
het willen hebben; De i,lge• ene Vergade:i;-ing- de senioren 
él.us- zijn de uiteindelijke machthebbers. •Zij Kiezen 
ieder jaar het Bestuur en geven dit; Bestuur, .. richtlijnen 

"voor het beleid in het nieuwe jaar, Het b.elangr-ijkste 
-artikel· in het Huishoudelijk Reglement, ,waarme': junioren 
en pupillen te maken hebben betreft natuurlijk de op
d:r;-acht, die de junioren-kom~,1issie heeft ontvangen.· · 
;,rtikel 35 houdt in dit; · "Pe junior,en-konimissie heeft 
ten aa11z ien van Juni9:i;-en en" pupillen tot ta_ak het samen
stellen van hs)t wed stri jdprogr:anima, . he't'' samen stellen 

·van d_e -elftallen daarvoor en het oproepen van,d e spelers 
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en hef!ft bovendien aandacht- te sclic,,l ;.n. aan de ·vorming . 
van cl e. pnder. haar ress.ortèrende :leden, zorg te dragen 
voo.r cl/e benoeming van e lftalle_id13r_s en ini,:tiatieven . · . 
te ·:ontwiltkelen met betrekking tot.alle aktiviteiten die 
zij irfhet belan,:;· van de onder haar ressorterende leden 
wf!nseli jk acht." · · . 
Deze taak reeft de Juco dus nog al wat V:"i jheid. Ook in 
de toekomst mocen ze dus "ijsberen in de kleedkam_ers 
om te kijken of we ons wel douchen". .. 
Een verande:-ing die zeker ook junioren en pu::iillen aan
tiaat · is het verdwijnen van de lett~rs 11 ;:..IC." v66r onze 
naam. Een. van de p;evolgen hiervan is, . dat thans .. ook 
officieel iedereen in. de gelegenheid wordt gesteld het 
lidmaetscha;:i aan te. vregen. · . . _ 
Wat er echter ook allemaal ir;i de organisatie .,van onze 
vereniging veranderd moge zijn, de belan,:ri,ikste dingen 
zijn gelijk gebleven voor wat de opdrecht aan alle leden 

_--betreft.We gaan gewoon met zijn é!,llen doçr plezier·te 
:-.!Je-leven: in ·de. vèrenir.ine- ,. zowel in als buiten het veld., 

1,D.oor on,s, a,'.!n a!l.,lë spelr;c,:;els te houden,,en · - als •t effe 
.Ckan-doottewinnen •. · ., .... / ·. 

,;, 1 . ' • • 
~.moen de: leider van Lens 11, nu in militaire dienst, ZJ.Jn 
elftal overpaf aan de nieuwe leider,.sprak hij de ge
denkwaardite woorden: "Ik s1ta nog liever voor de klas, 
dan ·- .. ,.e .. ~ ............ J ·. . . • 

Ik ben ook lid van Lenig en .. ?nel 

"Vreemde titel", zal je misschien denken maar besef wel 
dat dit zinnetje ontzettend veel kan betekenen. Het is 

· -nelémaal niet de bedoelir-ig · dat er hier eèn "voetbal preek" 
· gehóudeî wordt, maar tóch zijn er dingen die ieder recht-
geaard LensJ.id erP,eren. · · · 
Het zonder efschrijven wegblijven is wel het meest 
markante voorbeeld; Voor een i.eder is zoiets onbeerij
peJ.ijk, want als je lid wordt van een of andere vereni
ting, dan is automatif'ch de consequentie, dat je• je. 
houdt:'·aan de, in de vereni 0 ing, vastgestelde re::;els. 
Bepalingen, als ·het verplicht douchen, verplichte trai
ning, op tijd .aanwezig· zijn e. d:, zijn nood zalce:[.i jk. en.. 
het_ gros .. van jullie zièt dat:. ook wel- in. : · ·---,: --.-·--· 
Voor d.§ze jongens· niets _gan_ lof, méiar. voor-de anderen: 
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Zorg ervoor dat je ook met.trots kunt zeggen: 
::rK BEN OOK LID v:,.N LENS··. 

· Redaktie.: 

Bij een vriendschappelijke wedstrijd tussen Lens .1.4 · en 
Lens 15 was er meer rivaliteit- buiten het veld dan in 
het veld, riet name de resp.leiders vloge ··· elkaar bijkans 
in de haren, (Heren toch!!) 

:. 1 

1 VVP 11 
2 DHC 10 
3 Lens 1 11 
4 Quick 11 
.5 Velo 11 

~ ~~r 1; 
8 GDS 11 
9 Bl,Zwart'11 

10 vcs 7 
11 ;,oo 2 · · 11 

, 1 2 W 1 kwart ; 1 O 

~sor:.NDEN [\- KL,.SSE (bijge'1erkt t/m 
... 4 en 5 jan. 1 9 69 ) 

10 
9 
7 
6 
6 
.5 
4 
3 
3 

·2 
2 
1 

0 
0 
1 
2 
0 
0 
1 
3 
1 
0 
0 
0 

1 
1 
3 
3 
.5 
6 
4 
.5 
7 
5 
9 
9 

20 
18 
1 .5 
14 
12 
10 
9 
9 
7 
4 
4 
2 

Ons hoogste junioren
·elftal dat in deze reek~ 
standen èn be schou
wingen de spits af
bijt, draait dit .. sei
zoen vrij redelijk. 
Er wordt zelfs door 
de spelers van dit 
elftal gefluisterd 
dat'Jernog no'oit een 
:.1 elftal zo; goed ér 
voor gestaan heeft. 
(Hetgeen op een dui-

delijke zelfoverschatting wijst. red.) Deze z~lfover-
. • schatting is 's zondags op het veld nog wel eens te be

merken, •zoals de wedstrijden tegen DHL (4-1 verloren) 
~ . en tegen GDS ( 2-2 )'. ,:.Ochten deze wedstrijd en niet dui

delijk genoeg_ zijn, dan is de nederlaag t-er;en ;,DO (dit 
is niet in de stand bijgewerkt) wel een doorslaggevend 
bewijs. Wil : .. 1 in .deze competitie aan de top·mee blij
ven draaien, dan zal het zich toch w·eer voor 1 OOo/, 'in 
moeten zetten. / 

,., -
' .. 

. ' • .. .,., ... 
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A-2 
1 Gona 
2 L,ens 2 
3 IJiaasdijlc 
4 Duno 
5· 1 sGravSV 
6 HDV: ,_ 
7 :,DO 4 . 
8 Loosdn; 
9 Postdy, 

10QuJck3 

11 8 1 2 17 , Lens 2, uitkomend in ;, . 8 
10 7 Z 1 16 (zaterdag), draait onder 
11 5 3 3 13 de bezielende leiding van 
10 5 .1_ il- 11 onze Kakaman H;de Groot, 
1 0 ::1- . 3 · 3 · 11. bijzonder goed., Het gevaar 
11 . 3 4 • 4 .1 0, bij dit elftal .. s.chuil t in 
9 4 1 4 9 het feit dat 1e tegenstan~ 

10 3 2 5 8 ders sóms wel erg onderschat 
12 . 4 ·n·--3 ··:8. ·worden. En dat dit punten 
10 1 ·9·: •• ·1 ··köst, heeft men reeds on-

dervonden, Toch zien wij, 
met veel optimisme, een kampioenschap van dit elftal 
in het verschiet. Verder kon~entaar op dit elftal zie 
.zoe!,licht op, •...• 

1 Lens '3 -· · 1 ó •. 7 O' 3 
2 VVp 2 . · 9 4 4 1 
3 Dynàmo ' 6 7 8 5 1 • 2 
4 Vredenburch 9 · 3 3 3 
5 St.Voor$rts 5 3 2 0 
6 LVSJ -' . 5

8 
3 1 1 

· 7 GD;', 2 2 3· 3 
. 8 Gr. WillemII 8 ... 2 0 (, 
9 GDS 3 · · 9 · o •. 4 5 

·- 1 0 Rava 3 7 . J) 2 5 

14 be stunt in de ;,.,.klasse 
12 is het ,'.'.Tootse optreden 
11 van -Lens .3. Tegen alle 
9 verwacntingen in ·heeft 
8 het derde zelfs de kop 
7 van pun afdeling in han-
7 den. Dat dit· erg geflat-
4 teerd is blijkt helaas 
4 uit de g··_ote verschillen 
2 van·de gespeèlde wèdstrij-

.,dèn. I-'Iaar toch?.· ..• 
e,m belansri jke rol ïn de· bovenste r·egionen moet in ie~ 
der ~eval weg gelegd zijn. Gezien de uitslagen tegen 
VVP .4-1-Vredenburch 2-0-gewonnen en tegen de Underdogs 
LVSJ' zelfs met 1-0 gewonnen, is d"it zeer goed mogelijk, 
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:~-4 , .• " --- 1 Triomph 8 8 0 0 1 6 "Nooit wanhopen" is -het 
2 RKDEO 3 7 · 5 0 2 1 0 ·parool van het .4e ;,-e~f:-
3 Vrecienburch5 _ 4 1 0 9 ·tal; -Eri .de.ze_ jongen~ on-
4 RKi,VV 3 4 3 1 0 7 dergaan dan ook sport:i,èf 

l Dynamo 167 2 2 0- 0 4 de .zwaarste nederlaag--,, 
DHBJK 2 5 1 2· 2 4 om ·de. volgende· wee1;,;l'lë1?r 

7 Quick Steps6 2 0 4 4 met. 1001, inzet te·, begin-
8 osc 2 5 1 1 3 3 . nen, IJ:!-_t MOET pUnterLop-
9 VVP 3 .. 6 1 1 Ij. 3 leveren,· .hetgeen· beslist 

1 0 Lens 4 5 0 2 3 2 wel zal gebeuren. Wij 
1 1 GD:, 3 3 0 0 3 0 rekenen er ook op, dat 
12 Wilhelmus 6 0 0 6 0 Lens 4 een stevie;e mid-

denmoter wordt, 

Systeem ••• Een nlus2unt? 
. ; ., 

Reeds meer dan eèn mensenleeftijd geJ,~c!~l}--'ly'are~--!:!~-in 
fngeland enige sli,nme knapen die h§..t_yoethal'-spê:t:-v'er·:::. . 
toonden, Het bestond destijds uit het met zijri'"áireii 

· achter· een bal aándraven en wie h·et hard 'df13-äfdë, nièiak
.- te de meeste doelpunt,_en en won de wed_strijd''! ,,. ·· . · .- · 

. _ Veel is er. sind sclien veranderd.· ,',lJ_èeri iri' d"è',''jühîoren, 
· · ·pupillen· en welpen ziet men nog wel èeris qng;eki.mstëld · 
··.•.-en gewoon ·enthousiast voetbal, · --·_. . · · 7- .. ~:-·, ,,·' i · 

· Vaak zijn hier: zelfs de spelers een bepa~rd 11.istèein · 
opgedrongen. Het zg. ''kick and rusl}'•,.-voetbal _is dus 
van einze velden. verdwenen. Systèeri zus 'eh·· systeem zo 
spelen nu de hoófdrol. In de grijze voetba;t.ou_dheid, 
fungeerde b'. v. de_ spil als aanvaller, probèer ·d_at ·nu, 
dan krijgt hij meteen të' heiren 'dat hij 'zijn plaats· •- · 
moet houden. Zo is liet eigenlijk met 'elk_ê _plaat's in·· 
een elftal, Ben ie:der heeft zijn ,·speciale taak en dient 
die uiteraard 'naar bèhor911 uit tn v.oeren. Individu,a.:. 
li.sten zijn in het h'u'idige voêtb_hl niet ·b,êpaald nut
tig • .',lleen de allerbestén kunnen zich :riog hahdháven; 

_ Elke speler zet zich În voor_ l;t_et_ cge_hèle· el°ftal, want 
· eendracht maakt macht! ·De"_ vercled~gendè · tendens in het 

huidige voetbal wint. meer ·-eri>ineer' terrein,: Dit' zeer 
tot· ongenoegen vah verüi t de·;''rrîeëste "yoel.balli efhebbers, 
Deze m.ensen menen (m.J. zeer teré_êgt') da:~ aariv:allèn · 
nog p.ltijd de beste·verdediging is:Een clichè mis-

. schien ,nraar een goede! In het b_etaalde ·voetbal, waar 
financiële belangen zwaar·wegeri,is een dergelijke tak-
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tiek. ,we], e.elJ.s gerechtvaarc1.ig9 ( Eur:opa Cup),. maar bij ,. 
amate1:xr.s .. er:i zeer zeker bij het jeugdv·oetbal .is. het· doe-1-
:bewust spelen op een ·o-o stand bi.jzorid,êi: on1irettlg; · ook 

·· vpór de _spelers. Met dit alles be.doel ïk .. 'het. volgende: 
.Ee_n bepaalde taktie-k of systeem kan zorîdèr bézwaàr ge.:. 
· bruikt worden, mits d-it niet leidt tot afbrekend en fan
tasiéloos' voetbal. :,ls deze· ged2.cht_e reeds \>ij 'jullie 

· .gehoor ma5<: vinden ben ik è1~ van ,overtuigd 'dat ieder, 
naar zijn kunnen, een wa2.rdevolle spe],er· voor ;Lenig en 

·: Snel kan worden. · 
Red, 

. 
Vraag je vader en bekenden ·.of zij ook d.e vette totopot 
t'lillen winnen! 
totósek1~etariaat: dhr,J,Jager, Weimarstraat ·67, ' 
tel, 33.21. 3 3 . .. .... ... . - . . ··-· --- . - .. . 

.' ,~;.,.< .... , .. 

ZOEKLICHT OP LENS 2 , . 

Toen wij J-ie:t zo.ekli.cht,·op Lens· 2. richtten, zagen wij"' 
.allereerst tdat het vert-rëk., van Bas v·. d, Lans riaar ;'>c-1 . 
met lede ogen -werd 1sadegesla_gen •. Bas is een keeper ·met 
om:liskenbnàt talent' el') ,een goede mentaliteit, alleen 
mankeert e:("nog wel'wat aan het uit:sch±eten. De ,huitlige 
keeper, Peter de Haan d_oet zijn naar behoren, maar moet 
alle.en minder· praten en zich beter concentreren voor 
een wedstrijd. Bac.k ;,ad Westhof is eert speler die zich 
de laatste weken steeds beter aanpast.' .Door zijn felheid 
en_ voorcl zijn slidings is 'hij een ·groot -struikelblok 
v:oor een tege·nstander ." Piet r'.ariders( aanvoerder) is be
slist geen ,mooie speler, maar door zijn snelheid en 
vechtlu.st is hij een voorbeeld voor zijn elftal. Jon 

.. Harcirixveld is een zee·· goede spil,- maar ·felheid ont
breekt nog wel eens bij hem •. Patrick de Vries is een 
vrij cor:istan'te. speler die soms onnodip-e. risico's neemt, 
,mé'.ar ook wel op .het juiste moment zijn voorhoede aan het 
werk weet te zetten. Lex Huis kan bijzond_er goede din
e-:en doen. Laar het i-s ja:ïcer dat_ hij zo vaak de. bokke~ 
pruik o.u·zet. · Wim l(ouwenhoven is een onopvallende speler 

. di_e wel ,vaak op· het juistè _moment opduikt om ge'("aarlijk 
te worden.· Ke.es Grinbergen we.et precieSc wat hij in .een 
weçlstri·j(l Gaat .dàen én als dát·. n,og lukt.-ook :i,s het p_a ~ 

. de ,wedstrijd.alleen Keès die. ,het ·wo_ord. hee_ft. )f;ij J)lI).-

.. p:eèrt·b'aa]( .,als, de,,gro_te aniqa_tp:r:" ,in d_e ,y;aor,hoecte ~1s·-,_zijn 
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schot kan dodelijk ZlJn, Hans van Hulst is een rus-
. tige speler met een goed se.hot,, terwijl Hans Bijsterveld 

een goede. en hard werkende speler. is .die dit seizoen 
een goede mentaliteit aan de dag legt, Vrije trappen 
is zijn' specialiteit en vele keepers hebben dat reeds 
ondervonden. ;,ad Tinnenbroek, tenslotte, .is helaas 
wat uit vorm maar met flink trainen komt ni j er ab so
luut weer bij. ::l.esumerend een gezellig en hardwerkend 
elftal. l!ien speelt hard maar bijzonder fair, Een hoge 
klassering ligt m.i. in het verschiet, · 

H,de Groot. 

Het wa'l3 maandag 6 janu. toen .1 s avonds om 7 uur bij 
de familie de Jongh de telefoon ging. Het was dhr. 
J. Zoet, die vroeg of ik, ondergetekende, een stukje 
i·1 Jong Lens wilde schrijven, De heer Zioet begon al 
met te katten over de wedstrijd van ;,-1 tegen Dhc,· 
Deze wedstrijd verloren we namelijk met 2-L.na. een 
zeer spannend slot. Hoe hij dit kon doen snap ik nog 

· niet, want even later las ik in de krant, dat dezelf-
de heer Zoet in de wed1;trijd van Lens 1 e'en niet te 
missen scoringskans om zeep geholpen had. Dit alles 
met·het gevolg dat Lens 1 0-0 gelijk speelde, Toch wel 
een goede prestatie met 4 invallers. Ik wil nog we.l even 
terugkom€1n op de wedstrijd van f,-1 • In de Lens-revue 
stond deze aangekondigd op het eerste veld, Dit zou 

- • ons een .g;0 ote steun geven, die .we hard nodig hadden, 
want Dcc stond en staat nu nog steeds op de eerste 
plaats. Toen we echter die zondagmorge_n bijelkaa.r · 
kwamen, kwam de mededeling dat. we toch op het derde 
veld . zouden spelen. Dat was hele.maal niet zo leuk, 
vooral daar het een belangrijke wedstrijd was, En dan 
komt- er ook nog bij: de jeugdelf'tallen draaien zeer 
goed. Hierdoot kom ik dus op het gebied van de trai
ning. Op het eind van het vorig seizoen hoorden we 
dat de heer Willems ging stoppen met .. trainen. Dit 
vonden we zeer jammer, want de training die hij gaf 
was· zeer goed, En dan kwam er ook nog bij:we wisten 
niet wie we ervoor zouden teurg,krijgen. Nu weten we 
het wel. Het we.rd èe heer Scherpenisse en het blijkt 
wel uit de resultaten .dat zijn training net zo goed 
of zelfs nog beter is dari die van de qeer Willems, 
Nu maar· hopen dat het zo zal blijven, iets wat ·ik ze-· 
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ker niet zal betwijfelen,· 
Nog iets voor de pupillen. Jongens als je thuis speelt 
neem dan je vriendjes of vriendinnetjes mee. Ze kunnen 
je dan ae.nmoedigen en dit zal misschien ertoe kunnen 
leiden dat je nog beter gaat voetballen dan dat je tot 
nu toe deed.Kom daarom ook steeds trainBn .• Dit zeg ik 
.speciaal nu want alle elftallen draaien uitstekend. • 
Houden zo, jongens en verder wens ik iedereen veel-suc. 
ces tee ip de rest van het seizoen,· • 

· · Peter de ·Jongh. 

nedaktioneel konr.ientaar: geen. . .. 
(het e·nip.:e lid ve.n de redaktie· dat konm1entaar wilde 
geven, hield bijtijd$ zijn mond toen hij de t;rijrizende 
blikken van de beide andere redàktieledem zag.) . · · 

BE:.TNIGHT. 

in ze waren er op .17 januari. De h:j.ppe beat ers, Soul er, 
beatn:j.kkers, swingers, rockers en Don Jus1n's, die toe-

- vallig ook in Lens_ voetballen. Onder de 001°verè.ovende, 
maar e:ewelc\ige -muziek van de Groovy' s be3;on het festijn 
Het begil). vtas ietwat schuch'Ger, Het bekende(sex)-appeltje 
uit de boo~a kijker;i., maar het duurde echt niet zo lang, of 
de _•katers be sprongen.,de kat jes. en hobbelden, hosten, . 
schudden, Qf zullèn wij het dansen noemen over de vloer, 
De .. stemming steeg. Het werd voller en voller, De Kwiek
Sporters, alle complimenten aan deze zijde, werden 
steeds kwieker, de Lensers steeds lenirer en de dans steed: 
sneller, Het was jamr.ie.r dat er geen filmcamera was, 
want er Wqren mensen, die dansen u:i,tvoerden, waar d.e 
primiti~ve bush-bush trevolking jaloers op -zouden zijn,· 
Sen van de hooptepun_ten van de avçmd was de i'-'.iss-r:ini 
ve.rkieziçg, çde gewonnen ·werd .. door wie anders dan · 
Pe.tricia van der Velde. Een andere bijzondere attractie, 
l!!isschie11 is .het velen niet opgevallen, was de dans 
van <)..e heer Geitenbeek met ons qller frêle _Yvonne, en 
onder ons gezegd en gezwegen, zij konden er wat van, 
De. gelukkigste_ man van de _avond was ongetwijfeld de 
grote Ka K-a:, die niet alleen een uit verkocht huis had, 
maar zelfs viet' handtekeningen aél.n· allercharmanste dames 
moest uitdelen, Zo zie je zijn faam gaat zelfs over 
onzè Lensgrenzen. 1,1 met al .was het een onvergetelijke 
avond, en naar wij van de grote Ka Ka vernomen hebben, 
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binnenkort dan ook zeer zeker herhaald zal worden, 
··· "Beat . .:.Sikke r';. 

Roy Bos kon· zijn c)1armante ï:rèd'êrhelfl/'werkelfjk ·geen · 
moment alleen laten, Peter Verheesen was en bleef•in .· 
de"buurt •. Enige taktisch·gekozen momenten uitgezonderd. 

ST;,NDEN. B-KL;.ssE'.l.S 

B-1 
' 8 1 . ;',DO 10 9· 1 0 

2 Lens 5 10 7 3 0 
3 RVC 6 

6' · .. 
9 5 ' 1 3. 

· 19 Een flink stuk Len.s-toe
-,,--1=--é'--=--·~· . ..,.1--;-7 :- komst is vert egnwoordigd 

· 11 in ons hoog;,te B-elftal. ·· 
4 DHC 10 4 
5 il 'kwart; 9 4 
6 Wilhelmus 9 ··. 4. 
7 vue 7 1 0 3 
8 vcs 5 9 2 
9 Oliveo 2 9 2 

10 Quick St.., 9 1 

verloren· worden,, ;is 

,-B-2 
• 1 Naaldwijk 3 10 

2 Cromvliët 2 10 . 
3 ,Gona 3 7 
4 RKSVM 2 9 
5 Duno 4 ,7 

2 4 
1 4 
1 4 
2, 5 
1 6 
0 7 
0 8 

een 

9 0 
7 ,. O 
6 0 
6 0 
,5 : 1 

.. 10· De traditie getrouw draait 
9 dit elftal bijzonder goed. 

. 9 •··Een ·tweede plaats is het· 
8 ., resultaat. · Indien .. de wed-' 
,5 strijd tegen :,DO, op het. 
4 ;,DO-terrein in winst omgezet 
2 zou kunnen worden, en iri.d_ien 

, er niet onnodig punten 
kampioenschap niet uîtgesloten. 

.
3
1_, ,1

1 
__ 8

4 
... En.ie;_zin,s";t,el~urf3:t_~.!,I:enct 

verschijnt ons tweede B .. 
1 12 elftál •. Na een bijzonder 
3 12 göed begin werden achter 
l 11 ·. elkaar twee onnodige · 

6 Lens 6 9 .5 1 
7 ,Duindorp sv 3,8 2 1 

~-~4.---=--'--=3--'-1.;,.1 nëde:dagen geleden. 
5 5 ;,an de hand van de re-· 

8 Quick 6 · 
9 HBS 4 

10 Velo 6 
~ . 

11.Flamingo's 
12 Spoorwijk 2 

10 2 
. 8 2 

-8' 1 
10 0 
-4 0 

1 
0 
2 
3 

,·1. 

7 ,5 sultaten wordt een goe~ 
6 4 de middenmootplaats ver-

. 5 4 \-ia-cht. Voor ,een• nadere 
7 ·· : 3 . b'e'schouwihg 'van dit · elf-
3 · 1 tal, verwijzen wij naar · 

het nzoeklicht'l,· 
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B-3 
1 ODB .. 2- 9 7 1 1 1.5 Ee'h tweede plaats voor 
2 Lens 7 10 .5 3 2 13 Lens 7 is het voorlopig re-
3 HDV 3 · 9 6 0 3 1 2 su:l taat. 0-ovallend was de 
4 GSC 6 .5 1 O 11 1.5-0 overwinning op RVC 8 

.,5-Rl,S 3 10 4 J 3 .-11.en de 11-0 zege o:i;, Duin-
6 Ooievaars 9 4 1 4 9 dorpSV 8,_TsJgen ODB 2,.on-
7 VCS 7 .5 4 0 1 8 getwijfeld de _,sterkst 0 .. _ 
8 Te Werve 7 2 1 4 .5 ploeg in deze afdeling we_rd 
9 Tedo 2a 3 1 0 2 2 helaas met 1-4 verloren, 

10-RVC-8 4 1 0 3 2Indereturnwedstrijdzal 
11 DZS 2 .7 0 1 ·6 1 ÇDB 2 hét bijzonder_ zwaar 
1 2 .Quick 7 7 0 1 • •. 6 - 1 krijgen. Bovenf!i-en moet het 
13 Duindorp 4 0 0 4· 0 elftal, indien werkelijk 
_ kampioensinspiraties heeft 
oppassen voor de la;:r.er geklasseern.P medebroeders. Er zijn 
vèle grote op klE,intjes gesneuveld, · 

- . 

B-4 

1 . PDK 2 1 O .5 4' · 1 14. _ Door. het grote ver.schil 
·2 R.ava· 7 7 .5 1 ·1 11· in het aantal wedstrijden 
3 HDV 4 8 4 3 1 11 geeft do~e stand niet be-
4 Kranenburg 7 4 2 1 1 0 paald een juist beeld. · · 
5 Lens-8 _ 9 4 2 3 10 \'lij zouden Lens 8 dan·ook 
6 1-IPSV .2 4 4 ·. 0 . 0 8 kunnen omschrijven als 

. 'J- Qu~ick Steps 8 .- 4 · O 4 8. een goede middenmoter. 
8 DHBRK 4 · 9 2 1 6 .5 Tegen HDV 4 (0-4) en . 
9 Spoorwijk 4 1. 2 1 4 Eave. 7 ( 2-.5) werden . 

1 O f,D,5 .4 6 O .1. .5 1 _ çlu;j_del,ijke ,nederlage_n 
11. RJ,S 2 1 0 1 2 7 4' ·geleden. :1an de andtire 
1.2 HBS 6 . 4 0 0 4 0 kant werden ruime over-

-- . winningen geboekt op 
f,DS 4 (.5-1), it,·,s 2. (.5-0) en DHBRK 4 (.5-1), Wij gaan 
.er van uit, dat deze laatste overwinningen zullen wor-· · 
den·gevolgd,door overwinningen op hoger geklasseerde 
elftalle~.:-
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_1 Lens 9 - 10 
2, vcs 8 - 8 
3 GDS 7 . 10 
4 ,WIK ·2 _ - '9 
5 Spocrwijk 4 _ 
6 BMT 4. - 8 

-~ .. ,., ,. - -;·. ' 

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

. 1 · • 2' _- 15 I~''de èomp,ej;~tie van Lens 9 
0 "1 _ 14. ' h~bbEê!n reed"s nu de belang- _ 
_ 2 2'. ;J4' .rt,.jk,s~è,selftallen zich.van 

4 1 4· - 9 _ de r:est afgescheiden, Ge.:. 
4 · (J) : JJ , 8 + ukkig pÊ,hoort ook Lens · 
2" _ 3_- .3 ; 7 . tpt- d·e sterksten, terwijl-

7 Quick 8 10 
80DB_3 7 
9 Celeritas 8 

3 1 · 6' ·. ·· 7 _ voer al Spoorw'i jk 3, en, VCS 8 
· 0 5 . 2, · 5 .. s'upèr_:-g;e;vaar~i jk lijken. . 

2 ~. _-5 5. -Be spanning zit er dus,_be,-, 
2 o_ 6 4· poo.rlijkin', Ook.hier.en-· 
O O _ .- 6 O kel:e ov'érwinningen. Vios 6 

10 VICS 6 8 
11 HBS 6 6 

__ _, ___ en Quick,8 w.er,den resp.-,_ 
met 8-3 en 7-1 aän de zegekar gebond1;m_. D~ tw.ee neder- .. 
lagen werden· gel·edèn tègE:n Spob:rwijk, 3 (2.;-4;) en. VÇS 8 
( 1-4). :,angezie n, vcs_· 8 nog thuis 'qt;1tyangen wordt zijp 
d.~ kampioens)cansen n'og zeker_ niet_ ve,rk(;)kl)n, ., - · · 

. • • . ' t . 
~ ~ ·, •. -~ 1 _, 

. ' ' 

1 Gona 4 7 · 7' · 0 0 ' 14 _ Na eèn ri1ättgE?: start, komt 
·2 Itava '8, 7 '. 4 ·. 1 ' 2 · 9. Leiis 10 tenslotte 'tot. , 
-3 GDS 8 : 1 0 4 '1 . 5 9 zichzelf, ; Çompleeti met'.'' 
4 Lens 10 7 ; 3 . 1 3 l ' beba~~de'_ lêidêr, d ~e b~-: 
5 Schevenih&·4 3 ,O .. 1 veridien,öok'póg stinkt·· 
6 Duinoord ,, 4- 3 'Q,:_1 <6' · (hij toèkt;"pijp{); bèzorgt 
7 Or.Blauw 7-- 2 , 2 · .. J '-, 6 _ dit elftal '·de laats_te _ 
8 HDV 5 .5 2 .0" 3 -_ 4 tijd dé tegenstanders' 
9 Duno 5 1 ,_ 1 'O': o _: · 2, ·knikkende ,knieen,'·De uit-

10 Tedo 3-' '- 4 1 · .O •3 2· -slagéh van·'dé laatste 
11 Q,StepsB 10 0·1 ·9 ~1 wedstt-ijdèi).; men-l:>oekte _ 

- > ·• '. < --- oirêni"inriin,:,en van î 0-0 - · 
en 1 0-1 , maakt het zói:ide~ ·mee~- ~oge'.J,~jk''dat •~it /~~ftar·• 
op de 2e plaats zal· eindigen; BOlv,end:i'.en de big matches 
tegen Gona moeten· ook nóg gespeei'à ,io'r'äen; en gêlieel _ -
kansloos is dit-èlftal'rtièt, ~, .'.;_.-":'; · · · 
Verder kómrnentaar, zie ''zoeklicht ·op:-1,;' ."· " ' 

. . . • ··: . ' • ·; ... ;.. ,.' •' - ;,_,- ,· .. -~ -t:~ '('., . --, ,.<_ 

' ' . , 
"· 
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ZOEKLICHT OP LENS 6 
Toen bleek dat Lens 7 veel te sterk was voor hun afde
_l:i.ng; werden het toenmalige 6de en'"7de elftal omgewis-

. seld. Dit· bleek een goede greep, viant ook in de hogere 
afdeling draait dit elftal aardig mee in de top. Na 
enige· daverende overwinningen werd helaas na een sledhte 
en ook wel wat obgelukkige wedstrijd tegen Quick met 
1-0 verlo"ren. Na de ;'wint'erpauze" weer een nederlaag, 
nu tegen het sterke Gona:. Bij een nadere beschouwing 
va·n dit elftal blijkt dat er ae.rdig. wat talent in dit 
elftal schuilt. Om te beginnen staat als laatste 1119.n 
keeper Rob Vuu·rens. Deze talentvolle jongeIJ1an heeft de 
afgelopen maanden beV.ezen een betrouwbaar sluitstuk te 
z,ijn. Voor hem opereert op de eerste plaats spil en 
aanvoerder Theo van Eijn, een·knaap met spelinzicht en 
een juist_e ins~elling.-- !l'aast hem vierde Chile Bloks 
enige weken geleden zijn carne-back. Een h.ersenscl1udding 

_belette deze goede, maar wat trage, voetballer te spe
len. Linksback Tonny Jungschläger treuzelt nog al eens, 
doch is zijn plaats volkomen waard. De and.cr0 back, 
Henk Rirru:1elzwaan is eén technisch goede voetballer mè't 
een goede mentaliteit. i,ls halfspelers en meestal 
heersers op het middenveld, fungeren Paul v,d.Steen en 
Shris Stapel, Paul moet het vooral hebben van zijn op
stellen en techniek. Snelhe:i.!f en a'fner.;en_is_bij_ h_em he
laas niet zo best. Chris is de grote zwoer:er achter de 
voorhoede, Zijn ·conditie .stelt hem in staat een groot . 
gedeelte van he.t . .veld te bestrijken. Rechtsbuiten Ron 
rfoershoek is een man die alles kan, als hij daar zin 
in heeft,. Snel en wendbaar, als hij is, kan hij een door
lopend gevaar zijn voor de vijandelijke achterhoede, 
Spits Peter V.erheesen, de wat langharige doordouwe.r in 
de 1voorhoede, laat nogal vlug de moed zakken en praat 
nog te veel. ;,ls hij de juiste mentale instelling. toont 
kan hij een gevaarlijke sp.~ler worde.n. Theo Booms, uit 
de acht .. erhoede verhuicld,. is in de voorhoede nog niet 
rijp voor een beoordeling. J:et zijn capaciteiten belooft 
het echter wel w:at._Last but not least,lin_ksbuiten Koos 
v/d Voort,.een kleine en wendbare speler,die,mits hij 
meer in het spel betrokken wordt,goede dingen kan doen, 
Hij toont iedere wedstrijd qe juiste inzet.Zo niet en 
dat weet hij,krijgt hij van de leider (zijn vader)! op 
zi,in falie (fluistert men in de Lens-catacomben!). On-

' . , , ...... '""' ~ ., , : , '< 
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danks de meest recente resultaten kan dit elftal nog 
een belangrijke röl spelen. :.an de jongens in deze 
het laatste woord. 

"Coach". 

Het is nog steeds algemeen 'gebruikèlijk om in ieder.· 
geval te trachten je behoorlijk te gedragen ten op~ 
zichte v~n de scheidsrechter, tegenstanders en mede
spelers! ! ! Wie de schoen past; trekke heJ11 •aan! ! ! ! .. 

. .. 
L;.NGS DE LIJN ( speciaal voor de ouders van· junioren en 

. .. ,_ .... __ :pupill_en) • . .... 
Heeft u zaterdags weleens naar het -:voetballen .staan. te. ... 
kijken? En is het u nooit opgevallen dat.al die.vaders 
en anderë toeschouwers langs de lijn staan te schreeu
wen wat d·e spelers moeten doen? ,~ls ik dat -hoor. vraag 
'ik me altijd af, wat. is nu nog de taak ·van de alèider, _ 
die zijn zaterdagmiddag ervoor. opoffert? Missèhien 
heeft u het vroeger zelf meegemaakt. :,1 s je de bal had -
dan hoorde je van iedereen langs d.e lijri kreten wat je" 
erl)lee m@est doen •. De enige die je niet :hoort is de . · . ; 
leider. :.1s deze mensen- die staan te schreeuwen. nu ·: ·_ 

· zelf eens leider worden, dan kunnen ze tegen de spelers ·, 
" zeggen wat ze willen. ;,1s ze dit niet willen laten ze - ·• 

€1.an rustig naar het voetballen kijken en niet .zo schreeu
wen. Dit irriteert verschrikkelijk. Iets zeggen is niet.· 
erg,. meiar twee maal een half uur staan te .. 13chreeuwen 
is verschrikkelijk. De scheidsrechter in ·hët veld zie· 
je ·herhaaldelijk wijzen als er steeds geroepen wordt. 
Iedereen in het veld wordt zenuwachtig, de spelers 
maken fouten en gooien e_r soms met dE:l pet naar. Ze 
spelen voor hun plezier ·en worden nog ni"ét öetaald, · 
Kijkt u voortaan rustig näar het voetbal·maar houdt u 
zich a.-u.b. een'beetje kalm. :.1s u iets wil zeggen dat 
u nodig viridt, ga dan desnoods naar de leider en be- . 
spreek het. l'Iissèhien heeft u gelijk en zegt hij het . 
tegen de speler.'S. De spelers nemen het alleen ·maar van 
hun leider en trainer aan. Dus zeker niet van mensen 
die langs de lijn .staan en die ze misschien niet eens 
kennen, Veel plezier verder op het veld. · 
•.•.. · · J'aul '·v.d. Steen. 

1 • 
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Redaktioneel komrnentaar.:Wij kunnen ons. voorstellen, dat 
het vrij vervelend is steeds weer hetzelfde. ·(deskundige 
of ondeskundige)· kommentaar langs. de J.îjn aan te horen, 
maar realïseert Paul zich wel, dat het nog vervelend.er 
is voör belangstellenden het geklets IN het veld aan te 
horen.. · · · 

Er zi;jn blijkbaar nog steeds· jongens die denken, dat zij 
met zo min mogelijk trainen' toch in de hoogste elftallen 
komen of. blijven. (Hee i_s het mogelijk??) ··· • · · - · •· - · 

··-·-· 
HET ICRi',KTEJ V!,N VOETB:,L 

Voetbal is een bewegine;sspel. Het voetbal spel eist van 
de spelers een combinatie van beweeglijkheid, kracht en 
uithoudingsvermogen. De voetballer maakt een groot aan
tal s.tar'ts ;· vele korte sprints en talloze wendingen naar 
links eb rèchts met; het gehele lichaam of alleen met de 
heupen of de :romp. Daa;rbij zal de voetballer verschéi
rlene malen moeten vallen en nog vaker moet hij springen 
in voorwaartse, zijwaartse of·opwaartse ric:hting,met 
éénbenige of -xwé_ebehigè afzet. :Cr zijn mensen, die "zo 
maar". langs hèt · lijntje van een '!Toetbalve.ld zitten·, om 
te genieten van het spel en van de emotie der wisselende. 
spelkansen. ï:aar er zijn ook men~en,'die langs het lijn" 
tje zitten· met papier en potlood .of met een chronometer. 
Het zijn de durvers en· se.condentellers; .Van dezulken . 
komen soms aardige cijfers in de. krant. Uiteraard moet 
men er geen "wetenschappelijke waarde"· aan hechten, maar 
de cijfer·s zijn toch wel aardig om een indruk te krijgen 
van de inspanninp.:en, die het voetbalspel: vergt·. Onder
staand geef ik jullie de gemiddelde cijfers, die ik.hier 
en daar in de.buitenlandse sportbladen vermeld vond. 
;~ktiviteit: · · Gemiddelde speler per wedstrijd: 
netto speeltijd 60 miii. (opeen wedstrïjd v~90 min) 
loopafstand 1,5 kn. · · 
aantal .starts. ,50. 
sorintafstand 1 · km. 
sprintsnelheid 12,.5 / 100 mtr. 
aantal sp•-ongen 1 O . 
Uit deze .. , cijfers l'.>li jkt het dynamisch karakter van· voet~ 
bal duidelijk;. Uit''deze gegevens wordt ook wel duidelijk 
dat de voetballer over e.en groot ui thoudine;svermogen 
moet beschikken., De loopafst,:and van 1.5 kilometer, waar-
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van bij stukjes eh beetjes 1 km gespriii.t moet worden, 
vergt:een enorme hoeveelheid orgaankracht en betekent 

-'een sterke belasting và.n de lichamelijke vermogens. 
·•De voetbalsport brengt de spelers naar buiten ·én voert 

hen weg uit huis,- uit de straat, uit de beslotenheid 
van de school, werkplaats en woonwijk naar het vrije veld. 
Het brene;t ons vanuit de stoffige straten met- de vele 
dampen, gassen en afvalstoffen naar het groene gra8"eri 
in het landschap, Daarom is het van het grootste belang 
dat bij de aanleg van onze velden veel rekening is ge
houden met passende beboming en plantsoenering, iets 
waarover we ons als "Lenser" oprecht mogen verheugen!! 

· Voetbal is een spel met tegenstanders. Het feit, dat 
men alleen maar kan voetballen als er een tegenpartij 

·-aanwezig is,· bepaalt in hoge mate het· karakter van voét
bal, Dit -betekent immers, dat de voetbalsport altijd 
op wedijver is ingesteld, Het speldeel is de overwin-· 
ning op de tegenpartij, : · · . · · 
Het voetbal kan du_s alleen maar "óhtstaanf., doordat de 
één tegen de ander spé_elt. We ,breng.en du.s eigenlijk 
met on,ze tegenstanderS' het '.voetbal spel tot stand. • 

·· .Het karakter vim de wee:! strijd hangt voq:r .een groot 
·· deel af. van de wijze;· wäarop medé~en tegenstanders sa

menspelen. De grote winst _die hieruit kan ontstaan, is 
de "sportiyiteit''t! Met de spanningen in, een wedstrijd, 
zal, bij ·e!êln goédê spórtopvatting respect voor de tegen
stahder groeien. Zulk een respect laat ook zijn karak
ter niet onberoerd•, indien de sportiviteit werkelijk 
zijn eigendom wordt. Door deze sportiviteit zal de 
clubgeest en clubliefde èr wél bij varen. Het .voetbal 
wordt gerangschikt onder de groepsspelen. D.w.z •. dat . 
de' leden van een groep samen moeten trachten het spel.:. 
doel te be reiken, Goed samenspel houdt heel veel in. 
Neem.bij; het verdelen der funkties ,en het· bepalen··van · 
de onderlinge plaatsen! Samenspelen 'is al-tijd geven en

__ nemen. Daartoe behoort ooi$:: niet -kankeren; niet :onaan~ 
genaam nakaarten en in geen geval de schuld van een 
gemiste bal op een ander schuiven. Het genoemde groeos
sp~l houdt în, dat iedere speler verantwoordelijkheid 
heeft tegenover de g:r:oep, Het begint al ·op weg naar het 
v:.eld, ja, al v66r die· tijd: nl. bij het op tijd aanwe
zig· zijn op de verzamelplaats. Tot slot nog even te
rugkomen.d op mi jri geile fde woord je "sporti vi tei t". 

:r_•. 

1\ 
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Wat is sportiviteit? , :' 
r1eèstal krijgen we als antwoord. een heel waslijst je van 
deugden ópge,s.omd: ridderlijkheid, ·eerlijkheid, beheerst
heid" enz. Dat· zijn allemaal e;oede en brave. dingen, maar 
daar hebben we het woç,r~ "sportiviteit'; niet. voor nodig. 
Zonder nu hëel diep op het begrip "sporti:viteit" te wille 
ïngaan, wil ik er toch wel dit van zeggen: als mensen 
met elkaar sp€len volgens bepaalde afspraken(spelregels) 
en proberen on'! binnen de perken van di_e spelregels het 
spel van elkaar. te winnen, 
-dan BEHOREN die_,mensen zich aan de afspraken te houde.n, 
-dan BEHOREN die men$enaan de andere spelers net zo· 
veel vrîjheid én speelruimte te laten äls ze v,,-:r zich-
zelf. vèrlangèn, · .· . · · . .. · 

-dan BEHOREN die mensen de andere spel ers nl;lt · zo te be
handelen als.ze.zèlf behandeld willen worden. 

-d~n BEHOREN -·die mensën zoveel .. zèlfrespect te hebben, dat 
ze een waardige bijdrage leveret tot een goed verloop 
van.het-spel, Kenmerkend voor de goede sportman ió dat 

hij de ,kunst ·verstaat nederlagen te incasseren. De en:..· 
_gelsen·zegg~ri iri zo'n geval: 11 He is a good loser". 

Indien·;d~ voetbalspor,t en dan uiteraard Lens in het bij
zo_nder.:wil bijdragen t_ot de karakte_rv:orming van de voet
baller,--d,a.n zullen .we duis een duidelijke voetgalethiek 
moeten vertonen •. Dat betekent in de praktijk, dat de 
Soelers in _en· door hun sport moeten ervaren wat hoort 
en_niêt hoort. · --

-H. W. Scherpenisse. 

Hebben· jullie ook .Otto Kortekaas ziè"n schuiven op de 
beatavond? 1'-let ··verheer],.ijkte blik in zijn ogen -en dan
send met· e·en· ve·rrukkelijke kwieke-sportster zou je al
le"ën .voor_ hem al een beatavond organiseren! 

ZOEKLICHT OP LENS 10 

Lens 1 O, het laag$te B-elfta1·, is geen elftal met ·groot
se kapaciteiten, doch het wordt geheel gecompenseerd _ 
door de geweldige inzet, waarmee ïnen speelt. In het begin 
van .het· seizoen was er •geen· lijn· in het elftal te be-· 
speuren, maar na enige wedstrijden, waarip verscheidene 
spelers _van pláats wissèlélen, - werden er kleine ov_erwin
ningen geboekt, Bij'"de läatste wedstrijden waren er __ 
zelfs monsteroverwinningen zoals 7-0 op GDS, 1 o.:.o op 
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Tedo en, 1 0-1 op ,~do. De oorzaak van deze. over.winningen ... 
ligt niet zo zeer in•.het ·feit dat de tegenstanders zo 
zwak z·ijn, dit .is nl. niet zo, .als wel dat het elftal 
op het ogenblik e-en homogene ploeg is. Het 4-2-4. sys
teem wordt goed gespeeld; en mocht een tegenstander erg 
ster~ zijn, ·dan wordt er automatisch overgeschakeld op 
een 4-3-3 ·systeem. Het is voor een tegenstan9-er d_an 
ook vrij moeilijk te passeren, terwijl de middenlinie 
goed het middenveld bezet.·. Door het gebruik '"l~n de ;Léi,nge 
passes wordt de voorhoede aan het werk gezet, hetgeen 
menig doelpunt oplevert. .. .... 
Bij een persoonlijke beoordeling der spelers komen er 
touh nog wel enige schoonheidsfoutjes aan het licht. 
De keeper Reuver is betrouwbaar, maar lage ballen zijn 
nog weleens een probleem voor hem. ilulkens en Lucassen 
beideb backs, werk-en hard en zijn moeilijk te passeren. 
Castenmiller is trapvast, maar heeft weleens de neiging 
te ver naar voren te gaan .• ;,anvoerder··Kuiters is onpas
seerbaar,. en gaat zelfs over lijken om een aanval te 
stoppen. Hoefnagel en Wolters bezetten het middenveld 

. goed. De gebroed.ers :,sselman voetballen goed, maar hou-··." 
den de bal t_e lang bij zich, hetgeen wel een familie- · 
kwaal zal· zijn. Hoenderkamp blijft wel eens te dicht 
op de_ linkerlijn stae.n, wat hëin onbruikbaar maakt;·:. :: 
Charité en Vroege,-de eerste moet het hebben.van z:j.jn; 
snelheid,.de tweede van het zich op het juiste moment 
op de_ juiste plaats te bevinden, vormen hierdoor twee 
merkwaardige spitsen. :,1 met al is het tiende een elf
tal, waarin_ de _sfeer goed is, in een wedstrijd hard ge
we_rkt wordt, en dat dit seizoen ind:i.en zo doorgegaan 
wordt_; beslïst meer overwinningen zal boek~:_ 

UGH~I ~' 
0{ ,. :r :\". • j' 

: ~,I 1· /, ··11~ 
, ..:..c... ~,~- n . l,. 
tl/157 . r 1 .....---... tl 

.. I. r-:-.; :·•\• 
C:& \ ,,.f 
~./ ( .. 

-· ,· 
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ST:.NDEN C-KLJ;SSERS 

C-1 

1 Laakkwa. 1 O . ·s O · 2 16 · Pover, · zeer pover ZJ.Jn de 
2 vue 12 · 8 · 7 '..1 O 15 resultaten van onze vlàgge-
3 ADÖ 16 . 8. 6. 1 1 13 dr~gers in de C-klasse, 
4 DHC 12 9 5 3. 1 ·- 13 · Verschillende faèto~ei:i, 
5 :2VC 12 10 4 1 . 5 · 9 zoals mentaliteit en con-
6 HVV 6 ~- 8 3 1 4 · '7 cel'.\tratie zowel bij een . 
7 VVP 11 ·· 8 3 l ·4 7 wèdstrijd als bij de trai-
8 LENS 11 1 0 3 · 0 · · 7 6 nine;, spreken hier een- . 
9 QDS-9. 9 .. 1 0 .. 8 2 hartig woordje mee, Dit 

10 Velo 8 · 8 O'.- 0 . 8 0 elftal. kan veel en veel be-
' · ·· _ .. ter,f,chtereenvolgens werd 

van Laakkwa '.( 5-0), VUC (!t-1 ) , ADO ( 5-2) en DHC ( 2-1 ) 
met ,min of meer- forse éijfers verloren. Slechts magere 
overwinningen tegêri HVV C3-1 ) , Velo ( 1-0) en GDS ( 6-3) 
staan _hier:-te~en0ver •. · · 

~-::2 

1 Durió · 7 • 9 9 0 0 18 Pas -uit de pupillen overge-
2 LENS· 1 2 9 8 O 1 · 16 komen jongens vormen de 
3 Rava~10 ~- 6 0 3 12 meerderheid in Lens 12. 
4 t'ociscl.uihen7 3 · 2 2 8 De-resultaten zijn bijzon-
5 GDS 1 o. .·. 9 2 -•· 3 · 4 7 · der goed te noemen, zoals · 
6 Spoorwijk·,7 2 2 3 6 de ranglijst laat zien:· 
7 · Quick 11 · 9 2 2 .5 6 Deze over het algemeen. 
g. Kranenburg4: O .,· 2 2 2 , kleinere jongens, lee:get_l · 
9 Vredenb. . 7 1 O 6 · 2 vaak hun wil op ,aan physisch 

10 VVP 12 •· 8 0 1 ·.7 1 · sterkere t,,::enstanders • 
.. -- .. Alleen tegen koploper Duno 

werd vèrloren, De derby t'egen Rava levèrde daarentegen 
een overwin~ing van ~aar liefst 9~4 op. Trouwens be
scheidenheid i~dit elftal vreemd, getuige de 12-2 

overvrinnil1,f?'_'·op :vredenburch,. -7-.2 op Spoorwijk en 3-0 
op VVP; f,ll_êien tegen Loosduinen .werd wat rustiger aan
gedaàn, 3-2 was '_het 'resulta13-t slechts. Wanneer dit toe
komstiige C-1 elftal. op ·ctèzelfde voet blijft doorgaan, 
behoort een kampioènsêhap_besiist niet tot de utopieën. "' ' - ;, . 

. ' -; ... .. . ~ 

. --
\, ~. . . ,' ,., 
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1 LENS 13 
2 VVP 13 
3 BTC 4 
4 HDV 6 
.5 Westerkwa-, 
6 VVOG 62 
7 Ooievaars 
8 GDS 11 
9 ODB 4 

10 ;,DO 21 
11 GD:. 7 

9 . 6. · 1 .· .. 2 ; \3 · De stand véin Lens 13' is 
6 4 4 1 9 ·wel geflatteerd te. ndemen 
4 4 0 0 tl afkeuringen,en uitgestel-
4 4 0 0 8 de wedstrijden zijn hiervaR 
7 3 1 3 7 de oorzaken, Desondanks 
3 3 0 0 6 · is dit elftal een opponent 
.5 · · 3 O 2 , , 6 waar iedereen duch:tig re-
6 3 0 3 6 , kening mee moet h'ou9err. 
9 2 1 6 .5 Jammer d·,at pas de laatste 
7 1 0 6 .• 2 · twee wedstrijden verloren 
8 1 0 · 7 2 gingen, waardoor de kan-

SV ·4 Ö · 0 4 · O sen van dit e'lftal · een 12 Duindorp 
. . . · geduchte knauw kregen·, 

Tegeri VVOO wêrd ondanks verste.rking van Lens 14 met 
5-2 verloren, hoewel daarbij gezegd dient te worden . 
dat d.e vàste coach vàn dit elftal niet aanwezig kon 
zijn; terwijl zijn-vervanger, was het een 'Ju.zo-lid?, 
wel ·zijn _best deed, maar op het beslissende moment faal-
de, ·Niettemin. óverwinningen van 5-0"op i',dci, 6-' 1 op . ,. · 
Gda, .5-3 op Westerkwartier bewij2:_en dat resultaten ort- = 
der goede J,eiding _niet achterwege blijven·; · ,.:,,-

. C-4 

1 DZS .3 8. 8 O Ö; 16 Dat een "fanatieke" leider 2 Laakwa , 9-' 6 o 3 1 2 niet. aJ.;J;;;i_jg succes met_i zich 
3 GRVC 2. 8 5 1 2 11. meebrengt, wórdt bewez\?n 
4_LENS 14 ___ !Q_i_J.. _.5 ___ 9.J door Lens 14~ De resultat:.en 
.5 PDK 4. 4 4 û @ 8 zijn r~delijk te noemen; 
6 R,',Vfl .5 .5 2 2 1 6, ~::=r het ~an: bdet"edrtt 
7 RVC 1 6 · 7 3 . 0 4 f . .JLC>uussen ... ever e i .· . 
8 Ooievaars g 8 3 0' 5 6 ·. elft:al weer een overwin...:-

:·9 HMSI!f 5, 8 1 2, .5 4 · ning•>a.Ji'.; Rav(a wa)s h;~ · 
1 c· Quick 1 3 "f 1 0 6 2 , sl_iacht:offer 4-2 • Dz. 
11 VCS 13 6 o o 6 'ó (9-'2)·; GRVC (4-0) en 

<1 PDK (9-0) zijn in deze,.,. 
a:fl'delïng:duidelijk :fi'.avo.:. 

riet ~- Lens 1 4 volgt daar direkt· acht er i terwijl het 
misschien nog voor werrassingerr kan gaan zorgen.: Een 
compliment ve~dient" dit· el-ft'al · z_eker; Er wordt, niet 
alleen taktisch juisf;, gespeeld',, men heeft alti·jd meedogen• 
met d·e tegenstanders,' maar vooral het enthousiasme van 

,, .. , .<Le .. Jongens .i.s ,t:1; .prijzen. Een 3e plaat.s. moet. e·r .. daarom 
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wel: inzitten, Van Quick, rfm$h, de Ooievaars· en 
Rvc, ja: met 9-0 maar liefst, werd gewonnen. 
B·ovendien bij meerdere overwinningen moet de : 
leider wel eens een keer riiet"' d€ beloofde· flesjes 

, limonade, komen. 

Ef ~~~;15' ' 9 :-s' a; 1 1 6' 
·2 Groen Wit 2 6 • 5, · 1 · O · 11 
'3 I,DO 2 3 ·. 7 4 2 .· 1 1 0 
4 _Die ffi'a:gh~ 7 8 '4 2 2 1 0 · 

,. 5 Celeritàs' 10 9 4 1 4 9
6 '. 6 Vredenb. 1 Y 8 , 2 · 2 4 .· 

7 'Wilsoom. 2 8 3 O 5 6 
B Cr.omvliet6 : 9 ' 2 2 5 6 
9 HDV 8 · ' 9 '2 . 1 6 5 · 

1 O G ona·6 6 · 0 1 ·• 5 · 1 · 
11 Hons r 1 erd ~ 6 1 o o · 1 o 

Lens 15 en Groen wit 2 
zullen dit seizoen, 
naar alle waarschi jnli,jk
heid, om het kampio.en-. 
schap in hun afdeling 

. strijden. 1iLens 15 
natuurlijk" zult u · 
zeggen. Wij hopen het 
van ganse harte, In de" 
competitie ·werden.goede 
resultaten geboekt, . 

. , 0 . ·• . • Cromv:liet 9-0,Wit blauw 
6-1 en Di~ FJ;a.ghe 4-0 werden .gekraakt, Groen Wit bleek· 
d,e meerdere "te zijn,: een desopdanks eervolle nederlaag 

(5'-3'), Bij c},:i,t.el;ftal valt_ het enthousiasme ook direkt 
op, Wanneer de opgaande lijn gehandhaafd blijft, dan· 
twijfelen wij er niet aan, dat aan het eind van het .. , 
seizoen de lensvlag inde top der mast zal wapperen ... ,. 

<,.~;)•··~·;, ·t , 
· · .· ,i,;6i ·:.. .. ' ., , :;,,: .ó ;, o,; 

è~: t::t~~~~tin~~[: ~i ·, .~· ;.t: ~--:i. ,~,~--~-~i~"i~~,itt-:~r~~f~~ài 
' 3 ODB 5, , · ,· · 7 ; 5 O 2 1 0 : aan de kop van de 

4 Flamingp•-s"6 4 4 çO ~ 0 ; 8 ~ranglijst. Ook hier 
.. 5• DYnamo· 1 67 4 -~ 3_- 1 c 2 ._ 7 ~-enigzins geflatteerd, 
"6"Rijswijk 8::, ~ 0 · 3.,0. 3 ... 6 ·maar wie inaalt erom, 

8
7 GVCDSS .!

1
-
4
3•".'.' ' 'I. 2 · O ·· 5 . 4 ;.Inieder geval zit e.,m 

·• ? J :,1 ·[ ·3 ''mOQie positie aan '. 
9 Br~T 7 .: ' .. ' i ;,,. 2 ·-1 ' · b ,\.1 '2 ; het eind van hét sei-

J O · IrnO ·24 •. 6·_ l .o 5 2 zoen er dik in. 
11 HDV ~-; .:· .. ' . 6 1 { 0 --~ , 2, ·!,;en. verraste vriend· , 

. . . t' . ; ·: . . . :: - ' .. :-;\,e~: vijand door de ... 
.5-1 tv$rwin11ing op,_VCS,;,de 5:.0 t·egenHDV•,•en de,1-0 
tegen het·:altijd lastige, f,DO. ,Loosduinen bJ,.eek te ste.rk 
Wanneer nien.cte·qnoeite nèémt;een weçli,trijçl van dit elf- .. 
tal te· gaan .zièn,: dan wordt· .dat.• beloond met. beho.orl.i.jk'.. 
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spel, goede combinaties enaanvallen.,.Verdedigend is dit 
elftal behoorlijk solide, Een elftal waarmee een leider 
zonder ,:1eer tevreden zal. zijn , dachten wij-, 

' . 

IOEN --LENSLEGIOEN LENSLEGIOEN-LENSLEGIOEN -LENSLËGI 

Wapperende vlaggen, gescandeerde volzinnen, oorvliezen
teis~erenè.e geluiden, _kortom: De junioren, pupillen en 
welpen·. van Lens·· óp een zondagmiddag bij een wedstrijd 
van ons eerste seniorenelftal~ Reeds voor de wedstrijd· 
voelt men de energie·· die er van _de- om en over het veld 
ijsberende.:.•jêugd·uit.straalt. De wedstrijd begint en 
gelukkig heeft de scheidsrechter, reeds gewaarscl)uwd . 
voor de herrie, die er doorgaans bij Lens gemaakt wordt, 
een splinternieuwe fluit· gekocht. en komtmèt een rood · · 
hoofd fluitend net boven de kakafonie van geluiden uit .• 
Onze bekende volkç;menner··zweept het publiek óp, maar 
fungeert ·,·e:i,genlijk · alleen maar als st-artmotet. Rollen 
drop en andere z·oetigheden, van dezelfde persoon; zijn 
de-enige· middelen, die onze jeugd even; maar dan ook 
heel even, . het zwijgen op kan leggen, Het begon allemaal 
vorig seizoen, toen Lens ontwa_akte na een lange periode 
van betrekkelijke rust., Met de steun van het legioen 
werd ons·eerste naar het kampioenschap geschreeuwd; 
De climax kwam na de ,:edstrijd. tegen ESTO;. toen het · 
legioen het veld overstroomde om de spelers op uitbundi
ge wijze te feliciteren, Ook dit jaar inoet·en zal Lens· 1 
zo hoog mogelijk eindegen, doch zonder JULLIE steun 
lukt 'dat niet~ Aánmoedigingen zoals vorig l.'eizoen geven 
de spelers de juist die extra prikkel, die ze nodig 
hebben, · · 
1,an jullie de. taak om met toeters ( of dè snood s verroeste 
pannen) .. zoveel mogelijk lawaai t,e maken~· 

RED_. 
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.. TRi,INEN. 

Uitgenodigd· om iets voor'Jong Lens te doen, wilde ik 
iets zeggen over de training. Ik heb daar nl. wel iets 
over op te ... merken,.w:aarb_ij ik.vooruit wil stellen, dat 
gef,n_ vàn .. IBijn ,op- ·or· aàP111erk~nge11 teg~n iemand per·socin
Iïjk·gericht zijn, Intégendeel, ik ben alle heren, die 
daarvoor·ohun: tijd' beschikbaar stellep. bijzonder dank;,. ~ 
baar. Toch·zóv ik graag wát willen, zegren over de.· ~-.-· 
gevolgde trainin'gsmethode. Heel dikwijls beperkt zien 
dat 't-ot· rondjes-lopen en een partijtje. Het èerste is 
goed ·voor· de conditie en.het laatste is leuk, maar·, -. 
daar mag een t~aining niet,tot.beperkt. blijven .. · 
Van een partijtje leren.vlij niets err met alleen condi-. 
,tie zijn wij er nog niét, Er.moet meer gedaan worden 
aan ,techniek; zoals balschieten penalty's nemen e.d. 
Bovendien.aaritaktiek. Hoe moeten wij ons in een · 

. Öepaalde.situatie,opstellen? B.v. bij het nemen van 
een vrijé,~chop. Éen bal"blijft dikwijls op dezelfde 
plaats ,hangen en als de sneler dan de bal krijgt, 

-plaatst hi,j de bal weer·in dezelfde hoek terug i.p.v. 
het spel te verplaatsen, Verder hoe en welke spelers 
elkaars opengevallén plaats~n moeten .oven;1emen; wan"" 
neer een .keeper . _-tel,of. niet mag, uitlopen,. hóe hij. 
uit 11)-0et schieten om de. bal goed te· plaatsen, .1.- • 
H et 1ijkt mij· heel nuttig, hierover eens wat uitleg 
, te krijgen.Als het toch slecht weer is , dan 
i.p.v. zaaltraining hier eens over te pra~en, 

. ~.~ F. Disseldorp • 

Of' wij ie'ts voór jong ):.,ENS wilden schrijven? y:,. 
Wat ''doe je dàn .' Een, eerlijk gesprek zo uit ons 

hart gegrepen. De vraag,· die ons vaak gesteld wordt 
"Waarom doen jullie dat werk nou?" Ffeèl gewoon, 
omdat wij dat riiet meer kunnen missen. Want de jeugd 
is eerlijkdankbaar en geweldig gezellig. 
Neem nu eens de verregende sportdagen, natte jongens, 
geen droge draad meer in'het clubgebouw te bekennen, 
en tochwordt er gelachen, Zij waarderen de leiding die 
het zaakje laat stoppen. De /,ndere dag zijn se er weer 
met diverse vaders om t·och een geslaagde prijzen
uitreiking tot stand te brengen, Heerlijk om dat mee 
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te maken, Dan de jongens die met lichte blessures bij 
ons komen om te genezen door. middel van -eenflesje 
prik .... , : . limonade. Dan de groep helpers bij d;i.verse 
karwei.tjes, Maar het machtigste is, dat zij bereid zijn 
de rode lantap.rn weg•. te wui ven in de vorm van grote· · · 
spreekkoren door diverse grote"hits te laten. galmen. 
Ja, ook zonder drop. . . __ 
Tussen haakje_s, de "Heren" van het eerste ·zijn daar zeer 
gelukkig mee, want"op de trainingsavonden,wordter,ge
fluisterd: "de jongens droegen weer een gr,ote · steen bij. 
Weet u wat ook .zo machtig is,, prijs uitreiken, Dan moet 
je die. gezichten. zien. Rreerlijk, 
En .di.e JJ.OP.en wij. nog lanP' te zii,n., ,ook de pr;i. j:zep ( die 
wij wel zullen afstoffen) en in het bijzonder. de-spor-
tieve geest. . . 
Mijn vrouw zou zeggen een negerzoen en ik z.eg een trek.:. 
dr:.op op-JONG LENS. 

Fam Geitenbeek. 

OVERZICHT PUPTLLEN-EN WELPEN. 

B'elàngrijké dingen zijn dit seizoen al gebeurd. /.ller<'-
eerst werd met maar liéfst 5.elftallen aan de nieuwe 
kompetitie deelgenomen, Als klap op de vuurpijl kon men. 
al twee welpen-teams formeren; Deze "mini" lensers 
hebben in de afgelopen weken getracht de eerste schreden 
op·het zo moeilijke voetbalpad te·zetten. In februari 
gaat de KNVB een kompetitie organiseren, waár wij met 
3 elftallèn aan zullen deelnemen, De Woensdagmiddagclub 
heeft, dankzij de medewerking van Theo Suykerbuyk en 
Wim Keetman tot voor kort goed kunnen draaien. Relaas 
moest Theo in•dienst en een opvolger voor hem hebben 
wij n'óg niet kunnen·vinden. De selektietraining is in 
debetrouwbare handen van Loek Smit.skamp, De opkomst bij 
deze groep is zeer goed. 
De JUKO heeft gemeend dit seizoen onze elftallen.zo~ 
veel mogélijk samen te stellen uit jongens van dezelfde 
leeftijd,· Hierdoor kunnen deze élftallen bij overgang 
naar de junioren intakt blijven. Dit bevordért een, ~sr 
konstante opbouw van onze junioren afdeling, Onze 
twee hoogste elftallen zijn samengesteld uit jongens 
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die volgend jaar naar de C-klasse overgaan; P3 daar
entegen bestaat uit (nog) jongere pupillen, die ook __ , 

volgend jaar nog pupil zijn. P4 is "oud". en P5 weer 
"jong". Het zojuist ingedeelde P6 'bestaat hcicfdzake
lijk uit nieuwe spelers,die,na enige weken wennen, 
wellicht. een plaats in een hogerelftal ::veroveren".· 
Jullie zian, de leeftijd is bij het samenstell'en een 
zeer belangrijke factor. Een "oude" 'pupil kan dus 
niet in een "jong" elftal opgesteld worden. Dat de Ju
Có met deze opbouw op de goede weg is, blijkt wel uit 
de resultaten. . 
P1 had een zeer goede start. Er werden allereerst zes 
achtereenvolgende overwïnningen behaald. Celeritas· 
8-o)i G.D.S,(5-1); D.H.n.(5-0); Laakkwa.(2-0); K.V.C. 
(2-0J en D,H,C.(2-0) waren de slachtoffers. Geheel on.:. 
nodig werd hierna van G,D,S.(0-2) verloren. De hierna 
volgende big-match tegen ;,DO werd, ondanks goed spel, 
toch met 3-0 verloren. De eerste helft van de kompeti-

- tie werd met· een flinke 5-0 overwinning op VUC besloten 
,\1 met al een behoorlijk resultaat. 

_ P2 bleef ook dit seizoen in de !competitie ongeslagen, 
Na eerst enkele•monsterzeges in afd,7 te hebben behaald 
Laakkwa.(6-0) en Die Hagae (8-0) werd in afd,5 hoofdza.:. 
kèlijk t~gen standaardelftallen gespeeld. Geen bezwaar, 
vond P2. En evenmin getuige de uitslagen: Concordia1 
( 1-0), Kranenburg1_ ( 5-0), VIOS1 ( 4-2) ,DUN01 ( 1-0), Dûindorp 
1 (3-1) en Ooievaars 2 (4-~)! Hoogtepunt was de voor
wedstrijd bij Quick-LenS tegen het P1 van Quick, i'-,en · 
gaf de senioren het goede voorbeeld en wonnen r,,et 4-1 • 
P3 zie elders. , 
P4 Heeft van de eerste acht gespeelde wedstrijden er 3 
in een overwinning kunnen omzetten. Van l,D03 (2-1), 
Kranenburg2 (3-0) en Ooievaars2 (5-2) werd gewonnen. 
Drie gelijke spelen en 2 nederlagen daa"'."naast. . 
P 5 speelt ook niet bepaald !constant. De 3 overwin
ningen werden behae.ld óp Quick Steps (2-1 ), GDS 4 (4-3) 
en GDS 5 (7-1), terwijl gelijk gespeeld werd tegen . 
GDS 4( 2-2) em Loosduinen 2 ( 1-1 ) • Helaas werden ook 5 
wedstrijden verloren. Een opgaande lijn·is op dit mo-, 
ment zeker te !constateren,-· getm.ige de 5-0 overwinning 
tegen HBS 4 in een vrie~dachappelijke wedstrijd, 
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f' 6', tenslott-e k~~, ·n·a e_n;ige oefehwèffstrij!ien, slechts .. 
. éénm~àL' ï.n· de kompetit;ie uit komèri;.; Van Vr'edebhl-urch. 6 
werr:i' met ·2""1 ·)lérlorërt.' •: :-.. · 

. . ... ' _, 

ONZE -WELPEN hebben. ook regelmatig- gespeeld en heeL dik-,.. 
wijl·s werden aardige resultaten, bereikt •. Het is een .. -·· 
lust voor het. oog oni deze èlftallen ( soms 16 man per · 
elftal) te zien spelen. In het begin ·zag je ~kli.:::itjes-,, 
voetbal 0 , doch naarmate er meer gespeeld wordt., komt er 
wat lijn in en gaat het iets op voetballen lijken. Is 
er misschie!'1- .een van onze senioren, die speciaal deze 
groep eens een lichte "training" kan geven, b.v. op 
zaterdàgoc.htend. Bedenk wel, dat uit deze spelers on,s 
eerste seniorenelftal van .de toekomst moet worden sa
menge.st eld. !.! _! 

Li0EKLICHT OP LENS P 3 , 

De .resultaten. tot nu toe door P 3 behaald, ziJn welis
waar· niet slecht.1,nl •. 6 overw-inningenen; 4 nederlagen,. 
doch het·. elftal al's.:.gàheel is nog niet ,stabiel,.·.Te. veel 
spelers gel ov-en. het nogwel eens en qoen maar wat met. d.•e . 
bal .• Ook het •.4"-2-4 systeem dat· de leider laat .spelen, 
woir'dt· nog lang. nie .. t door alle . spel ers begrepe11~ Het 
keepersproblêem bij onze pupillenafdelingkomt ook hier 
bij dit elftal om de hoek kijlcen. Onze keeper, Theo ...... ~-
Prins, wisselt aardige wedstrijden met slechte ·af .• .Voor. 
het -volgend seizoen zal hie.t nog heel wat aan -gedaan 
moeten worden. De a'chterste vier, bes.taande uit Ed van 
Luxemburg, Robby Leijn, Cees Sche_nkels en Fred Kras, 
ldaecrt het· over het algemeen wel, hoewel voqral onze 
linlterman nog- wel eens· loopt te dwalen. Ed staat .sind_s 
kort op deze.· plae.ts. Wij verwachten wel dat..hij het zaL 
bolwerken. Van onze beide· halfs is Lex Reesi.nk een van 
de steunpilaren van het .. elftal, hoewel de leider vindt• 
dat hij de bal te veel b1·engt en te weinig aktie f ,is. 
In de. vo_orhoede staan ToFJ!l!y de Kok, Peter v .• d • Nieuwen-., 
huyzen, ;',ndre de Hoogd en René Peek. Peter is een nïêu
weling en heeft na enige wedstrijd.en :i.,!1 PG te hebb.en "'ge
speeld, nµ zijn plaats in P3 wel verdi~nd -'.l'ommy de· lccik 
speelde nàg maar 2 •wed'strijden bij P3 en .. i.s. nog niet .. : 
helemaal ·te -beoórde'leh, De twee "oud-e",.r.ottien in de , .. 
v:oorhoede .:.ndre · de:- H~ogd en· René Peek lc'imnen goed in d1ht 
eI•ftal •më'èkómén. :soms: ,'i'0rdt ·er wêl ·eens te individualis-
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tisch·gespeeld; maar óver het algemeen zijn vooral de 
kombinaties vrij góed,--:,11een ;',ndre roert nog wel eens'~·._ 
teveel zijn mondje. 

IN HET .",LGEr:i3EN O:ltE't LENS. 
-- Wij v:fnden het in het algemeen bij Lens zeer gezellig. 

Er- heerst altijd e·en prettige sfeer. 
Het :bestuur en-die kommissies doen veel werk voor L.ens. 
Het êe'i'ste elftal· doet het goed in äe derde klas en we 
hopen- dat er -zondags meer supporters komen, wánt · de 
Hengeli::>laanloei is nog steèds zoek. 
De training voor pupillen en welpen is nu beter én 
beter verzorgd dari vorig jaar, 
Gelukkig heeft Lens de terreinen in eigen beheer geno
men, _zodat, wij nu langer kunnen tra,in_E,n __ ~nz, 

. Wij hopen dat we nu lam,ere en hardere training krij
gen _en" nie,.t 'alleen "rondje lopen end9.n voetballen!"".·. 
De" v'erboui;.ing Nan ce kantine vinden wij .zeer geschikt, 

-_ zodat',er m~er ruih1tê en betere toiletten komen, 
_ Ook' Älle ~of' a.an de· fam,Geitenbeek die altijd trouw 
_ ach.te'r d-e''bár statt .' · 
:·,lsnóg· '1-reriserf wi J _ alle Lensleden een gelukkig en spor-
tief_ '.1969,, _., · ·", · -· · _ "• · - -· • 

., - ,, } ''é __ P. Perreyn en R. v .Ncort ,' 

TOURJ\!0PI-I.GEND,·, ~ 

Reeds nü zijn met·d iverse verenigingen. áfspraken ge
maàkt betreffende de komende .tournooien. l]it onder-
staand: overzicht- blijkt dat interessante dingen -staan 
te gebeur'eh·,'-- k:'•_ - ' , ·. -·- ·, - _. - . · : 
Ter' verduid.elijki<rig diènt nog vermeld te worden dat 
vcöor de Len·s-tournobien-· attractieve ,ver.enigingen zijn 
uitgenodigd_- Zoc1.rá ,-lij alle. bevestigingen hebben ont
vangen zullen w_ij hierva11; mededeling ·doen via de Lens-
r~vue. - , 
J~2- 1 69 :t·aal116e.tibal ;i; Ï"'.aórd;echt ( 3 pupillen-teams) 

_, 6-4-69 · Westerk~1.à.'rt'ièrt;ournooi (;,-1) · · - · 
30-4- 1·69 Lens-tonrhobi" {;'.-1 ) 

HBS-t'oi.irn"oo'i' ' ( C-1 ) 
-VUC-tournóoi (p'-4) . 

10-5.: 1 69 DHL-tournooi (R. 1-'-2-3) 
C ' < 

.. •l 
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1,5...:,5- 1 69 i,DS-tournooi (B-1) 
17-.5-' 69 .. Lens~tournooi {-pupillen) 

.. . .HVC-tournooi ( Cl t/m 6) . . . 
18-,5- 1 69 Lens...:tourl')oo;i. (B-1-2; C-1) .. 
24-.5- '69 We1?terkwartier-tournooi ( P-1-2) . 
31-,5- 1 69 i'fartenit-tournooi (P1-2; W1) onder voorbehoud,,· 

7~6- 1 69 OSC-tournooi (w2) · ' .... · 
1.5-6~ 1 69 LENS-SPO~lTD:,G . . . 
22-6- '69 Blauw Zwart-tournooi (:.1 t/m 4) onder voorbehoud 
1 0-8- 1 69 HBC-tournooi {:,-klasse). . . · 

DE DOEL VERDEDIGER IN HET TEGEl'J.JOORDIGE VOETB:,L. 

Wanneer jullie de titel van dit stukje goed lezen, zul
len ~ullie \'i:eker afvragen, waarom dat woord ';tegenwoor
dig" erbij staat; Het voetbalspel· is nog steeds ·hetzelf
de spel wat vroeger §espeeld ·werd. 1-Ien moet- nl. zorgen 
dat de bal in het net van de tegenpartij verdwijnt, 
Wat wel veranderd is, is de taktiek van een elftal en 
vooral ook van de, speler.~ Onder taktiek verstaan .Wf; da11 
hier de spelopvatting en taakverdeling van de 11 spelers, 
Naast de ve·'.andering van speelwijze voor e.en veldspeler -
is zéer zeker ook de taak van de doelverdediger veran-
derd.Werd hij vroger door het publiek beschouwd als de 
laatste man die het balletje kon tegenhouden, tegen
woordig is hij zeer zeker een belangrijk, en volgens. 
velen de belangrij\;:ste,mán in een elftal.Een elftàl 
mag dan nog zo goed spelen en een bepaalde opdracht 
uttvoeren van de leider/trainer, als de doelverdediger 
niet in staat is zijn doel schoon te houden en het elf
tal vertrouwen te geve,n, dan ·zullen ze nooit hoge ogen 
gooien. Op elkaar kunnen rekenen is iri een elfta_l zeer 
belangrijk. Eeri doel verdediger draagt als laatste man 
van het -elftal een grote .ve:·antwoording, van zijn vak-. 
manschap ka:n veel afhangen, Een gemaakte fout zal hem 
ondanks e.en_goeq ge,speelde w:edstrijd, door velen aan
gerekend worden.Juist deze verantw.öórding weerhoudt 
sommige jongens ervan doelverdediger.te worden. Een 
veldspeler kan een fout zelf herstellen of heeft nog 
iemand bij de hand. Zo·•n fout hoeft.niet te leiden tot 
een doelpunt. Een goede doelverdediger' zal naast een 
goede lichaamsbouw, sprongkracht, behendigheid ook o.a. 
een snelle reactie, koelbloedigheid en zelfbeheersing 
moeten hebben. Veel van deze punten zijn vaak d.m.v. 
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een goede traininr voor verbetring vatbaar. Welke sport 
je nu ook doet, naast het spelen van je ,;,edstrijd zijn· 
er bog meerdere punten die çle aandacht v:erdiënen. Wanneer 
we het nu op een doi;ü Jerdediger houden, kuni'mn we · stellen 
da~ hij heeft te maken metfte volgende punten. 
a/v66r de wedstrijd c/na de wedstrijd 
b/tijdens de wedstrijd è./training. · • 
ad,:,/Dit strekt zich niet alleen uit tot· een half uur 
voor de ·wedstrijd·, maar bevint voor sommige jongens al 
een dag, soms 2 dagen van te vorën. De concentratie is 
een belangrijk .punt, . cl_e een hee_ft het nodig dat hij in
gespeeld wordt ,0p_een bijveldje, _de ander moet of de tijd 
hebben om zich rustig te verkleden of hij rri'oet de.bespre
king voor èe wedstrijd meemaken of eerst een andere wed-· 
strijd gaan zien. i.l met al diverse mogelijkheden oni naar 
de ·wedstrijd, jouw wedstrijd, toe te leven. · 
ar! .B/ Tar,k' doelverdediger: 1 verdedigend 

· · · · 2 opbouwend 
3 aanvallend 

ad.1 D.w .. z.het voorkomen van doelpunten. Hij zal door 
'op'stellen en .goed uitloi;ien de aanvallen van de tegen par-. 
tij moeten· onderscheppen. Hij fungeert als '·dirigent" 
van de achterhoede. Een tegenpartij zal er zeker door 
geimponeerd worden e.ls je duidelijk laat merken dat ,je 
hun speelwij'ze d_oorhebt. · 

ad. 2: Dit is e el'ls. belangrijk punt. _Bedenk dat de aanval 
reeds bij jou bep;int. Jij kan zien waar een vrijstaande 
mèdespeler staat. Speel· z.elden of nooit een bal door het 
centrum. Probeer een bal laag af te spelen, vermijdt zo
veel mogelijk hoge.trappen,. Niets fus fijner voor een 
verdediging van de tegenpartij om steeds maar hoge ballen 
te.krijgen. Hoofd eronder en weg is de bal. · 

ad ,f: · Het klinkt tvreemd, maar toch kan een doel verdedi
ger in bepaalde gevallen zijn ·aanval sterker maken. Bij 
wind mee bijv. door regelmatig en dus niet altijd de bal 
ver naar voren te spelen of wanneer de tegenpartij je 
dreigt in 'te sluiten, dan wil een verre bal nog wel eens 
succes hebben •. 
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c/_Laat je nooî t verie1.den tot een. oordeel direkt na 
de wedstrijd. · Hen ,krLjgt snel -on-emigheid omdat men te•· 
snel· oordeelt. Laat dé;.iiteäst·rijd- bezinken en praat e·r
over bij een volgend-e· gelegenheid. Ga ervan uit dat ie
dereen zïjn best doet en ook jij kan een minder· goede 
dag hebben. Van je fouten kun je leren en.als je ze ze!f 
niet kunt verbeteren, vraag het dan aan je trainer of · 
leider. Kijk veel naar andere doelverdedigers en zie' 
hun goede dingen, ·maar ook hun fouten. Jij kunt er• meer 
succes mee hebben .• 

-
D/ Hoewel cle training· als laatste vermeld staat, wil dat 
niet· zeggen dat ze· onbelangrijk is. Hetgeen hier is ge
schreven kan alle.en bereikt worden door een training. · 
Dat deze. traiping niet dezelfde behoeft te zijn als die 
van een veldspeler, is dacht ik wel duidelijk. Het is 
niet ornil:erstandig om als veldspeler te spelen, want je 
kunt dan weer als keeper .snel begrijpen, wat de tegen-

• partij wil gaand.oen~ Er zijn natuurlijk nog t,al van 
andc.~'r. punten· over de doelverdediger aan te• roeren.; maar 
ik hoop dat de doel verdedigers in Lenig en Snel er wat 
aan zullen hebben en dat ze rrog vele mooie en span
nende· uurtjes mogep doorbrengen tussen het befaamd·e 
houtwerk. 

C. v .d, Beek, 

T,t:.INING. 

Z? zijn we gekomen aan het serieuze punt der training. 

Nu.er. zo'n ruim drie en een halve maand getraind is, en 
wi;j daarbîj de opk9mst van. die avónden onder• de loupe-- -
nemen; mogen i,,ij over het algemeen toch ·wel van een 
succes spré)cen •. Het resultaat van èe training, moet je 
zien tijdens de wedstrijden die jè speelt, 
En dat laat wel eenste wensen over, 
D/larom is het zo bele.ngrijk, dat je trainj:; en blijft 
trainen. . • 
Zet je.daa:rom·op de training voor 1001. in, dan zullen 
d§ rèsultàtén beslist niet uitblijven. ' · . · , •. . 

;'.~klaiisers. ' . C 

Bij deze groep bestaande uit 19 nian; is de. opkomst niet_ 
geweldig te noemen;· Ton Hop is àe enige die alle: 20 

.-
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trainingsavonden aanwezig was. v .d .J~ar en v.d. Lans ont
braken slechts 1 maal, · degenen tl.ie 2 maal verstek lie
ten gäan waren, Bakkers,· BertenS, de Haa_n, •·Huis en de 
Jongh. Dé rest .van èeze groep waren meerder,,é. malen niet 
ae.nwezig. 

B~Idasser.s. 

In dezegroep dîe nu 16' tr'aining.savonden !lchter de, rug. 
heeft,· zijn ·er 3 jongens nl.Paul v.d.Steen, Pierre 
Heynèn en ;:1.on lieershoek, die trouw alle avonden ac1nwezig 
waren. Chile Bloks moest vanwege zijn'hersenschudding 
enkele weken voorbij laten gaan. 2,o is Chris Stapel.de-

·. g~ne die-~.e.onmaar de Hengelolaan. niet wist te .vinden. 
Jos .Hel.ven'steyn, Hans Janmae.t, Ton Jungschlager en Theo 

, van Rijn' waren 2 maal niet aanwezig, De ove··igé 6 mani \• , 
wistBn m.eerd.ere· malen de trainirw; te verzuimen. 
Overi_g_ens ·_eeri redelijk resultaat voor een g1°oep van 1.5. 

C-klas;ers •. 

Bi-j' d!'l -sèlectïe-groep van de c-klassers is de opkomst 
= vrij.rëdelijk te noemen, de inzet·en concentratie 

dienen·echter ook bij• de training aan\irezig te_ zijn. Op 
dit punt cintbrèe'kt er nog wel wat aan. Er zijn helaas 
enkele jongens die denken dat ze er met veel lol en 
kommentaar ook al zijn. Wij zijn er van ob"ertuigd, dat 
als deze jongens de juiste inzet willen tonen, de .. r_e,
sultatén zullen dan zeker in gunstige zin beinvloed. 
worden., ... , . · 

Er;· zijn er maar liefst .5, die niet eenmaal ontbraken 1 nl-;iljáréel v,.Bàggum, Fred.Baven, Frans Disseldorp., Erik. 
Hoefnàgel en Rini. v .d ,Horst. Helaas moest Henk Jochems 
wegens èen ·blessure vijf· maal de training vooroi j · 
laten gaari.-'De·ove·igé joncens, en in het'bijzonder· 
Ton Hildé ink,, Dik Limbeek, Gerrie Trormnelen en Pim. 
van Wijk, moesten .zonödig vijf tot acht maal verstek 
laten gaari. ( eri ze hebben het zo hard nodig), Terwijl.· 
;,ad ,Lódd.er, Con Lustenhouwer, Raymond ;;icka, Jos'v,: Rijn 
Rob v.ci,Steen, '.Frank Veren, Ronald Zoun en Frits Wouters 
maar 1 tot 3 maal niet konden komen; Over het algemeen 
geen slecht resultaat. Tot slot zouden we willen zegge.!'!., 
blijf trainen, zet: j~ voor· 1001. in, en succes in de 
kompetitie, · · • 
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--',Wët"en~:'jullie':het,:t1og? Alleen de·î,-klassers mogen biJ·· 
-'Lèhs' röken! '!,!,! ' ,. ,: 
·-:.~. ~ ,s..::,-;!i;;;) J··.~-

Nf:W0ORD,. 

Zo wij hebben het weer ·gehad. De standen en toestanden 
der welpen, pupillen en junioren heèben wij weer bekeken. 
De kritieken zijn weer gegeven, alleen de Juko is ge
spaard gebleven. Naar ja, zegt u zelf • 

. • De heren Koot en Zoet gaan wel. De heer Nieuwenhuizen 
is al een groot twijfel geval. Ende andere heren? 
Neen,_daar:durven wij onze vingers niet aan te branden. 
Die zijn veel te gewichtig om zo maar van ·ëe tong op de 

·- tafel te laten vallen.· · · 
Neen wij -hebben het weer gehad. Er rest ons alleen nog 
diegene17- die het mogelijk gemaakt hebben deze Jong Lens 
uit te brengen hartelijk te bedanken. 
Enne;·:~ij'h~t e~nd van Jong Lens. is.mi.j11• pijp .ook 
( de piJp) uit •• , · 

' ~ ·. -· . . -~ .. 
; . ' 

., 
··•. ' ... 
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REDAK11E 

1- van boheemen 
;. groenendijk 

g. jehee " 

f, wubben 

REDAKTIEADRES 

f. van boheemen 

ellekomstraat 55 

tel :•32 24 00 .. 

SEKRETARIAAT" • 

h. a: v. d. steen 

- f,ultonstraat 165 
tet.: 63 24 22 

wEEKBLÁ•- vÄN •É vÖETBALVERENIC:,ÎNG ·.LENIG _e N ·s N_ EL 

42ste' jaçJ.rgang nummer 22,: 5 :fèbru'EJ.-ri 1969 
- •· '•, '-F, ,.., :•r .... Ï .,. . 

TELE-LENS. 
. . . ·~' ,. ·-.. .• ' .... ;-

. Na h~t, afgelopen sto:rnllweekE:nd_,;waa.tiri 'de schoe 
nen in het vet bleven, ·de ballen in het ma-
teriaalhok, en de wind· de ·netten bolden, of 
met andere woorden; er niets -op, --het- -VGetbal
veld te beleven was, hebben wij. nu 'mcïoi de,: 
gelegenheid de Tele-lens op onz·e jeugd· te · 
richten. Niet alleen ·omda,t zij .eigenlijk 
een zeer groot- ged·eEüte .va.n .onze vereniging 
vormen; maa:F- voo-ra-1, .omdat .. er afgelopen week 
de nieuwe nJong Lens" verschenen is. 
Een bijzondere J.ong Lens .ciogeh."irij _wel ze_:-;
gen. Buiten- de gebruikèlijKe ··standen, sta1l.;n 
er enige opmerk;elijke stukjes_in, .. W~t de 
standep betreft:_ de. jeugd draa1, t· g·oed.,, Alle 
_standaa:rd el.ftallen· dra,ri.e~n. · in . ere. toP'. JJ1ee, . 
uit'gezónderd Lens 11 ,' he't' ·eer·st-e'-c· elftal 
dat het bar en bar slecht doet. Doch .niet 
alleen de staridaar,délftallen :'d'ilk':&e "'andere 
elftallen gooien hoge' Ógen. Nà"ai--· allè waar
schijnlijkheid zullen er in d,_e _j.e,l!-g~\4asse 

.wel enige kampioenschappen be·haçJ.ld' wor'<:len. 
Tóro:seKRETARIS: . Wa.t d'e artikel en betre:ft: In ·eeÎ1, der ·stukken 
i- i- hi,iager _sprak onze. voorz'i.tter. z:\jn' wens uit voor 19,f,9 
YleÎnÏarstr~àt î,7··: · èn' we1. dat hi'j hoopt dat iedere junior., 
'.Ji.')l'.9, 33 pupi.l of welp •zijn .oudf:)rs,. grootouders of 

TERREINEN 
sportpark escamp 

hengelolaan 600 
lel.: 6613 14 

KONTRIBUTIES 
gironummer tnv 

penningmeester 

lens 33 67 11 

ande,xe :fçJ.milieleden mee1_1eemt, zoda.t- Jong 
Len·s .. ook heh Jong· houdt-,· Een wens' die wij wel 
willen· onderstrepen. 
Een ander opmerkelijk. ar\;ik;el w:as dat van 
dhr.Scheppenisse, dat·. o.a. vermel.d dat de 
akti vi teit van ·een gemiddelde (:>pel er per 
wedstrijd was: ·. · · 
netto speeltijd.:, 60 min.(op een wed.van 90 
loopafstand: . ·· ·· 1.5 'km. 
aantiJ.l ,starts,: .50 



- sprint snelh.eid: .. "12, .5 per,. 1 00 mtr,. · ··· ·., · ··; 
· -. aantal sprongen: ·- 1 0 .. • '- • ,-- ·- • ,,. ' -,,. : "•. 
·· Nu weet u misschien waarom 1i 's zondar,:sa-vonds ·zo· mo·e bent 

En uw vrouw of verloofde ---zal uw 'szondar:;sdut je wel wil
len excuseren. 
Hoe moeilijk het kan zijn om met de jeugd om te gaan 
bleek uit de woorden van een zekere heer Suykerbuyk toen 
hij in dienst r:ing': "Ik sta liever voor de klas, da,n •• 
r:aar och,_wij waren toch allen een echte Pietje Bell!!! 

OFFICIEEL. 
. _, ·, 

Nieuwe -leden; . 
541 Kerkhof F .M, 1-'-2-.60 -w..- !:id.denstede 288 6{'13: 7.6 
542 r'.eys v,d,Q.A.J, 12-9-57 .:--J:--·Ranqveen 20 67,91,08 
543 Zel v,d.F.J.M. _8-9-58 -j- IY!iddenstedé 381 67.70.15 

In Ballatage: 
King .T. 9-,,?..-61 -w- Noorde~zi jde 15 . 

·•··-. ~ . . 

Adreswijzi},ingen ledenlijst: _ .. 
4?1 J;H,clè:Waart, thans Jeffersonlaan 457, 3.i,jswijk (ZH). 
213 F,C,dè Kleijn,·" Hofzicht 26, Wateringen,, 

Adreswijziging donateurs: 
·r 

1 23 P,G.de Waart, als boven '., .. ·- .,:t.: 

Séhorsing; 
F,de Zwart is-door de bond geschorst·voor 2.binden_d.e. 
wedstrijden van Lens 1, inga2nde 16 januarî al~meài . 

_ voor 2 wedstrijden voorwaardelijk, Deze straf ïs: Ç)ve±-:.:. 
genomen door het bestuur. · .. '· · · 
Wegens zijn gedrag tijdensde wedstrijd Ado 8 .- Leris 5 
junioren, zaterdag jl. is 0,IC0 rtekaas door het bestuur 
geschorst voor één bindende wedstrijd, ··•·,:.,.",.:::;,-

Rectificatie mutaties: 
. ··.1 • -~,· . 

. afvoeren van ledenlijst: 
193 Jehee C.J.G., Zoutelande. 

a.fvoeren donateurslijst: 
56 Jácóbi 'H ;Z ;., Herten.rade 416 · ·•· 
1 00 :liep Th .B., Regenbooglaan 51• Rij swi'jk . . .}. .. ,. -~-'1 
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Nieuw' Lid: 
Op 10 januari 1969 werd op het postkantoor "Loosduinse
brug" een .contributiebetaling en entreegeld ge stort. 
De afzender heeft echter verzuimq zijn l'_l.aruJ] .:te ver- .. 
melden. Wil het betreffende lid zijn naam door geven 

. aan onze penningmeester, tel. 36 .'62. 09 · ··· -· , ·-· · ·· . ··· 

·CARNAVAL. 
' - . 
Het.heeft er votige week eigenlijk·veel te onopvallend 
in gestaan: vrijdag 14 februari a.s. vie:r:-t Lens Zijn 

.traditionele carna·valsfeest .. Zotten én zottinrïeri, '..dat 
wordt me weer. het ·a vond;je wel! · De opper-Ka-Kakel·· hult 
zich in ·eèn geheir.:zinnig stilzwijgen, •Wie wordt dit. ' 
jaar prins Lenseriaan de Zoveelste? Niemand weet het.· 
Wel staat v.ast dat iedereen GEKOSTUMEERD verwacht wordt. 

--· Tuu:t?lijk! Affijn, dé bekende ,feestr.ieuzen hoeven vie · 
niets meer te vertellen •.. Te hopen.is ä.lleen dat nu obk 
eens talrijke" vreemdelingen·:, - de Lens ers met_ drem- . 
pel vrees! - hun schroom zullen overwinnen. Het_ •!(liJ:b.ge',- • 
bouw moet in letterlijke .zin uitpuilen van de grap.juF

.ken, Komen, kom~n~ kömen! Volgende week h~t laatste·-: 
· nieuws. over dii;' grandioos fes~_ijn! , .. 

VARIA:·~· j ~,. -. 
, T 

. L.Hendrichs en--vrouw. geven met ·grote vreugde -kenriîs van 
·de geboorte or,i 24 januari 19 69· van hun _z·oon: .'îîobertûá, 
\Jilhelmus, Ludovicus·, l,aria. De· redaktie hoopt- dat het 
echtpaar veel plezier van zijn zoon zal hebben~ · 

Gerard Kemperman eh Elly Beyei: gaan trouwen- ë_n wel op 
13 februari om 14.00 uut, ten stadhuize Javastraat. 26. .• 
De huwelijksinzegening vindt plaats 15. 00 uur.in'd .. è :.'. 
parochiekerk .0 .L. Vrouw Fatima, _$oestdijksekacte 343, den 
Haag. . . . · · .. . •. · ·.. . . ·· 
Rèceptie· van 17.00 - JS-,oo uur, ;estauranf Wijnand,s, 

- }!oog straat ,12,' den Haag,. 

îJank_: 
Door middel van de Lensrevue wil ik ailen, diè · tijdeps 

._mijn verblijf in het ziekenhuis met mij hebben meege
leeft, har.telijk bedanken, Met. name het bestuur, het 
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jeugd be stuur, èn de kontaktkomrdssie dank-ik voor .de -
enorme hoeveelheid -vitaminen in~de vorm -van ,fruit. · 

, lf.A. P.ppe~èloórn. -- :. 

SUPPORTERS GEVRAAGD! ! 

Het· zal re meeste Lèns'ers- bekend zijn,· dat· er ook onder 
de junioren aardige voetballer·s rondlo·;,en. E_nkelerr daar
van lopen in het tweede juniorenelftal, een-elfta:l dat 
tot nu toe zeer aardig inde kompetitie meedraait. Zo 
aardig zelfs,. dat- een kampioenschap niet ondenkbaar is. 
Heel, belangrijk is daarom de-wedstrijd Lens 2 - Gona · 1 
zaterdagmiddag·- om kwart voor vier fup het eerste veld. 
Lens 2 staat 1 punt achter, doch heeft.ook 1 wedstrijd 
minder gespeeld. · · · -
Als deze-wedstrijd gewonnen wordt, betekent dit· een 
winst van 4 punten. -Sna]i)t u? Dus zet uw schreden zater
dagmiddag naar Lens .• Voot- twee -kwartjes weet· u alles" 

· UITSLAGEN .•. ; 
. : ,.:; . 

Junioren.: "'. . 
, ilioosdui•nen ="Lens -2 0-.5 . 

Ado 8 ·:_:· Leiî.';'°'·_5 ... ' 7-1 
Quick 6 - Lens 6 0-.5 
Lens 7 - HDV 3 2-0 

"DHBRK4-1ens·8 1-.5· 
, ODB· 3 - Lens 9 1-1 
;Duno 5 - Lens 10 4-0-
Lens 12 - Loosduinen ·.5 2-2 
Lens 14 - DZS 0-2 
Lens 1.5 -.Groen Wit 3.:.3 

JONG LENS, 

pupillen: 
Lens p3 .__, Ri.j swï jk 2 3-1 
Lens p4 :-'Rijswijk 3 3-4 
Lens p.5 - Rijswijk 4 · 3.:.2 
Lens p6 - Rijswijk .5- ·· · t=-1 
Vóórburgwl - Lens w1 · · -1-3 
Voorburg w2 - Lens w2 0t1 

' . 
\' .,, 

Toen .Free-Lens er vorige - .:.eek bemerkte è:1.at alle· grasspriet
jes verandèrden. in vräagtekens, had hij niet het-_ ver
moeden dat ze a'lweer zo gauw -rechtóp zouden gaan- staan. 
Dezelfde maandagavond, waarop' hij z'n stukkie inleverde, 
werd hij al getroffen door· •n opmerkelijke aktiv'iteit. 
De trainer ijsbeerde van de Eko riaar_ de Juko en 'verdween 
vervolgens in de- be stuurskamer. Enlcele be stuur§leden , 
brachten intussen bliksembezoeken aan de 'EkO én de. Juko 
en tenslotte verdween de voltallige Juko eveneens in de 
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bestuu,•skamer.Wat je noemt: intensief overleg. Frèe-. 
Lenser glimlachte bij het zien van dit ge scharrel •. Toen 
die wo.easdag daarop de Lensrevue in de bus viel, ver
anderèe die glimlach in 'n brede" grijns. Want wie stond 
er in het eerste? Juist, meneer"NN;' • Men wilde ·kenl'lelijk 
cle verrassing tot zondag bewaren. In d·eze Lensrevue 
zult u de identiteit van meneer "NN" echter kunnen.ont
dekkèn. Overigens werd zijn naam in de laatste dagEn 
van vorige week al in de wandelgangen genoemd. Free
Lenser is in elk geval dik tevreden: Dat was hij tro11-
wens ook met de jongste aflevering van ·"Jong Lens''i die 
dezer dagen is uitgekomen. Free-Lenser? las met· aandacht 
het artikeltje over de nieuwe grondwet, van de .vereni::
ging. Daarin stond onder meer de taakomschrijving van 
de Juko; zoiets als "niet alleen aandacht voor. het voet
ballen, maar oók _yoor de r,eeste1ij\(e ontwikkeliJ'.lg v~n 
de jeugd." En toen bedacht Free-Lenser dat het daaraan 
de laatste jaren ~igenlijk nog wè1:eens heeft ontbrÓken. 
Natuurlijk, onze jongens behoeven beslist niet te k1a-
gen over de aktiviteiten op de gra~mat .• Eaar het is · 
toch wel 'n beetj& eenzijdig. Dit :j.s volgens Free-L~nser 
één van de oorzaken van de geringe_ belangstelling v~n de 
~emicl.delde senior.voor zijn vereniging Lenig en Sne],, 
Hem is nooit gele\lrd belangstelling. te hebben. Er l:\,gt 
hiet- 'n taak yoçir,het bestuur, de Juko, de Ka-Ka .(en 
de Elco?). De nadruk ligt tot nu toe. teveel op de fte
sieke prestatie;,. _Het koppetje mag ook weleens gebruikt 
worden. Nodig '-ns_ een spreker u~t; ,laat hem praten , 
over 'n interessant onderwerp. en J.aat de aanwezigeQ. 
daarover dan hun mening vertellen, Ondergetekende z~l 
beslist komen luisteren. 

Free-Lenser. 
Red.kommentaar:.Bij deze is de Free-Lenser uitgenod:\-gd 
om op èen zaterdar:middag een d i.alibog met de jeugd ,te 
openen. Wij .hopen .. echter dat hij_de discussiè werke],ijk · 
openhoudt en er geen monoloog van maakt. , 
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PROGRAJ\TI1lh SENIOREN voor zondag 9 februa;ri 1 9 69 
14.00 Lens 1 - Il.ava · 1.:.1-6/4 · 

. Leider :dhr-P .rfoershoek, grensr .• dhr:.g-. Visser 
Samenkomst: .13.00 uur bestuuTska.11er 

12.00 Lens 2:... Cej_eriaas 3 · 1-1-5/3 
15·· .00 Lens 3 - Post{:l.lia 3 , 2-1-5/3 

- 1 2; 00 ODB 4 - Lens 4 hlbardast1°aat 
12; 30 VCS 5 - . Lens 5 Decl.em-svaarty,eg . 
12;00 Laakkwartier 9 - Lens .6 Jansoniusstraat 
1f;OO Lens 7 - Vej_c 8 2-2-5/3 
13,45 Lens 9 - 0oievaars 8 2-2-5/3 

Lens 8 vrij. 

O:OSTELLINGEN : 

LENS 1; 
c.v.d.beek 

·h'.diètz(A) 
r:roodbol 

-· a.roocl.uyn 
j.v.d,knaap 
h;r·ooduyn 

- g; verhaar . 
e;bakkers 
r;ae·zwart 
h. brand-enburg 
th, brandenburg 

·RES: 
r.bruggemans 
j:zoet 
r.fortman 

1!!N.S 4· . . . 
th. suykerbuyk ( A) 
t.héerschop 
a:v. egmond 
j:v.schaik 
~;groenendijk
f;v.boheemen 
p;schouten 
w;eykelhof 
w;vincent 
a; jan sen 
·p. speicher 

LENS 2· 
r:bruggernans2x 
m_. v. veen 
j,v.dijk 
h. smitskam 
g.ker.iperman(A) 
d_, groenencl.i jk 
l;berns 
g,looyestein 
l.riemen2x 
g.henneker 

·· j. englebert 
RESt 
r_,ravestein 
n_.koot2x' 

RES: 
Lens· 4 
c. t .• kuyper 
p.castenmiller 

RES: 
Lèns 5 
e;clement 
r·. veelbehr 

LENS 3; 
a;verbarendse 
n,koot2x(A-) 
l;smitskam 
f. strae.thof. 
th:hoefnagel 

· w •. ver barend se 
j .witting 
f:wubben 
r.eykelhof 

·g,v.d,kolk 
RES: 
a,'l.wasbeek 
r.brandenburg 

· LENS 5; 
g,m.hogetoorn 
h; a. -suykerbuyk 
j;dè boer 
g.l.v.d.akker 
f. burghouwt 
c,meere 
c;vervaart 
n.drabbe 
p. burghouwt 
r:de groot(A) 
a.klein brtiteler 
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LElJS 6; 
m.., suyke rbuyk 
h.de groot 
m,v.zilfhout 
c.peeters 
h;kemper 
h.de sterke 
n.de boer 
w,hansen 
j,de hilster 
w.vehderbóá 
l.janssen(A) 
RES: 
h,a.suyker 
h. jacobs 

LENS 7; 
w .• burghouwt 
m.heerschop 
l.brandenburg 
m.v.eysbergen 
j.riemen 
e. v ,d .acker 
n.de gruyter 
g.v.d.kleij 
g.jehee(A) 
h.beyersbergen 
j,veldink 
RES: 
f;v,dijk 
g .• halleen 

r.:EDEDELINGEN ÈKO: 

LE~'.S 9; 
. j.welling 
j. ho'ogduin · 
th;broers(A) 
c,mutsaers 
n.osse 
b.osse 
j . verbarend se . 
a. verbruggen · · 
f .de winter 

v.h., h.v.-welzen 
b., epskamp 
RES: 
f., vree swi jk 
a,poels 
i 

AFSCHRIJVINGEN: 1'.:ri jdagavond · tussen 7. 30 en 8. 30 uur 
tel. 66. 1 3. 14 klubgebouw. Alleen in noodgevç1_lle1_1 later 
bij dhr.J.rtoodbol, tel,39,50 28. Afschhijvingeh bij -
and:ere funktionari ssen, bestuursle_dep, cantinebehee der 
en dergelijke worden als niet ontvangen beschouwd •. 

;,t;NVOI:RDEJ.S ATTENTIE: alle aanv.oerd-ers dienen ·er voor 
te zorgen, dat 1xle wedstrijdrapporten uit.erlijk maandag
avond volledig ingevuld bij de Eko :üjn ingeleverd,.· 
Voor de uibspelende elftàllen moete-n ruilformulieren 
en wedstrijdrapport vrijc1agavond of zaterdagmiddag in 
de bestuurskamer worden afgehaald, 

PROGRf,rEA JUNIOREN vöó'.r zondag 

14,00 Quick 1 - Lens 1 
12.00 Lens 3 - Bynamo 1 67 1 
14.00 Lens 4 - RKDEO 2 

O?STc;LLINQEN: 

9 februari'1969 

de .s·àv,I..ohmanlaan 

LENS 1; als bekend. 
Hes :g. v ,d. veld e2x, Leider :dhr. J. v .d .Kleij 

. Samenkomst: 1 3. 45 ingang Quick-terrein 
. . J -- - . ' 

LENS 2; als ·bekend met j.schouw. · · ·: · . •. · 
Res: j. bertens-ri. kte.in bretel er. Leider :dhr. H ,~'3cholten, 
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LEr'S 4; als bekend met r. vu uren s 2x. . . 
Res:r.soer-f.he;Lvensteyn. Leider:dhr,F,Flumans. 

PROGRAri:I--A JUNIOREN voor zaterdag 8 februari 1969 

15.45 Lens 2 - Gona 1 
15, 45 Lens 5 - Wilhelmus 5 
14;30 Lens 6 - HBS 4 
14. 30 Lens 7 - · Ooievaars 2 
15.45 ADS 4 - Lens 8 
1 4; 30 WIK 2 - L'ens 9 
15; 45 Lens 10 -· Du"irîoord 3 

. tionsterseweg 
Z:Uiderpark 2e ged", 

14. 30 DHC 12 - Lens 11 Brasserskade, Delft 
14;30 VVP 12 ·_ Lens 12 Zuiderpark, veld 3 
1 3; 15 ODB 4 - L'ens 1 3 Albardastraat · · 
1 ~-; 30 Rava 12 - Lens 1 4 Zuiderpark veld 2' 
14,30 W!blsonmeters 2 - Lens 15 terrein Lens 

Lens 16 v_ri j reserveprogram;;1a 

OPSTELLINGEN: . 
LENS 2; . als bekend zi·e ook wed'strijd HBS 
Res_: j.v.hulst. Leider: dhr.H.de Groot 

- LENS 5; a. hoek2x-j, v .d, heydén-p. hop-fr, raaff-f. guyt
c. schrover~g. v, cl.; velde2x-j, de jongh-h, rimnelzwaan
j ,pisseldorp2x-j, de zwart2x- · · 
Res:r,meersijoek2x, Leider:dhr,G.v.d.Velde. 
zie ook wèdstrijd HBS. 

LENS 6;r.vuurens2x-th.booms-m.bloks-th v.rijn-t,jung~ 
schJ.äger-p. v .çl .• steen-c. stapel-r .meershoek2x-p. verheesen-
tr. resocl.ihard jo-j. v.d. voort, · - -· 
Res:j,disseldorp2x- Leider:dhr,J,v,d,Voort 
zie reserveprogramma. · 

LENS 7 ;a. hoek2x-l, ep:berts-a. schi jf-r, hoe fnagel.-a. v.d. keer 
j. zour>-r .de wolff-f ,de kleyn-j .keetman2x:...w, englebert::-
c. v, hulst, 
Res:j,de zwart2x, 

LENS 8 ;b .dé haas-j. v .d :·ende-j. v. dam-p .'heynen-j. janmaat
j; de wolff-.-g. v .ardenne-j. hel vesteyn-th. v. cl. aé;!.rçlweg-e. bar 
g. v .deelen . .. • . 

· Re s :1, v .è.. ri1eer-a. casteï-1mille r, Leider :dhr. P. Heynen. 
Sar.ienkor.ist:15.00 uur Bouwlustlaan hk Hengelolaan Vendet. 



-276-

LENS 9 ;r:. bos-->w-.. duyvi:: steyn-,-e .• v :ct .linden-th. wilshaus_- ._-. 
r. v, n11nspee_t-'p. wilmer-j.;meyers,-w";hendrÏks~p. steffen- -
j .meuleman-r .. wouters. ··· · 
Res :w.mtükens. Leider :dhr. J .Witting. 
Samenkomst: 14; 00 uur Loevesteynlaan hlé. Hengelolaan; 

LENS 1 0 ;m; reuver-a. kui ters-j. asselman::.b ;·hoeft1agel'-p. 
wolters-c.hoenderkamp-j.lucas-f.de vroege-r.asselmán-
r. chari t é- j. hooghiemstra. ... : ' · · 
Res:j.keetman2x. Leider:dhr.F.Wubben. , ... -·--

LENS 11; r" v.d .• steen-m. v. baggum-g. trommelen-f. dissel
dm;'p-;-f .baven-c. lu:;itenhouwer-f. wouters-f. veeren-e. hoef
hagel-r. zoun-j. v. rijn. 
Res:g.lelieveld.2x.Leider:dhf. 

LENS 12 ;.h. jochems-j, janmaat.,.a, lodder-p. v. w:j.jk-p. le brun 
g.çolpa-r.m:ï,çka-j-snoeyers-r.v.d.horst-p.verschoor-
d.limbeek. . . 1 

:-:es: t. hilderink""',Leider; dhr •. H _Branden burg 
zie ook wedstrijd HBS. 

'· ·--L~NS 13;f.v,o:;,-h.stre,ver-p.booms.,.·e;booms-c,v,d.aardweg--
... r • v.d. lely-a.heynen--,g. lelieveld2x-w •. de hilster-a.brou-

wer-r .de vroege ; · · 
.:;es:j.s]__abl:ler:s-p.de wolf. Leider:dhr,C.Kras. · , 

. L:-,NS 14 ;b .ru:i,terman~a. de .pagicrèr-a. v.d. aar-h .niggebrugge
. w. wils-j .. v. rossum--,w .. v-.d. linden-j. dessing-J. schaareman-

a. v .maris-j. wustefeld. 
nes: j. v,._.wijk-p. berkelaar-a. looyestein. Leider :dhr. 

G,v.d .Kleij. 
zie ook wedstrijd HES. 
. ' 
LENS 1.5 ;.r.mooyman-g. schneider-r .de vries-c .bakker
r. bom-j. guit-r. v .d .linde-r. heystek-j. ruite,rs-r .. v .d" 

: overv.est-r •. ve."b,arendse. . 
· Res:j.de greef-j.hedriks-e.reesink. Leider:dhr.T.Heerschop, 

.• •zie re.ser~èprögramma. ' ' . 

LENS 1{;zie reseryepro.gràlllllla. : •· 
) .• . .. . . ' : . . . -

; ~-~ '- . 
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PROGR,U~':1'. PUPIT LEN voor zaterdag 8 februari 1969 
1 ;45 Lens ]_:)1 - Quick pl 
1 ; 45 Lens p2 - Quick p2 
1 :45 Lens p3 - Ras p1 
1;45 Quick p3 - Lens p4 ·· 
1;00 Lens p5 - ~\S p2 
1;45 Quick p4 - Lens p6 

de ·sav·; Lohmaniaan . 

de Sav. Lohm~nlaan 
1;00 Lens w1 BI:T w1 

· 1 • 00 Lens w2 - R1\S w2. ' . 

OPSTT;LLINGEN: 

.Léns p1;g.ruygrok-:-m,heynen-p.perre:yn-j.r.edeman-g.bloks-
-- g. v ._osch-a; 'sgravendi jk-r ,harnas-j .de .hilster-r .-v ,rioort 

g.lorsheyd; . · · 
Leider :d:,r. J. de Hilster .•. zie reservepr.ogra1mna!~ 

Lens p2; g_. v .ge,ssel-_r. v .,d.E1eer-th. tjjssen-a: .v;idéef-
r .. Y:,:J.:uxembur_g--:.j. v .d ;burg.t-'-h. v. boheemen"e. de. wi t-a ;kJ.ei
wegt- j. valkenburg-w. gome s. 
Res:j.brochard2x,; Leide. :dhr.P.de J.ongh •. 
zie reserveprograrmna. · · · 

:Le_n;S_ -P3; J;· .prins-e .y .1 uxen1burg-r. leyn,-c. schenkel s-f. kras 
.:r-ene~_-..Y .d_.m_e_ér-13._, t.eesink-t .de kok--p. v.d. ni-em~enhuyseri

a .de hoogd-r.peek, · · ·· · · · 
Res :r. wüstefeld-f.kor-tekaas .. Leider :dht. Th .Hoefnagel. . . . - - . ~ 

Lens p4; h: uding:-r, w;i. jsrilan-:r. heel)lskerk~ j. koomen-m. v .was-
__ sem-r •. guit:-j .hollink-:-a .hoefnagel-h. rcuyter-r.yeperlaan-
th. v :ei.. voo,~t · · . · , : , : -:. :· .·. · 
Res: j. wasserman::-b ;v, veen. Leide;' :dhr. J. Colpà." · . 
Samenl~o~st: 1 uur Hengelolaan hk Leyweg. eurocinema. 
~ . ' 

. ~ . -. 
Lens p5;a.v.ve1zen-h.nouweland-e.yperlaan-p,v.osch-c, 
lipi]1ai1-m. sçheepers-j. qroèhard2x-r. v ,d .kruk..'.;:. not tet- !' 
r,hofman.,.c,v.bijsterveld, · . . . .. ----· . . · :. · ,·: 
'.'1.e s: h. Ïutt erman-e. v. royen. Leider: dhr·.A. V .,::'.ssen. 

Léns p6; P.. v. arherongen-m. h~-e-nderkamp-;,·t·euni s-:;;-- •• ~illems
g. wasserman.:. j. schouw-s. knorr-j. lustenhouwer-m, peper kamp 
f.wouters-h,wubben. • · 
D.es:m,v.veen-p.hop- Leider:dhr.C,l:eere; 
Samenkomst:1 uur Hengelolaan hk Leyweg.euro~inema. 



-278-

Lens w1 wordt saqeng~stel_d1rc1Jf t: • j. bro11ger:-P• v..d. bung~
r. v ,d. boogaard-p. lucas-r.~ lelieveld-r. ,peeters-p .per:reira 
r .pie-ters-m. schutte-p .vaJ"k.enburg-j.we sterduin:..r. wage-

.... · mans-r. waarsenburg:-a" grimbergen 
Leider :dhr .A. Nieuvienhuizen .• 

Lens w2 wordt samengesteld uit:r.,bartelsman-r.bon-p. 
v.d. burg-p. gier-h. hop'penbrouwers-o.,°huis-j, v. kleef-s. 
teunissen-f. v. velzen-r, ve.rsteeg-f. verbareddse-h. v.d. 
winden-r. yperlaan, . 
Res :g, appel doorn. Leider :dhr., G ,Duyvestein .• 

. . 
llfkeuringen pup_illen en_ welp én: bi:j ,sl_echte . weer,somttan
digheden informeren naar·evt,afkeuringen zaterdag tus
sen 11.30 en 12,"oo uu;r-tel.66 .. 13.14 klubgebouw, 

AFSCHRIJVINGEN JUNIOil.i::N LN PUPILLEN: vóór vrïjdägavond 
7,30 uur aan dhr.G.Lorsheyd, Heppelweg 972, . 
tel.alleen vrijdagavond tussen 6.30 en 7,30 uur_tel. 
66,13.14 klubgebouw. In uiterst dringende gevallen kun 
je zaterdag veier 11.30 uur bellen naar dhr.G,Lorsheyd, 
tel.66 •• ,31.55 - - --

NIET OPKOl-:EN _ :wegens niet-opkomen in het afgelopen week
einde worden·B.v.Veen, ?.Berkelaar en L,v.d.l\eer twee-
maal als reserve opgesteld., ·-
De aan H.Dankers opgelegde straf berustte op·een mis

, verstand en komt dan ook te vervallen. · 

, ,1!,TERI/,/,LUITGIFTB: dhr.G.v ,d, Velde .• 

RESERVEPROGEJ,MEA: bij afkeuring van het programma is het 
volgende reserveprogran~a van kracht: · · 
1. .• 30 2_, 45 Lens p1 en p2 

Leiders: dhr,P.de Jongh en Th,Hoefnagel 
2,45 - 4;00 Lens 15 en 16 

Leiders: dhr,T,Heerschop en h.Poels 
4.00 5,15 Lens 6 

Leide· :r,hr.J,v.d. Voort. 

Bij alg1:hele afkeuring va11 het wedstr:~jdprogramma op 
zaterdag8 februari 1969 is in overleg _me.t HBS besloten 
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.. een aantgl '-'.r:Lendaphappelijke wedstrijden vast te stel-
--.. :~;lè):'l ·•eïLwèl als· Volg.t: ·· . 

·.: ~·4, 3Q HBS c·::-1· ::: Lens .12(1;.:.2} . 
.. ,. ... 14.30 HBS c-2·!.:•'Lens J4(c-4) 

Samenkomst : 1 3. 30 uur eurocinemá. · ·•· 
15;45 HBS a-1 - Lens 2-(a-2} 
15.45 ~BS b-1 .. ~. Lens 5 (b-1 )· 
Same·nkomst : 14.45 eurociriema. 

·De s_pé·J.Eirs kunf1eri_zater~agmórgen tüssen 'l1 ; 00 en 12. 00 
- ·aàn het kJ.ubgebouw informeren tel._66.1-3.14 of deze wed~ 

strijde~ doorgang ~~~den,_ 

Keeperstraining: deze week _worden óm 1 0 uur -verwacht: 
H,Jochems-R,y.d;Steen en G,Ruygrmk, 
Afschrijven bi j'·het bekende adres,, 

VJ\N DOEL TOT DOEL: .junioren 

Le~s· 1 5. - Groen Uit' 5'g 2 · , 
.. _: Groen: wit.' 58 was en is nog st.eèd·s de• ll)ede-ti:t~ll<s3,ndi

•d.a,s1t ,wa2.rteg_en ·1ens 15 zaterda,g jl ,.,. 1)1et enl~el~ wi jzi
.-_,,·ging.~ .aantrad .. , In het be:;,;in van èe. weds:l;;rijd wist R. Ver 

, baréddse Lens 15 met een keiharde kogel ,op_ 1-0. te bren
gen. Groen Wit strafte dit na 5 min. doeltrëffend af 

- .. , .,, door_ 2x te.gen t:e scoren. t,a.ar Lens liet merken dat het 
.zich- nie.t.- .zo maar naar de slachtban.k liet leiden. Eet 
verwoède aanvallen werd. Gro_en Wit inde verdediging ge-

.... drukt •. Deze. stand bleef. tot de 2e helft gehandhaaftl, me 
door het goe.de .ingrijpen van ·äe achterhoede, In het be
gin van de tweede helft werd het dan toch 3-1, maar het 
leek alsof Len~ dit ju:L_st. móed gaf, want er.werd door
lopend fanatiek aangevallen. De achterhoede vond dat 
het.wat goèd-te maken had en stuurde linksback Bakker 
naar voren; die.-e;e prompt met een fantastisch schot 3-2 
van maakte. Er was nu geen houden meer aan e.n in een va 

_ de açi.nvstJ.len stompte een. Groen Witter de ·bal· Jbn "paniek 
met de vuisten weg. Penalty!! R,Verbarenise.na,m _hem fei 
loos 3-3! ,Of- dit -gelijk_e .,spel genoeg is, dat zal de toe 
komst uitmaken. 



. WEEKBL~() \(AN DE VOETBALVE~ENIGING LE N f G EN' s NEL 

REDAKTIE 

J. 11an boheemen 

Î·. _groenendijk 

·g. je!Jee . 

f. wubben 

REDAKTIEADRÈS 

t. 11an boheemen 

ellekomstraat 55 

tel.: 32 24 00 

SEKRETARIAAT 

·· h. a: v; .d, steen . 

\ultons\raat 165 

tel.: .63 24 22 

TOTO-SEKRETARIS 

j. j. m. jager. 
wei.marslraal 67 

tei.: 33 21 33 

TERREINJ;:N 

sportpark escamp 

hengelolaaA 600 
tel.: 66 13 14 .. · 

1 ~ .... 

KONTRIBUTIES . . ·~ . ~ ·- ~- . 

gironummer tQv 
pennf"iigrrieëstel· 
lens 33 67 11 

42 ste jaargang nummer 2j 12 0 f.eb:çuari 19.69 
' 

TELE-LENS , 

, Helênè, Helenè kirid wat lie jè een·mooie benê 
Mien waar is'•mijn_fee·stneus; •• : ·Kiele,· kiele_.,, 
kielé.".~~- ··-: -- - . ·- ' ,, . 
Kent u ié al 7:t,De nieuwe toppet-s. van het car
na\Tal_; Dé ritmen waarop u uw polonaise zult 

·· dansen·.-Hét geluid·waarrireé û uw stembanden 
z:µlt'kraken·. Ja;· a:-.s.v.rijdag14 februari is 
e.r weer het grandioze·' carnaval. Het· fee-st 
ván de zotten èn zottinr,ien. ;\-.s.vrijdag is 
ons klubgebouw èeri ·waar p;eklèénhii:i s·; ·De-op
t.echt van harlekijnen·, 'Indianen, Chinezen 
clowns; cowboys; Spaansé'oallerina 1 s, p±er
lalala•s·en anderè raije~tóea ~indt dirt' 
plaats· Óp: onze Vèld'èn. Ondér leidihg v~ri. 
Prins Carnaval Lensriaan·III zal het weèr 
be$li~t_ eléln dolle avond _wórd<;iri. D? muziek 
zal· zond er me~r grandioos zijn. Niet all een 

·. voor jong, ma!).r zeer zeker voor óuê:!. Natuur-
lijk wordt.iedereen'gekostumeerd_verwacht . 

. Mocht u e·chter n_iet weten hè;ren, · ho~ tè ver-
.. , ::ïchïjnery, dan" maar in rok en' uw. dames in 

gala.japon. U zult· beslist als zot tussen de 
zotten· nie_t opv;:,llen. ·.uiteraard zal er een 
prijs u:i,tgi,loöfd wor.den voor haar. cf hem die 
net l)e st · gèk:ostµineerd is. Wie vèrwaéhteri wij?' 
Natuur:J,ijk.;.; ;_uen,., .. u en ..... u, De_:óuderen 
eri'de.jongeren, van o~de veteraan tot.jonge 

. A'-k]..g~sers, eerste en a qht ste elftal.~pelers, 

.. Js;ommissieledèn epo ereleden; çlonatèurs en 
. donatri,ce's · eri älierlei verdere aanverwante 

- ·:àrtikel'én" •, îóegar,g?: Het }éó:St· u riiets ' ( dat 
-spaart wéér J:,'J:,i:i •'pil.~je uit!). Het klubge-
·bouvi' rrtoet,; uit .haar voe;,gen.,b?rsten van los

·• gebarsten Lens-karnàvàl-geweld; · Dhr.Geiten
beek heeft zijn geringe wintervoorraad tot 
enorme afmetingen uitgebreid, h· j kan een 
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stootje opvangen. De muziekinstallatie worè.t weer be
diend door onze Ouc!ejaars-disc-'-jockey.:Willem de Jager, 
met technicus Peter Kranendonk. 

D i J\ 1 0 o G •. 

"Poeh-poeh", dacht Free-Lenser t;Öep-~fi:i.J. vórige week het 
redaktioneel kommentaar onder zijn, stukkie las.'•'Poel').
poeh. 11 Bij deze is de l;ree-Lenser uitgenodigd op een 
zaterdagrtd.dél.ag een dialoog ·met àe jeugd te openen" ,dat 
stond er. Leuk gevonden mail de'ï:-eaaktie~ Freec:Lenser 
wil zich er helemaal'niet_met, 'nJantje van Léiden van 
afmaken, maar een dialoog'opzaterdagmidcl.ag lijkt hem· 
toch wel wat moeilijk. Dan krijgt· hij vast ruzi,e 'met 
-leiders, dit'l dan ilangs. dè .li'jn inet emotiopele monologen 
bezig zijn~Een ander bezwaar is natuurlijk ook de iden
titeit van·,Fr.eè-Lensèr. 1lie wOrdt on zo'n. manier ook 
aan de openbaarheid prij sgegèven •. Niet dat Free-Lens er 
bang is voor wraakoefeningen .of zo (hij heeft gehoo··d 
dat· de Kaka-baas erg boos op hem is), !'naar dan kan 
Free-Lenser niet meer Freewheelen .• Hij heeft echter in 
zijn kennissenkring wel enkele personen, pie echt wel.-, 
bereid gevonden kunnen worden op zekere avond een mono
of dialoog te houden. Een.. ander prol;)leem voor; FrE,e-Leriser 
is het volgende .• Niet allen hebben Üi t zijn geschrijf · 
van de vori.ge week de juiste konklusi.es getrokken. zo· 
waren er enkele jeugdleden, die plotseling '·papa" gin
gen zegfen tegen de "heren" van de Juko, Dat,-wa9, dan ... 
naar aanleiding van re opmerking dat "de Juko 00,( aan..: · 
dacht llloes.t best eden aan _de geestelijke ontwikkeling 
van c'e jeugd". Daar moet natuurlijk ook weer niet te zwaar 
aan getild worden. Free-Lesser zag alleen maar·graag 
dat binnen_ en buiten de lijnen ook het inwendige van 
het hoofd· eens wat mèer wèra: gebruikt. Degenen, die_ . 
het met Free-Lenser eens zijn, worden verzocht.dit aan 
de re_daktie bekend te makèn. Zij worden cJ,an inge séhreven 
bij de Koppie-Koppie-KJ.ub. Cverigens krijgt Free-Lenser 
sterk de indruk dat- de doorsnee-Lenser zich geen·bal .-. 
interesseert voor de verbouwing. van het klubgebouw. Hij 
heeft gehoo · d dat het ·bestuur slechts één sug,?:estie ·. , 
heeft ont:7angen i.v.m. de bouwfondsaktie. Poeh-poeh.~. 

Free-Lenser. 
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REDflKTIONEEL KOI:: .ENT,',,".R. ,. '. . .. -- .. -~. . 

De redaktië heeft· zich al vaak'geë•,;ger-s'aar,de:pä•ssiéve 
hrbuding van vele Lèns-lëdefï; ffet· st·ukje :\ran Free..:Lenser 
heeft dit wederom verergerd. ,Welget·eld êêri sûggestiè, T: 
kwam er b_înnen i.v.m. dè bóuwfond·saktié•,cDe gehel-e·- · 
vereniging maa~t gebruik b-an het klubgebouw, .i•edereèn •' 
is··geba.at bij een hogere graad van komfórt·; maar 'nie-. 
mand, op die doodenkele· ziel na, .vóelt ''zioh:ger.oepen' · · .·; 
om met .steekhoudende voo- stellen .. te komen,:. Vqrig_sei-. 
zoen is ,er met een doelpuriteriaktie begónnên ., Slechts 
het vijfde seniorenelftal bleef ·rege~atig ·pqSi t;;i,e;:f ... ;
reageren. Bij het sëhamele 'bedra1fvan.:f,300,'-'.:. is, het',: 

,zaakje toen maar gestopt,. omdat het·-gehèel "geen zode_n·. 
aan ·de dijk zette.· Voor c'e verbouwing. zal .zo'n slor;dige :; 
f. 1.5. 000, -- door de leden op täfel moeten worden ge
bracht. Een -respectabel bedrag, dé!t we1·1 maar zeér ze- , 
ker geen:· onoirerkomeJijke ·r,1oeiiijkheid. Als :we eens gaan 
kijken t1äar de voe'tbalvereniging Vios, dah zien we,dat · 

· •zij ·in eèn tijdsbestek van ·een· half jaar· het formidabele 
bedrag van f. 20. i\:90, 08 hebben· opgehaáld, · d·oor scherJ,- · · . 
kingen, oud-papierakties, tombcla's, klaverjasavonden __ 
etc,etc. Vooral die oud-papieraktie is opzientiáxefrïd; ·.: 
De junioren, pupillen en welpen haalden binnen,het 
half jaar een krappe 6. ,000,. kg. aan .. oud_pi;lpiér op •. Kï j_k;, 
dat telt aan. Onze jûnioren en pupillen zijn in dit óp
ziêht,1 veel te veel verwend •. Ook zij hebben· er voordeel:•'. 
van. ·aarom zou zoietsrliet bij--ons7!logeli.:ik zijn? Die· 
doelpuntenaktie moet gwoon weer nieuw leven ingeblazen 
worden. l.lle -beetjes helpen. ,Bingo~avónden zijri. öok al
tijd e:çg aardig voor zo i_t1 fonds. Het. zgu .·nief .meer dan.· 
terecht aijn als er op de klaverjasavonden ook.het no
dige gedaan zou worden,. Per slqt .van (l'lk~ng -ma·~err; ."' 
daar niet-leden ook va11 q e klubtent"gebyütk·· en e-en · ··' ... 
kleiBB vergoeding zo1.t·~tet gek zijn; De p:ri JZ(;!ri" van J:iet 
klaverjassen'•z:tjn gewoon· fantast_isch-•hC:>og. Dat_ ka1n ook 
heµs wel wat minder{ zpdat ·er wederem èen batig s.aldo 
voor het fonds zou "komeh, U zi,et _he~, ge~e-genhedèn · • : . 
te over. Waarde Lehser,· reageer voor de \rera:ndering eens 

:positie'f,,.als'eir eierrberêiep op uwordt·gedaan,·;· ,,. : 
(restrictie: wie de 'schoen past. enz.) . _ .. 

.. , ; ,, .'··· . ·· ... -- Redaktîe. 
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. ;~:~'~•tijd geleden werd er ~in de .kranten n~~a~--:~;~:x·~:-· 
gemaakt over het feit, .dat er éen--c16ctorandus · op de . 
profvoetbalvelaèn rondliep,.nl. Plage~an·van DOS~ 
Poeh-poeh, om met de Free-Lenser te spreken.; Lens 
heeft er ook een. I'ax Heerschop promoveerde onlangs tot 
doctorandus :j.n de economie. Een -vöortreffelijk resul- · 
taat. Onze hartelijke.gelukwensen. 

Bij deze biedt ener der redaktieleden zijner excuses 
aan de tot-komr1issie voor het 2 maal verzuimen van het 
invullen Y?n de poule~ Sorry, heren. Bij deze belooft 
hij het voortaan braaf in te zullen leveren en' spreekt 
tevens de hoop uit dat mët hem a),le andere Lens-leden 
dit eveneens zullen doen. 

Onze linksback van P1, rtene de Hoogd heeft vorige week 
voor een keeloperatie in het ziekenhnis vertoefd. Hij 
is inmiddels weer,thuis en befint gelukkig weer wat 
praats te k,,rijgen,-- alhoewel h:d:; h?t:- wel met moei te gaat. 
>l.ene, beteI1,_schap en ·tot spoedig ,ziens -op het veld .• 
~===~i·• ..... 
OFFICIEEL .• ~ : , _ :.,., - ,_. 

Nieuwè leden: 
~44 K~ng, T. 9-9-61 w- r;óorderzi jde 1.5 

In ballotage: . _ 
Klarenbeek J.C. 6-.5-.5~ -p~ Woonstede 42 · 67.66.30 

Adreswijzigingen leden: _ . 
206 Kemperman G. H~, thans Laan_ van li.eerde·--voort 94 
34-.5 Schoutei;i. P .A.J. " Stortenbekerstraat_ 1.50, 

P•·:OGR!tMJ\f; SENIOREN voor zondag 16 februair · 1969 

14.00 Lens 1 - VCS 1 .1-1-6/4 
Leider:dhr.P,I:eershoek, grensr .• dhr,C,Visser. • 
-Samenkomst: 1.3 .• 00 bestuur skame:r. -

12~00 Lens 2 - GDA.2 .1-1•.5/3 
1 2.; 00 HBS .5 - Lens 3 HVB-bekèr, Hou.trust . 
12.00 Nivo 6 ~ Lens.9.: ,. Irene-sportpark,Schaapweg, 

. . ~ijsw~jk . . · · 
.. Lens ~--.5-6-7.:_8:::_vrij.;. - ' · 
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O?STELLI!';GEN : 

LENS 1: 
c.v.d.beek 
h,dietz(A). 
r,roçidbol "' 
à. róodu:yn i 
j. v ;d .knaap 
h.rooè.uyn 
g.verhaar 
e.bakkers 
f.de zwart 
h,bTandenburg 
th. brand en burg 
RES: 
r,bruggemans 
r.fortman 
l.riemen 

LENS 9· 
- ' j .welling 

j. hoogduin ... _ 
th. broers U,) 
c .mutsaers· · 
n. bsse-
b, osse 
j.verbarendse 
a,verbruggen 
f ,de winter 

-h.v.welzen 
b ,epskamp 
RES: ·' . 
f,vreeswijk 
a. poel:s· 

LENS 2· l 
-r,bruggeman~2x 
m.v.veen 
j.v.dijk 
h. smitskam 
w.verbarendse 
d.groenendijk 
l.berns 
g. looye stein 
1 • riem.en.( A ) 2K 
g. benneker . 
j.englebert 
RI:S: 

· r, ravestein 
j.groenendijk 

- i\EDEDELil,G::.::N' EKO: 

LENS 3: 
a·; vl:lróarendse 
n,koot(i~) · ·· 
l.smitskam 
f·. straäthof 
a.limbeek 
t. heer.schop • ---: ,·. 
th.hoefnagel -
j.;witting 
f, w:ubben , 
r,eykelhof 
g, v ;d ·. kolk 
RES·: # 

a.v. ,egmond 
w.eykelhof, 

; : ' 

;,fs_chri jvingen: voor: __ yrJ jdagav:?nd __ 
tussen 7,30 3n·B.30 tel.6&.13.14 
klubgebouw. Alleen iri noodgevàilen . 
fater bij dhr,F,:::esker; tel,67,6:ti'.5-3. 

· i,fschrijvingeli bij anc:J,ere .funktion'a.ris
sen, bestuursleden, can"tinebeheer 'er. 
en dergelijke worden a],s niet ont:irängen 
beschouwd. ' 

•' . 

\'Toèrisdag, 12 februari' 1.9 69, gaat_ dè 
training voor d.e se_r:iioren niet dop:.·.· 

· De woensdag d .a.v. gaa_:t; de t·raining 
normaal door. · .. ,~ 

AANVOERDERS :,TTENTIE: alle aanvoerders -dienen er voor 
te zorgen, dat de wedstrijdrappo~ten uiterlijk maaîdag
avqnd volledig ingevuld bij de Eko zijn ingeleverd.··· 
Voor de uicspelende ~lftallen moeten ruilformulieren 
en wedstrijd·rapport:'v:,:·i jdàgavond oL zatèrdàgmiqda_g in· 
de be stuu··· skarner word,:m ~fgehàald. · ·· 

..... ,., 
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1 6 februari 19 69 ,. F 0 0GRAF1'.}, JUNIOREN voor zondag 

12;00 Lens 1 ~.Ve1o·1 
1 2. 00 St .Voorwahrt·s 1- Lens, 3 Goudenref-enstr.Schip

luicl.en. 
14,00 OSC 2 - Lens· 4 

OPSTELLINGEN: 

-Vlamenburg, r:ariahoeve 
zijstraat 't K1eihe Loo 

LENS 1 ;als bekend, . 
R 1 ld . L . d dh . 1 "7 · · ·,es:g.v.c .. ve e. ei er: r,J ,v.c_,ü_e:i.J .• 

LENS 3; als bekenè. met j. schot:w 
Res:j.bertens. Leider: dhr. F,Her~emans 
Sa,'lenkomst: · 11 ,45 ingang Steeds Voorwaarts terrein 

L~NS 4;als bekend met r.vuurens 
Res:r.soer-f.helvensteyn, Leider: dhr.F.Flumans 
Ss.menkomst: 1 3. 45 ingang CSC-terrein '· · - •· 

P3CGR;J~:;, JUNIC~' voor zaterdag 15 februari' 1969 

15 ;45. Quick 3 - Lens é'I 
1 6. 00 Flar,,ingo' s· 3 - Len·s 6 
15;~5 Quick 7 - Lens 7 
15;45 Lens 8 - Rava 7 
15;45 Lens 9 - HBS 6 
13.30 O.Blauw 4 - Lens 10 
14:30 hDO 16 - Lens 11 
15.~-5 GDS 10 - Lens 12 
14·. 30 · Zw-.làll'auw 3 :.. Lens 1 3 
14;30 Lens~14 - Quick 13 
14. 30 Cromvliet 6 - Lens 15 
14.30_ Lens 16-:- '.1ijswijk 8. 

Lens 5 vrij · 

O?STELJ.D1GEN: 

Sav. · Lohraaniaen 
"Prinses Irene'·, Schaapweg 
Sav. Loh,nanlaan 

Schilll!"Tielweg 200 
Zuiderpa-rk 
Erasmusweg 
Kijkduin se straat 

Rederijkerstraat 

LENS 2;a1s bekend , zie _ook wedscrijd HBS. 
;-;es:j,v,hulst. Leider.:dhr~H..de Groot 
Samenkomst: 14. 45 klubgebouw Lens .• 
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LENS 5; vrij 
.· . 

. LENS 6;als vorige week met h,rimmelzwaan-r~vuurens 2x, 
Re s :r :meershoek .•. Leider :dhr. J .. v.d. Voort · . 

· Samenkomst: 15, 15 Loevesteynlaan hk Hengelolaan 
zie·ook wedstrijd-HBS. 

LEES ?;als vorige week me't ä.boek 
aes:l.v.d.meer. Leider:dhr.h.Blok, 
Sa1;,enkomst: 15, 15 Haagweg hk. Thorbeckelaan 

LENS. s·;als vorige week . . . . . .. . 
1es :a •. castetnnfller. Leider :dhr. P. Heynen 

LE~iS 9 ;als vorige w·ee~·· .··· .· . .. . .... 
nes:a,de pàgtér2x. Le1.der:dhr.J.~ntt1.ng. . . . . . 

L::;;}1S 10;als vorige week ri1et p.de wolff 
Res :w ,ràulkens .. · Léicèer :dhr. F, Wubben 
Samenkomst: 12. 45 Loevesteynlaan hk Hengelolaan. 

LENS 11 ; als vorige we.ek . 
Res:r.v.luxemburg2~. Leider:dhr.P.de Jcngh 
Samenkomst :.14.15 hoofdingang ADO-terrein 

. zie ook bij trà,intng. · 
- ' • • .1 • 

LENS 12;als vÖrige wc;rnk met t.hilderink i.p.v.g,colpa. 
Res:p.perreyn2x. Leider·:dhr.H,Brandenburg ·. · 
Samenkomst:15.15 Beresteiplaan hk Hengelolaan. 
zie ook rese veprogramma HBS .• · · 

LENS 13;als vorige week (p.de w~iff zie Lens 10). · 
Res:j.slabbers. Leider:dhr.C.Kras. 
Samekomst:13'.45 Hengelolaanhk Bouwlustlaan vendet. 

L::NS 14;als vorige week (a.de pagter zie ook Lens 9): 
;;1e s: j. v, wijk-p .berkelaar-a .looyestein. Leider :dhr. 

G.v.d,Kleij.. 
zie ook reserveprogramma HBS. 
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LENS 1.5; als vorige week ·· 
Res:j.de ~reef-:-j._hendriks-e.reesink. Leider:dhr. 

. . T.Heer~chop,~ 
Samenkomst: 1 3. ~-.5 Heng lolaan· 'hk Loeve steinlaan · · 

. . -, . . :·· .. . . . .. •·. _... .. 

LENS 1 6; j. wilJ.eyns-g .kerkhof-r. k0ster-•j. post-j. klos-
j .magnee-j. v. hoeij-j. jonker-e. wohrman-g .gor.1es-m. j. v .dijk 
Res:h.kleiwee-t-a.burckeen, Leider :dhr.:,.Poels •. : · · 

K:,EPEN 1 9 6 9 •. · 

Er zijn al een aantal aanmeldingen ontvangen voor deel
name aan-:~ e vier kampen die:dit jaar.voor junioren. 
en puDiJ.len worden gehouden~ Gezien het aantal ont
vangen inschrijvingen voor bet J\-junioren-kamp tn 
Duitsland is il)middels. b~sloten dit kamp in .ieder _gètàl 
te laten doorgaan. Cok voor I de ka::,pen in Weert, Borculo 
en ,'.ï.,ersfoort zi-jn ·reeds inschrijvingen binnen. Een .. 
ieder c'.ie zijn fon;,ulier · nog niet: heeft ingestuurd en 
toch mee v1il, wordt verzochi• zich zo snel mogelijk 
a.an te meJ.den. Voor verdere inlichtingen kunnen jullie 
bij de Juko-leden terecht. . . . . . .. . . 
:'.achten er junioren ~ijn, çl e naar Weert _willen doch . 
niets voor fietsen voelen, dan kunnen zij zich oók aan
melden (natuurlijk dit duidelijk laten uitkomen). Dan 
zullen wij alsnog bekijken of reis per· auto tot de moge
lijkheden behoort. Hiervç;or:zal dan binnen korte.tijd 
nader bericht worden inde Lens-revue. · · · · · · 

. . . 1 

,=p=2,~o=G=R;~,~,J\=)I~c_,,~, ""p=u=p=r=1~1=EN=1 voor zaterdag 1 . .5 februari 1969 ; . 
• 1 

1 ;4.5 Lens p1 - Vredenburch î1 
1;4.5 Lens p3 - Quick p2 · 
1;4.5 Lens p4 - DZS p1 · · 
1 • 00 Lens p.5 - Loosduinen p2 
12.4.5 Westerkwartier p4 - Lens p6 Duinlaan 

Lens p2 vrij. ! 
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OPSTELLINGEN: 

LENS ·p1 ; g.guygrok-m.. heynen-·p. perreyn. 2:icLens1 2-j. redeman
g;bloks-g, v. osch-a,. 'ê-giavendijk-r .harnas-j. de hilster
r. v.. noort-,g.lorsheyd. 
Res :th. t;ijssen'. Leider :dhr. .• J_.de Hilster 

,, 

LENS p2 ;vrij r__. v: .• luxemburg zie Lens 11 

LENS p};t __ . prins-e__. v_ luxemburg-rAleyn-c, sèhenkels-f. kras
rènee v .d .meer-a .• reesink-t .• de kok-p. v.d. nieuwenhuysen-
a. de hoogd-r.peek_. · · · : 
Re s: f,, kortekaas. Leider :dhr. Th .• Hoefnagel'. 

LENS p4 ;h. uding-r .wi jsman-r .• hèemskerk-j. léoomen-m. v .was
sem-r. guit- j.hollink-a.hoefnagèl-h: ruyter~r. yperlaan
th. v .. d. voort. _- · _ _ 
Re s: j. wasserman-b:, v. veen. Leider :dhr. J ,Col pa. 

· LENS p5;a.,v,11!elzen- h.nouweland-e.yperlaan-p,v.osch- _ 
c;1ipman-m. scheepers-j. brochard-r. v .d .kruk-r .nottet-
r .hofman-c. v .bijsterveld. · · . ' · · · 
Res :h .• lutterman-e. v. royen .• Leider :dhr_.A. v ,Essen. 

LENS p6 ;m. hoenderkamp-e" v. amerongen:..e. teunis-~r. willems
g. wàssermàn"- j. schouw-s .• knorr-j, lustenhouwer-m. peperkamp-
f;. wouters-h. wubben.. . -• · 
Res:m.v,veen-p.hop. Leider:dhr,C~l~ere. 
Samenkomst: 12 .• 00 Hengelolaan hk Leyweg eurocinema_, 

AFKEURINGEN PUPILLEN EN WELPEN : 
Bij slechte weersomstandigheden informeren naar evt.· 
afkeuringen zaterdag tussen 11 .30 en 12 uur tel.66.1314 
klubgebouw. 1 

l,FSCHRIJVINGEN JUNIOREN EN PUPILLEN: 
J,fschrijvingen vóór vrijdagavond 7.30 uur aa~_dhr. 
G.,Lorsheyd, r,:eppelweg 972. 
telefonisch alleen v;~i jdagavond tussen 6. 30 en 7. 30 uur 
tel. 66_, 1 ,3 .• -1 4 klubgebouw-. In uiterst dringende gevallen 
kun je zaterdag vóór· 11.. 3 0 uur bellen naar dhr. G. Lors~ _ 
heyd, tel.;66.31.,55, ·. ~ 

. ' 
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1'1!, TERI/,.',LUITGIFTE : dhr, R. Kuyper. 
"4.,,- .. ·-~ ''.-•~c: 

~-- ·~!: •..••. --~-· -.. ·.:: •, ·, .. -._ . -,_. .. .. ' ·-·•. --. " . - . ,-. . '-• ..... _ ... ; "·" , .. •,. :·._ : ·,·. 
RE..SE;R VEPROG];ft.r/il,If, : ,_de,?::e J-fEieK, in de._zà~l. J'.art.èrl:à:ge geen 
rese·-... veproframrria. ~ ·,_.... ·:-... >~-~.:-•~:··~~. t-, ~~n 

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

Ook deze week zijn wij bij afkeuring van het gèhêlê · 
orogra=a door HBS ·ui tgenodogd. ,om ._enke_le weGl.':/tri jden. •. , ,· 
te spelen, en wel als volgt: · · ·• •·• · ·· · ·· · · · · 

-1. 4-~·3Q _HBS_ c-1_. - I,ens-12.~ (-c.-2-)_ - : : .. "· ,~ __ .·,j _. . . , 

14-. 30 · 1-JBS- c::-2 - .Lên~ 14 ( C-:4(:;.. . . ""' . , , .. 
Samenkomst: 13.30 uur eurocinema, .... ·.•· . -. 
1.5;4.5 HBS a-1 :_ Len's 2 (à-2(· _· '· . ' ,: . 
1...5 ,4,5 .]jBS. ,b-::1.,.; .Le~tj. ~ {_b-1) ._ , :., . _ .. , 
Sameri..l,;:9m_qt-:. \4,,,45. ,1.\1.\:r:' e.urocinema. _ . , , . ·_: . · ... 
De spelers "kunnen zaterdagmorgen tussèn :l'f: 00 en 12. 00 · 
uur aan he-t;; kl:~l_:,~~[2quw;i_n,forl?)e!'ent~l.6~.1.3 .• 14 óf ·-·,_'·. 
deze wedstrijden doorgang vind én. · · · · · · 

•• :.~ ,.· •:, ·• ....... · .•.•• ". - : ! ......... - • . . : .. , • ; ' -;- •· .. ., - . • . 

KEEE]):i:1%'.f,R,,JNI~,g-~_ gè~~ .w~ek worden'.'9-m 1_0 uur·vèrwacht,; _· 
H.Jochems-R,v.d,Stèen en G.Ruygrqk •.. ·._ , .. · .· • __ ·-,.·•· ·· 
;,fschrijven bij ];let bekende -adr.ës •.. ';'- __ · ·:· · ,: ; . ~,,. .· . ' .. , -·.-·~,- .. , ... · ..... _,_- .. 

T.RAIN-ING C:c:KLl,SSERS, . 
·• . . . ·J - . - -· ·- • . ,._ . .• . .. 

"Èén;'vari' ·de 'vóordelên. van,het .:in eigen .beheer neme~ van 
onze velden is dat wij nu v11Jer meer trainingsmogelijk,' 
heden kunnen be sc;:hïkkera. . · · , ·· · · 
De heer·:G~'v•,diKleij, 1:éidèr vàn ons 14e elftal, heeft 
zich bereid verklaard om voortaan op woensdagavond 
van 6. 00 tot 7. 00 uur een groep C-klassérs te trainen, 
yaq ·wèffik"àánbod ·wij graag; gébruik maken. · · ' 
V~i:iàf •· velgende -weèk wordt · net trainingsprogramma: voor 
de C-klassers als vólgt: · , . : · 
Maandagavond: van 7,00 - 8;1l, uur de selectiegroep 

zoal s:bek:erid ,' · 
Vri,jdagavond: vari 7,00 - B·.-1·.5·uur·wm:aèn de volgende 

spelers verwacht:· . . · · • ·, l.; 
· • , G ;·v. d .aafdwég'-e, booms-p "booms-à-. brouwer-'·: 

p.iè brurt-à,héyner.i-aihilderink-'111.de hilster
, ·, --. :.- •rj; janlnàat;.;r .-v.,d, 1ely-g:,1elieveld-f. v; os.., 

. f; snoeyers-h. straver-j. slabbers-.-p. ve:1:schoor 
r.de vroege-p,de wolf. 
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De training voor deze groep is welis":(aar niet verplicht 
doch de spelers die niet regelmatig komen trainen 
zullen van deze lijst worden afgevoerd .• Er zijn gegadigden 
geboeg, die de opengeb"allen plaatsen willen innemen. 
Informeren naar eventuele afkeuring veld tussen 6.00 
en 6 .. 30 uur tel .. 66,.13,14 klubgebouw. Bij afkeuring volgt 
zaaltraining Herschelstraat, waar jullie op eigen ge
legenheid naar toe moeten. 

WOENSDi,G:,VOND·: van 6.,00 ~6.;30 ~ur : ·op deze avond kun
nen alle overige C-klá.ssérs terecht. Ook hier geldt, wi,e 
niet regel• atig komt, wordt' vari àe lijst afgevoerd. 
Helaas is er geen uitwijk mogelijkheid naar een vanoo 
gymzalen,. Informeren naar veldafkeuring is ook niet mo
gelijk, 
SBLECTIEGROEP C-KL:,SS:CRS ;,TTEJ'TIE ! 
a.,s.I'.aandag, 17 februari, worden alle spelen, van deze 
trainingsgroep verwacht op het Lens-terrein, Ook als 
het veld afgekeurd is dienen zij aldaar aanwezig te zijn 
In dat geval wordt dan een bespreking gehouden in het 
klubgebouw. · ' '·,, · . · 

T w·,INING B-KLf,SSE;~s: 'woel'isdag 12 februari i. v :m. t,:v.,.
uitzending Ajax-Benfica geen training. 

,, .. 

1. ... , ; 
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REDAKTIE 

r. van boheemen : 

). groenendijk 

g. jehee 

f. wubben 

REDAKTIEADRES 

f. van boheemen 

ellekom~traat 55' 
teL: 3.2 24 00 

SEKRETARIAAT 

h. a: ~- d. ~teen 

jultonstraat 16_5. -· 

tel.: :53 24 22 

TOTO-SEKRETARIS 

j. j. m. jager 

weimarstraat 67 

tei.: 33 21 33 

TERREINEN 

sportpark escamp 

hengelolaan 600 
tel.: 6613 14 

KONTRIBUTIES 

gironummer tnv 

penningmeesler 

lens 33 67 11 

WEEKBLAD VAN DE VOETBALVERENIGING LENIG EN SNEL 

_42ste jaargang nummer 24 19 fe.br.uari 1969 
TELE-LENS 

·Het ca.rnàval ïs .achter de rug. Voor de or
ganisator kunne·n wij ·het·gerust een af.gang 
noemen, Om negen uur was er nog niemand. 
Om twaalf uur·waren er zegge en schr.ijve· 
dertig mensen, die er toch nog een go·ed'e · · 
stemming in brachten, Wat .is de reden. voor 
de.ze totale afgang? Wij dachten dat het · 
drieledig was, Op d e eerste plaats zullen .. 
vele Lensers het wel te koud gevonden heb
ben· en gezien ,de· afschrijvingen op z'Onr'"
gen, dat er sl'echt weer dreigt, nu weer dé 
mentaliteit van lekker thuis blijven gehad 
hebben. Op de tweede plaats zijn er ook veel 
mensen weggebleven, nadat iemar,d van Lens,.\ 
die toevallig ook in het bestuur zit, een 
geweldige klaverjas-drive in-een of ander 
café wist en enige Lerrsers -er. voor warm· 
gemaakt·had·een troefje te kom.en leggen. 
En dan te bedenken dat de naam van de voet
balverenig~ng-Lens al bijna een synoniem 
is voor"klaver jas-drive'.'. Het bestuurslid 
danken wij voor het "steêntje :, bijdrage 
tot de grote fee.st vreugde. · · : 
De laatste reden, en waarschijnlijk ook de 
minst reële is dat de Lensers in het zuiden 
des lands carnaval zijn gijan vieren. Bij 
ons was er één geval eveneens van een be~ 
stuurslid bekend, U ziet buiten de leden 
stelde zeer zeker ook het gestuur, dat naar 
onze mening op dergelijke gelegenheden voor 
behoort te gaan,. erg, teleur. En .dan te be
denken dat de Free-Lenser, voor stelde eens 
iets anders te organiseren dan klaverjassen. 
Wij hopen dat hij nog betere ideeën heeft. 
Neen kortom, voor ons hoeft het niet meer, 
Een Lensfeest best, maar dan geen familie-
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feestje voor dertig, personen. 
F.W. 

KLAVERJASSE1'. 
Vrijdag a.s. zal de yierde ronde van de klaverjasdrive 
gehouden W0i0 den. De bak is vol, zodat ~r geen nieuwe 
koppels meer bijkunnen. Op de eerste·.plaats staat· op 

•·· het ogenblik het junioreokoppel de Hoogd - Kuyper. 
Waar blijven de routiniers? · 

VARIA. 
Misschien heeft u het zondagavond al op de t.v. gezien. 
De prijswinnaars van·d~e toto moeten een nieuwe aanmel:. 
ding.sprocedure gaan volgen, In plaats van !)et oude' aan-' 
meldingsstrookje onder het derde blaadje, client nu een 
prij,swinnaarsbriefkaart te worderi ingevuld. Deze kaar
ten ~ijn verkrijgbaar bij alle toto-inleveringsadres
sen. De redaktie hoopt, dat vele leden volgënde week 
maandag met zo'n kaatje behebt zullen zijn. 

OFFICIEEL. 

In ballotage: 
Klarenbeek J.C. 6-5-59-P-Wocnstede.42 67.66.30 
D.evilee P .l'I. 7-1 0-58-P-Hendrik v. Devente::ostr. 105 

65.04.4'7 

Afvoeren ledenlijst: herhaling. 
357 Sprong S.B:v•.d. Fahrenheitstraat 562 
438 Wilken J ,F, · r:iddenstede 8 
519 Vincent W ,A. Vierheemskinderenstraat 133 

Nieuwe donateur: 
163 Bakkers Chr. Ote;erade 5 I!en Ha~g 

Afvoeren donateurslijst:. 
81 Luxemburg D,C. v. Leidschendam. 

/,dreswijziging leden: 
314 il.edeman J-E.M. thans··Stadhoudersstraat 4, Rijswijk. 
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Hoe is het U vergaan, zo eenzaam op een carnàvàl te·stáan, 
terwijl je uit .die Lensrevue toc;h kon lezëri,. áaä/ hoort 

. ···-· .: __ ._ ieder Lenslid te wezen:_ ·······-···:. 
was het een droom, riee werkelijkheid; alle Lensers· waren 

.. . . · .. _ . · over. tijd .· 
zelfs bestuur en i"ijn trawanten, zàten zeker nie~ an'.!):· _ 

· · ..... , . · . · · de kanten · · 
van ons prima verzorgd klubgebouw., allen leefden mee', · 

.•.• · · . . want men was in de ro).tW 
zelfs onze sekre:taris vond het nodig; maar daar over_'.· 

· · praten 'is overbodig. 
hij vond het zelfs lieel normaal, om met een aantal te 

gaan, naa:r ee·n ander lokaal · 
maar waar de schuldïgen zich ook bevïnden, 'laat ons _er· 

geen doekjes om winden 
fouten zijn gemaakt,: -laat ons die gaàn herstellen, e:n. · 

aan ieder'gaan na vertellen 
dat volgencl jaar, wat het ook mag wezen, prins carnaval 

zal _kruisen onze weg;~n 
want die 2.0 man·,"-wel present, hebben mij doen verste-ld-· 
dat Lens carnaval"wel kan vieren, niaar zij zich da_n·wel 

· "moeten versierE!n · 
hulde aa:;.i' hem eri zijn kor)'.l.uiten, al waren zijn handen · 

· · ' soms vuisten · · · 
verveeld hebben wïj ons geen moment, en vierden feest 

.tot aan het end 

Alaaf· 
een hongerlijder naar lol en 

gijn. 

PROGRAMi'•'A SENIOREN voor zondag 23 februari 1969 

1 4. 0 0 VCS 1 - L·eris 1 · Ded erri sväartweg 
Leider:dhr,PJ:eershoek, Grensr.dhr.C. Visser 
Verzamelen: 13uu~ bestuurskamer Lensgebou,r 

14, 00 Quick 4 - Lens 2 de Sav.Lohmanlaan 
12;60 Lens 3 - Westerkwartier 3 1-1-6/4 
12;00 Lens 4 - BTC 2 2-1-5/3 
14.00 Lens 5 - VVP 3 1-1-6/4 
14.00 Lens 6 - Quick Steps 6 2-1-5/3 
14;00 HBS 10 - Lens 7 Hounrust 
14,00 ADS 7 - Lens 8 Monsterseweg t.o. no.10 

Lens 9 vrij 
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OPSTELLINGEN : 

LENS 1 ; 
c.v.d,beek 
h:à.ietz(A) 
r.roodbol 
a; ro.'óduyri 
j. v ,d .knaap 
h.roocl.uyn 
g;verhaar 
e;bakkers 
f,cl.e zwart 
h.brandenburg 
th.brandenburg 
RES : 
1. smi!,skam 
r.fortman 
th.hoefnagel. 

-
LENS· 4; 
a;v .egmond(A)2x 
a.v.wasbeek 
p;schouten 
a.limbeek 
j. v. scha ik 
f,v.boheemen 
j.groenendijk 
w.eykelhof 
r.bTandenburg 
a, janssen 
p,speicher 
J,ES: 
n.osse 
a.verbruggen 

LENS 2; 
r.bruggemans 
m.v.veen 
j. v .dijk 
h. smitskam 
d.groenendijk 
1. ber'i;1s 
j.englebert 
g.looyestein 
l.riemen(A) 
g.benne·ker 
a,kortekaas 
t1ES: 

. r.ravcstein 
r,blok 
·a.v. egmond2x 

LENS 5; 
g; m. hoget oorn 
h.a.suykerbuyk 
j ,de boer. 
g.l.v.d.akker 
f.burghouwt 
c,nieere 
c.vervaart 
n,drabbe 
p.burghouwt 
r,de groot(!\) 
a .. klein breteler 
}ES: 
c.th.kuyper 
p.castebmiller 

LENS 3 j 
a.verbarendse 
n.Koot(A) 
l.smitskam2x 
f. straathof 
w.verbarendse 
t:heerschop 
th.hoefnagel2x 
j.witting 
f.wubben 
g.v.d.kolk 
r.eykelhof. 
RI~S: · 
f.veelbehr 
j.verbarendse 

LL'N S 6 · 
m; suyk~rbuyk 
h.de groot 
m.v.zilfhout 
c.peeters 
h,kemper 
h; de sterke 
a.v.d.meycl.en 
w:hansen 
j.de hilster 
w. venderbos 
1. janssen(i\) 
:-IBS: 
n,de boer· 
j .welling 

.ó. 
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LENS 7; 
w.burghouwt 
n,de gruyter 
m.heerschop 
m, v. eysbergen 
l.brandenburg 
g.jehee(A) · 
c,m,v.d.acker 
j,riemen 
j. veldink .... 
h,beyersbergenv.h. 
g.v.d,kleij . 
RES: . 
f,v.dijk 
g~halleen 

LENS 8 · 
' r.v.osstveen koentze 

l.bleeker 
· j.willems 

a.hoppenbrouwers 
. ·h.helmich 

c,kras 
h,a;suiker 
a. v, luxemburg( ;, ) 
h,haket 
f.bierhof 
h, jacobs 
RSS: 
w.e, suiker 
a,looykens 

MEDEDELINGEN EKO: . . . . 
AFSCHRIJVINGEN: v·,ijdagavond tussen 7. 3.0 en 8. 30 ·uü,r · 
telefoon 66. 13. 'l 4 klubgebouw. Alleen in .noodgevall~n 

. later bij dhr,P.Huis, tel,67.83,90, Afschrijvingen bij 
and ere funkt ionari ssen, best uui~sled en, .cant ine behe~rd er 
en dergelijke .worden als niet ontvangen .. beschouwd. 

WOENSDi1GAVONDTRAINING senioren gaat door! ! ! 

Al\NVO:CRDERS ATTENTIE: alle aanvoerders dienen ·ervoor 
te zorgen, dat de wedstrijdrapporten uiterlijk maandag
avond volledig ingevuld bij de Eko zijn ingeleverd. 
Voorèe uitspelende elftallen moeten ruilformulieren 
en wedstrijdrapport vrijdagavond of zaterdagmiddEjg in 
de bestuurskamer worden afgehaald. · 

PROGRPJ:rr;A JUNIOREN voor· zondag 23 februari 19 69 ·. 

12, 00 .Lens t !,DO 2: 
15,00 Rava 3 - Lens 3 
15. 00 Lens 4 Wilhel!;ms 3 

Zuid~rpark . 
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OPSTELLINGEN: 
1 ' •• ,, .... 

L:SNS 1 ; als bekend 
Res:g.:v.d.velde 2x. Leider:dhr,J.v.d.Kleij 

1 

LENS 3; als vorige week met"· f. jehee 
Res: j. bertens-p. klein brete_ler. Leider :dhr. F. Herremans 
Samenkomst: 14. 4.5 ingang R_a v.a-terrein 

LENS 4; als bekend met r.vuurens 2x.· _ 
Res :r. soer-f. hel vensteyn. Leider :dhr .• F. Flumans .· : . ... ' 

PROGJ.J\MMA JUNIC?..EN voor zat·erdag 22 februari 19$9 

1.5;4.5 Lens 2 Duno 1 
1.5.4.5 Lens .5 - RVC 6 
1 3. 4.5 Tedo 2a - Lens 7 v. Vredenburchweg 1 76 · 
14:30 Lens 9 - GDS 7 
15';45 L--ens 11· ~ GDS 9 
1 3. 4 5~ Duno . 7 - Lens 1 2 ;,;gr. No1en slaan 9 

· 14. 30 Lens 14 - H1,SH ·.5 
14:30 Lens 1.5 - ADO 23 
14.-30 GDS 13 - Lens 16 Erasmusweg 

Lens 6-8-10 en 13 vriJ 
Lens 12: .t/m 1 6. zie re serve programma 

OPSTELLINGEN : 

LEpJS. 2; als bekend _.- · 
J.e's:j.v.hulst .• Leider:dhr.H.de Groot 

LENS .5;als bekend met h.rim:,1elzwaan . · 
g.v.d.velde ·2x. 

Res:r,7eershoek. Leider:dhr.G.v.d.Velde~ 

LENS 7 ;als vorige week met· r.b-uurens 2x i.p.v.a.hoek 
Res:l.v.d.meer. Leider:dhr.A.Bolk 
Sarnenkomst:13.1.5 Loevesteynlaan hk Hengelolaan 

LENS 9; als vórige week 
Re s :a .kuiters. Leider :dhr. J .• Wi tting 
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i,p.v.e,hoef-
1 LENS 11 · 

' nagel. . .. . . 
als vorige week met r.,v.,d ,)1orst 

Res: j. slabbers. Leider :dhr ,G. v .. d. Steen . : J . •, ' 
LENS 12; als vorige week met e,hoefn·agel 1.p.:v.r,v.d. 
~r~ , 
Re s :t. hilderink •. Leider. :dhr. H ,Branden.bur 0; .1 ·• . 

Samenkomst: .13.~o uur Hengelolaal'.\ hk Ley;weg 1· · · 

LENS 14; als vorige week . .. 
Leider:dhr.' 

G.v:d.Kleij 
Res: j. v. wi jk-p-berkelaar-a.-looyestein. 

LENS 15; 
·::, • 1 .c,es:J,c.e 

als vor.ige week. 
greef-j.hendriks-e-reesink. 

! . . 

' 
1 • 

. . : i ". ,: ·- . 
Leider:dhr.T,Heer-

schop;· ., · 
1 1 

LENS 16; j, willeyns-g. kerkhof-r. koster- j. post-j. klos
j .magnee- j. v. hoelc-j. jomker-e. wohrma,n-g, gomes..qj. v :dijk 
nes :h ,kleiwegt-a. burcksen-Leider.:dhr .A. Poel si_ _ · · 
Samenkomst:14.00 uur Berensteinlaan hk Hengeiolaan 

• • . • 1 

PROGRA:t-T'.'lii PUPILLEN voor zaterdag 22 februari11969 
1 • 
1 

1.45 DHL p1 - Lens p1 . . B~asserskade, Delft 
1.45 Westerkwartier p1 -Lens p~ Duinlaan. i · · 
î. 00 Westerkwartier p2 - Lens p3 idem · · 1 

1.45 Kranenburg p2 - Lens p4 Kijkduinsestraat/ 

1 ,00 ODB p2 -
1 • 00 GDS p5 -: 

12, 00 Rijsl'(ijk 
1.2.00WIK w1 

· J Duinlaan 
Lens p5 Albardastráat 
Lens p6. Erasmusweg: 
w1 - Lens w1 Sportp,Pr.Irene, Rijsw, 
- Lens w2 Z~iderpark', 2e ged. · 

ALLE PUPILLEN ÉN WELPEN ZIE RESEaVEPROGRJiMlIA. 

OPSTELLINGEN : 

Lens p1 ;g,ruygrok-m,heynen-p.perreyo-j.redeman-g,blçiks
g. v, osch-a.s-gravendi jk-r .harrn,.s~ j. de hil ster-r, v. 
noort~g.lorsheyd. . 
Res:r,de hoogd. Leider:dhr.J,de Hilster 
Samenkomst: 12. 30 uur klubgebouw Lens. 
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Léris p2-;g .• v. ge·ssel-r .. v .. d .meér-th. tij ssen.:.a. v .kleef
r. v. luxemburg-j. v .ct. burgt-h. v. bóheemen-e .de wit-
a .kleiwe9:t-j. valkenburg-w .. gome·s. 
Res:r.v.hoek. Leider:dhr.P.de Jongh 
Samel<!·komst :-1 -uur Hengelolaan hk Leyweg euro cinema.· 

Lens p3; t.prins-e.v.luxemburg-r.leyn-c •. schenkels-: : 
f .kras-réne v-d .meer-a. ree·sink-t .de kok-p. v .q .nieuwen:.. 
huysen-a.de hooq;d-r.peek. 
Res:f.korteka.as. Leider:dhr.Th.Hoefnagel. : 
Samenkomst: 12 .1 5 uur Hengelolaan hk Leywe.g. euroc,~l}ema 

Lens p4;h.uding-r.wijsman-r.heemskerk-j.koomen-m.v.wassem
r.r,:uit-j.hollink-a.hoefnagel-h.ruiter-r"yperlaal}-th.v. 
d. voort. · · : 
è'ies: j. wasserman-b. v. veen. Leider :dhr. J. Col pa. 
Samenkor.1st: 1 uur Hengelolaan hk Bouwlustlaan Vendet 

-'f • • . • • 

Lèn~ .p:5 ;a :v. velzen,-h.nouweland-e. yperlaari-p. y. osch-
c .lipman-m; sèheepers-j. brochavd,-r. v .d ,ti::uk-r .riott~t-:-
r. hofrnan-c. v. bij sterveld. · . . . . 
Res:h.lutterman-e.v.royen. Leider:dhr.A.v:Essen· 
Samenkomst: 12. 15 uur Hengelolaan hk Leyweg"eilr6cir1:eïl1ä:·; · 

. ··•--··- -· --·---- -·-· ---··-··· 
Léns p6 ;m. hoe.nder'kamp-'e. v .amer.ongen-e. t~unis:..r .wilÎèms
g. wasserman.:. j. schouw- s. knorr- j. 1 ustenhouwer-m. peperkMip 
f.wouters-h.wubben . · · ... · · ·,, '' . .- .. · •· · 
R.es:m;v.veen-p.hop. Leider:dhr.C•;ï:eere '' 
Samenkomst:J2._15yur klubgebouw Lens, 

Lens w1 wordt Samengesteld uit: j.brónger::p.v.d.burgt2_ 
r.v.d.boogaátd~p.lucas-r.lelieveld-r~peeters-p.perreirà 
r.përeters-ril.schutt~-p.valkènburp:-j.west~rc\1,lin-r.wa€;emans 
r. waarsenburg-a. grimbergen. Leider :dhr.,~. J\Jieuwenhuizen 

·Samenkomst:11.1 5 uur klubgebouw Lens 

Lens w2 wordt sanenge steld uit: r. bartelsman.-r. banco .... __ 
p; v.d. burg~p. gier-h. hoppènl;irouwers-9.,hui.s-j. v .kleef.:. 
s. t'eur:ii ssen-f. v. velzen7r. versteeg-;f. verbarençl se.:.h. v, d, 
w_inden-r.yperlaan. Leider:dhr.G.Duyve.~tein . . ...... . 
Samenkomst: 11 . 15. uur klubgebouw Lens. · · . ". -· 
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i,FKEURD:GEN PUPILLEN EN WELP::N: bij slechte weersom
standigheden informeren- naar evt. afkeuringen zaterdag 
tussen 1t.OO en 11,30 uur tel.66.13,14 klubgebouw. 
Ga echter eerst kijken bij de afkeuringsadressen, hl
leen als er staat ''zie afkeuringslijst'' mag je opbellen. 

;,FSCHRIJVINGEN JUNIOREN EN PUPILLEN: afschrijvingen 
v66r vrijdagavond 7. 30 uur aan dhr. G. Lorsheyd, I-:eppel
weg 972. 
Telefonisch alleen vrijdagavond tussen 6.30 en 7,30 u 
tel.66.13,14 klubgebouw. In uiterst dringende gevallen 
.kun je ·zaterdag v66r 11. 30 uur bellen naar dhr,G.Lors
heyd, tel,p6,31 .55 

I;ïateriaaluitgifte: dhr,R,Kuyper. 

RESERVEP:tOGRfJJ,j\'.J,: deze week bij afkeuring van het ge
hele programma is het volgende rese veprogramma van 
kracht in de zaal rr:,·,RTER?.J.DE: -
1,30 - 2.45 Lens 15 en 16 

Leiders:dhr.A.Poels en T,Heerschop 
2,45 - 4.00 Lens 13 en 14 

Leiders:dhr,C,Kras en G,v.d,Kleij 
4,00 - 5,15 Lens 12 

Leider:dhr.H,Brandenburg 

De spelers van Lens p1 t/m p6 en w1 en w2 worden zater
dagmiddag 2.,00 uur in orjs klubgebouw verwacht. Er 
zullen dan diverse spelen in competitieve,·band worden 
georganiseerd. · 

KCI:PERSTR/,INING: deze week worden om 1 O. 00 uur verwacht: 
h,jochems-r.v.d.steen en g.ruygrok, 
Afschrijven bij het bekende adres. 
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. jf 'N-C!.: ~- v-, .,1- 111;, ~-é= -~t;;; - · :::,~e · ·vvê: · 
''REOAKTIE 

f. van bohèemèn ·_ -

j. groenendijk _ 

g. jehee 
f. wubben 

AEDAKTIEADRES 

r. van boheemen 

ellekomstraat 55 
tel.: 32 24 oq •-

.. ,. .. 

. ' 

SEKAETAAIAA T 

h. a, v. d. steen 

(ultonstraat 165 

tel.: 63 24 22 

TOTO-SEKRETARIS 

j. j. m. jager 
weimarstraat 67 

tei" 33 21 33 

TERREINEN - • ·· · 
sportpark escamp ·: · 

hengelolaan 600 _ 

lel.: 66.1314 

KONTRIBUTIES 
giro·rîummer iiw 
penningmeester 

lens 33 67 11 

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

W.E.~~SLAD ·VAN _DE VOE,:BALVERENlGING ,LENIG ENS N-E L _ 

·42ste jaargang ,:nummer 2.5 26 februari- 19'69 
-, 

TE LE-LENS 
. 

Bááálen hebben wê van alle ·winstersë ~inihère. 
Sneeuw,' ijs, hagel en éllende,'zel:f~flrd''en 
Keessie kunnen·we niet meer zien! Honger 

·hebben we, ordinaire honger naar de bal. 
Voor ons geen sneeuwbedekte vlakten-meer, _ 
maar degelijk groen gras met een·botér'bloempje 
hier en een· cornervlagget je· daar· ... 

· Ja;· lieve lezers en lezeressen, de tweede 1 

fase .·van de voetbalcompetitie 'staat voor de 
deur : Koning.voetbal kéert uit 'de" balling- . 

· schap terug>! En wat -- zijn .·de· verwachtingen ? • 
Een pàar maanden· geleden schreef .de t,ra:iner : 
in de Lensrevue dat hij nog hoopt(:) te, lonken 1 

naar de bovenste plaats. Die hoop~'.zal riu wel 
de bodem ingeslagen zijn. D.H.C .:;käri freewhee
lend naar J:tet kamr,ioenschap l So·what. 7 .. - _ , 
Niets zou ons meer spijten dan _dat .,onze voor
trekkers nu,verder bij de pakkeri,zouden _gaan 
neerzitten, Dodelijke zonde zóu 'dat: 'zijn ! 
Het is waar : hët vertrêk ván 'Ruud· ( Hèërlen) 
en Hans (ziekenhuis) heeft wat p:r"oÖleme"ri 
geschapen. Nou goed, dan géén kampioenschap .• 
maar het is r.onduit onzin; het-voàr-jaar·me·t 
hangend hoofd in te gaan. De trouwe •suppor
tersschare rekent nog op wat· sp·e·ct·a-cu:l:ai-re 
·duels en . . • _ •de nodige· punt·en :! We weten 
dat Lens kan voetballen; Nou," waarom dan•niet ! 
UIT ONZÈ BRIENVENBUS. ·- ... . -; ' ' 

''Gea~hte redictie'' 
Gaarne kom ik nog evèn t,èrug op het reciactionee: 

_ artikel van de vorige week',over de ·mislukte 
__ ~-;rnaval r;ia vond.· U moet ni_èt 'verg(;!~_én; · dat ' 
· een groep; veteranen weliswaar, wel graag · 
van de partij was geweest: de totokommissie, 
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die met tien man vrijdagavond laat nog bezig was, 
De toto-sekretaris zat in Zweden, maar de pool moest 
draaien ...... Deze tien mensen, met hun aanhang;······--· 
waren graag gekomen, slaan trouwens geen enkel feest: -
over, Vorig jaar kon het wel op Zaterdag? Waarom nu 
niet? Omdat ons eerste de volgende dag moest 
schaatsen?? Ok de klavêrjasavonden stltijd op vrijdag, 
zijn me een doorn in het oof!, Kan het -werk van deze 
kommissie niet anders gewaardeerd worden ? -· 
!fot verontwaardigde gro,:,teh, • ·• · . -

· l'.ev!',.Js.Hoppenbrouwers-Jansseh;" 

K C?TI'-'.ENT Af,R 
Van ganser harte stemt de re:\actie met het l:iovenst'à.ande ·• 
in, Het werk van de toto'-kommissie kan door •ons niet 
genoeg gewaardeerd worden. Het is sneu dat juist deze men se! 
altijd ::buiten de prijzen vallen". Daarom roepen wij 
K.K. en bestuur op, bij-het organiseren van -nieuwe 
evenementent ook eens aan deze misdeelden te •denken. 

c OFFICIEEL. ~ 

NIEUW LID: ; , . , 
_545 : ·Klarénbi32k, J.C. '6,5;59 p. Woonstede 42 

IN Bf\LLOTJ\GE: 
Devilee, P.~. 7,10.58 p. ~.v.Deventerstr.105 
MePr, v.d. S,G. 15.12,60 w, . Erasmusweg 1615 

NIEUWE DONATEURS : 
164 : J .~!uyten;· Schalkburgerstra.at 120 a 

. 165 : J .J .v,d,Zel, 1;iddenstede 381 

·· YOUTH l'f.OVING UP 

. De ve_rregaande • democratisering van de huidige maat-
.. sch1?,ppi j. is. 09k on.ze vereniging niet onopgemerkt voor~ . 
bijgegaan, Het is de bedoeiing om in de toekomst de 
junioren diverse taken van de organisatie tè laten . 
overnemen, Zij zelf hebben hiertoe het· initiatief .... 
genomen. en afgelopen zaterdag is de eE.rste vergadering 
gewe0st, De il.junioren hebben uit hun midden een 
trio gelçozen, dat in de te vormen raad, of-hoe men·•> 
dit beestje ook wil neemen, · de A. junioren· zal vertegen
woordigen; ., 
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A.s. zateTdag zullende.Ben c·.junior_en samen komen 
om uit hun midden een trio te kiezen. De volgende· 
B · juniiren worden zaterdag 1 maart ver-y,açh!:, sim. 13 .. -µur. r Raff-C.Schrcver- O,Kortekaas~ Th.v,Rijn- P,v,d •. Steen
R. Bos-H .Rimmelzwaan-E-. v ,Linden-F. Teunissen-R ,de Wolff
Y. Zoun-A, Castemiller-P. Heynen-H, Janmaat. 

De volgenäe C junioren worden 6m' 12. 30 uur· verwacht'• 
F,Disseldorp- F.v.Os - B.Ruiterman~ R.Verbarendsè~·-
F .Willeyns- P. v. Wijk- A ,Lodder- Rinus Heystek - C·; Bakker
G .Gome·s- F .lfagnee, 
Het gehele initiatief verkeert neg in een experimenteel 
stadium, zodat over de preciese richtlijnen nog niets·' .. 
zinnigs gezegd of geschreven kan worden. · · · ··· · . : 
Vast· staat,dat de recent ontwikkelde aktiviteiten- · 
byzonder hoopvol zijn, en misschien als lichte_nd voor
beeld kunnen dienen voor de nog in winterslaap Verke-· 
rende andere confrators. Volgende week kunnen we U. 
misschien wat gedetailleerder inlichten. 

LENS QUIZ VOOR PUPILLEN, ·-
Groot nieuws vcor,_ al onze pupillen .• Op zatrerldagayopd'. . 
15 maart organ;i.seert Lens voor jullie een geweldige _ 
quiz. Hierin zullen alle pupillen-elftallen tegen • 
elkaar uitkomen. De quizmaster is çle heer !J.,Bcgisch, .. 
De jury zal· bestaan uit enkele pro!lJinente lensers, 
zoals b.v.· enkele. eerste elftal speJ.ers, de junioren
raad, het bestuur, etc. Als speciali, attractie zal 
de wielrem:rlub. "Sparta" een demcnstratie geven op 
home-trainers. Daarna ~ullen jullii, zelf ook je 
krachten op die kunstfietsen kunnen proberen in een.· 
wedstrijd tegen Sparta. 
In de quiz zullen onlll.er meer vragen gesteld worden 
over allerlei onderwerpen zoals,voetbal,spelregels, 
sport in het algemeen, Lens, etc.· ·· 
De avond -begint. om half zeven precies en is om half' 
tien weer afgelopen. Jullie verwachten we beslist op 
deze avond! Jongens,jullie moeten.alvast deze avond 
vrijhouden,· want -het is de bedoeling dat alle pupillen 
elftallen volledig in het• strijdperk treden. · 
Zorg, dat er geen.niet-opkomers zijn! . ' 
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PHOGRAMI[L SENIOREN voor zondag, 2 maart 19 69. 

14.30 R.K.D.}!:,0, - Lens. terrein Sportpark N'botdorp 
, .. •. . . 

~"· .. Leider dhr.J".I.;e·ershoék Grens:dhr,C.Vié 
. Samenkomst -clubgebouw 13.- uur,. 

12.-- H.B;S; 4" 
12·,-- R,V,r.,4 
12.'-'- Te Werve 2 
12. -·- Wilhelmus 5 
12,-- C.W.P, 2 

14>-
12.--12 __ .c: 

.•· 

Lens 7 
Lens comb. 

DE OPSTr:LLINGEN : 

LENS 1 
c.v.d.Beek, 
H; Dietz ( a:)': 
R. 'loodb ol 'l' 
i\.Rooduyn .. ":. 
J,v,d,Knaáp 
H .,:ooduyn ::-· 
G.Verh1J.ar 
E,Balék:érs· 
F .de: Zwart 
H. Èlranq1,nburg , : ' 
Th.Braqdenburg · · 
RES : . . 
R ,Bruggelilans · 
R;Fortmart 
L,Riemen 

LC:NS 4 

Lens 2 · Houtru·st 
- Lens 3 Sportpqrk Irene Rijswijk 
- Lens 4 . Vre.de.nburchweg 

Lens 5 .Oos~e.i.n,de Voorburg 
- Lens 6 I'.uurbloerny;:eg ,9.chter 

- R.K.S.V.i''..4 
Lens A 4 

- Lens 9 

LENS 2 · -R, Brw,gemans · 
ll.v.Veen 
J,v.Dijk . 
G,Kemperman('a) 
H.Smitskam 
L.Berns 
o·:Looye~tein 

·L.Riemen 
G.Iienneker 
J ,:'.1:nglebért 
A,Kortekaas 
R·;1"'S : .o • 

R. Ravestéync·,;: 
H.Haket 

LENS 4· 
' ~ . . 

r;eer en Bos · 
1-1-6/4 
2-2-5/3. 

Sportpark,_Ockenburgh 

. LENS 3 
A.Verbarendse 
N.Koot (a) 
L,Smitskam 
F. Straathof -, · · 
W. Verbarend se 
F.He2rschop 
Th. Hoefnagel 

·J.Witting 
F.Wubben 
G,v,d.Kolk, 
R.Eykelhof 
RES : 
F.P.Veelbehr 
L.Bleeké?' 

A; v:. Egmond ( a) 
A,v,Wasbeek 
P,Schouten · 
A-Limbeek 
J,v;Schaik, 
F;v,Boheemen 
N.de Boer 
W.Eykelhof 

·· R.Brandenburg 

. LE!-'.S 5 
G.r;~Hoogetoorn 
H,A,Suykerbuyk 
J;de Boer 
G,L.v.d.,i\kker. 
F;Burghouwt · 

Il.Janssen -
P.Speicher 
R.ES 
C.Th.Kuyper 
C;Krail C ,r;eere 

C,Ve vaart 
N,Drabbe 
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LENS 5 

P .Burghouwt · 
R.de Groot ta) 
A,Klein Breteler 
RES. 

LENS 6 

M.SuykerbU:yk ·· ': 

L~NS 7 .. 

W•.Burghouwt 
N,de Gruyter 
M,Heerschop 

-. 

J,Brochard 

H.de Groot · 
M;v.Zilfhout 
C ;p.e·et ers • -
H,Kemper 
H.de Sterke 

I-I. v .Bi'sbe:rge11 •,i:L:. -_-_ '.. 
-, L. Bral)_denburg_ , 

• ·c,;J.ehee ( a) · '. '. 
'c.rJJ. v_:c1,_.J1ck8r T =::· .· 

LENS 9 

A. V .d .I-leyden .•. 
W .Hanssen 
J.de Hilster 
W.Venderbos 
.L,Jgnssen (a) 

RES 
J,Welling 
H,Jacobs 

LENS Comb. 

R.v,Oostveen Koenze 
J,Hoogduin 
Th.Broers (a) 
C ,i'lut sa ers 

J .Riemen· · · 
J .Vêldink·. ,. ; ·. 
H,Beyersbergen, 

... · · v .Heneo'ouwen 
• •,l • ~ Ç) 

G, v.d. Kley . ' 
RES : . 
F.v,bijk 
G.:Halleen- ·. 

-

' . 
'' 

" r ,N.Osse 
B. Osse '. · :- . 

P .Brel:'.mer 
J.v.d.Burg 
E,Clement 
H.J.Douw 
W,v,d.Laan 
i, .,I:,oykens. 

. r . . 
J. Ver barend se · 
Il.Verbruggen 

J " . ,Heyn~ng· 
F.A,Peters 

... _\ 

• 1 • l 

F.de Winter 
H,v.Welz<:ln. 
B,Epskamp 
RES. 

A .Poels·. (aJ· ; .!. 
~!. ·. ,. . . ' 

·, W.E,Suiker . 
. . 

P ,Casternil:ler 
RES, . 

. ~ ·, . 
r 

F.Vreeswijk R. v.Wassem 

Spelers van Lens 8 Zie bij arict<:l_re (Üftallen,. : . : ' .. 

AFSCHRIJVINGEN : vrijda~avond.tussen·7.3o'en -~.30 uur, 
telefoon 66.13.14 (klubgebouw) Alleen în noodgevallen 
bij dhr.Roodbol t;el,39 .• 50,28, f'.fschr:ijvingen bij· 
andere funktionari ssen, bestuursleden, cant:j._n,ebeheerder . 
en dergelijke worden als niet ontvangen. he'.s.chouwd .• ·' ·. _ 

A:,NVOERDERS, ATTENTIE. : Alle· aanvoer'd.ers dienen er 
voàr te zorgen,dat de wedstrijdráppörterr·uiilèrlijk 
maandagavond volledig ingevuld bij de ECO zijn inge 
leverd. 
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Voor "de· uit'-spelende elfta; ; en moeten .de ruilformli;:
lieren en wedstrij9-rapport vrijdagavond of zaterdag 
middé'.·' in de ··bêstuµrskamer worden afg:ehaald. 

PRC<:RAM.l'-11\ NUNI0REN. voor zondag 2 :ma.ar~ i969 •. 

12 ;-- Lems I D.H.L. l 
12 .• -- LVSJ l · ~ LBns 3 · · Kanaal weg de Lier 
12.-- Lens fl• 4' .c· L'ens Sen:com13 .• 

DE OPSTELLINGEN : , , 

Lens l : als bekerrd. 
Res: G.v.d.Velden (2x) Leider dhr,J.y.d,Kley 

Lens 3 -: als bekend 
Res: J;Bertens~P~llein Breteler 
Leider dhr.F.Herremans · , 
Samenkomst 11.45 uur ingang LVSJ terrein. 

Lens 4: als.bekend met E,v.d,Broek. 
Res: R,Soer,::_F,Helvensteyn 
Leider , dh:i;:;.'F,Flumans. 

" 
PR0Gn;,ï'.:)'1.\ JUNIOREN voor zà-t;erdqg) maart 19 69 •. 

15.45 Lens 2 - de Postduiven 1 
15, 45 0li veo 2 - Lens 5 Monnike·nweg Pirjnacker 
14.30 Velo 6 - Lens 6 H.1-ioekstr.Wateringen 
15.45 Lens 7 V.C.S 7 
14.30 Lens 8 Spoorwijk 3 · 
16,15 HDV 5 -Lens 10. Zuiderpark. 2e ged. 
16,15 B.VC 12 - Lens Il' Schaapweg Rijswijk 
14,30 Lens 12 - Spoorwijk 4 · 
15. _·:.. .. RVC l 6 - Lens 15 • Schaapweg Rijswijk 
14, 3.0 Gona 6 .· - Lens 15 Vrederustlaan 
14,30. Lens 1-6 - De Flamin€1o's . 

LENS 9 en 13 vrij, 
DENK :t 'N DE KArP/u\NMELDINGEN. · , 

DE OPSTELLINGEN : 

Lens 2 :· als bekend.Res.J,v.Hulst 
Leider dhr. H. de Groot .. 

·• 

. ~ - -
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LENS " i,. Hoek-H. Rimmelzwaan-Fr.Raaff-P. Hop,--J. v.d • 
. · Heyden-C.Schrover-G.v.,d.Velde,-2x .- H:.de· 

Jongh - F·.G\!yt - ·J.Disseldorp ~- J-.de Zwart •. · 
Res: Th.Wilshaus Leider dhr.G.v;d,Veld.e •. 
Sa~nenkomst 14.45 uur klubgebouw. Lens. ·· 

LENS E, : R. v'uurens - Tri.Booms - i1.Bloks - Th>v·.rijn~ 
T.Jungschlager - P.v.d.'Steen.: C.St•àpel -

R.i':eershoek - P,Verheesel). - Tr .. Resodihardjo -
J.v.d.Voort. Res: L.v,d.~eer Leider dhr.J.v.d.Voort 
Samenkomst ; J,4 .. ~- uur Beresteïnläan hoek Hengelo-
laan (Winkelc;entrum) ·. . · · · . 

LENS 7 : . R.Bos - L.:Cgberts - !,.Schijf·_ R.Hcefna,gel 
f,. v .d .Ke€r - J .Zoun - .R.de \Jolff - . . 

F,de Kleyn - J.Keétman·- W.Englebert - C.v.Hulst, 
.Res: fl.Castenmiller Leider dhr. A.Blok 

LENS.8 : B.ç!e Haas - J.v.d,Ende - J.v.Dam.:. ·P.Heynen 
J.JaJ;llllaat - J.de·Wolff -'G,v,:.rdenne -

J- •. Hel vensteyn - Th: v.:d .i,aardweg - · E ,Bor · · 
,-_ .?.avesteyn ~ · · · · 
?.es : P.Vfilmer Leider dhr,_ J.Heynèn •.. 

LENS 10 : M;rteuver - :,-Kuiters ..: J ,l,sselman 
B .Hoefnagel - rri.r,Tulkens - C ;Hoenderkamp -

J.Lucas - F.de Vroege - R.Asselman·- R,Charité -
J, H ooghi emstra. . . . 
Res : W.Hendriks Leider dhr. Fr,Wubben 
çlamenkomst : 15,30 Loevesteynlaan hoek Hengelolaan, 

LENS 11 : R.v.d,Steen - I.f.v.Baggum - G;Trommelen -
F.Disseldorp· - C.Lustenhouwer - ,\.Baven -

J.v.Rijn - F.Wouters - R v.d.Horst - F;Veeren -
R.Zoun. Res: P.Perreyn 2x Leider dhr,G.v.d.Steen 

Samenkomst 15. - uur 'kl ub gebouw Lens. 

LENS 12 : H.Jochems - .J.Janmaat - P.v'.Wijk - f~.L0dder 
P.le Brun - E.Colpa .- R,f-Ticka - . 

F .Snoeyers - ·E,l{oefnagel · - ;l_,Hilderink -:0.-Lïmbeek. 
Re s : .P .• Ver-6choor Lei.der. dhr. H. Jlrand en burg._ 

' 

, 

-l 
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LENS ":J.4. :: B .R~iterman-: ·f,.d,e pagter- a,.'v,è .• aar 

h.niggebrugge- w.wils - j.v.rQ_ssurn -
w.v.d,linden - j.dessing-: j.schaaié~an 7 .• • 

a.v.maris - j,wüstEafeld. · 
Res:. j,v.wijk - p-berkelaar - a.looyesteiri. 
Leider dhr. g.v.d.kley. . • 
Samenkomst 2, 3Q"' uur Hengelolaan · hÖek Loévesteynlaan 

LENS 1.5 : 'r:móoJman _.:. e, sëhneiderv- r.de irries -
c,bakker - r,bom - j,guit- r.-v.d,linde - r,heystek 

j.ruiter - r.v.d.overvest - r.verbarendse. 
Hes: j.de greef - j,hendriks - e,reesink, 
Leider dhr. T.Heersèhop, · 
Samenkomst 2. - . uur Hengelola{l.n hoek Bouwlu1,tlaan 

(Vendét l. 
LENS 16 : j.willeyns - g.kerkhof - r.de koster -

j.pQst·:. __ j.kios -:c j;magne·e - j,.v.hoek j. 
jonker ---e. wohrman·. ë,gol'nes -· j,v-;dijk.,-- ·-
Ees: h.kleiweg"t i- a'.bu'rcksen; 
~eider dhr. ~.Poels. . . . 

PROGR,\i\1'U. -!?UPILLEN v.oor .. zaterdag 1 _l)laart 19 69 
- . ,~:: .. ," ~- ~ ., 

1.4.5 Le..i.s·,p_,i R •. V.C Pi 
1.4_5 Lens P 2 Duindorp SV Pi 
1.4.5 Lens P 3 WIK P 1 
1. --, Lens P 4 · Quick P 3·. ·· 
1. -- Lens P .5 WIK P 2 ·. ' 
1.-- Lens? 6-. ~ R.Y.C P 6 

12 .---Lens'."W 1 ,; ~-- V.C .s·· W. 1 . 
12.-- Lens W 2 -'HI:-1SH W 2 . .,.• . -. . ... 

DENK OJ,Î DE K1H'.Pi,i,NI,ïELDINGEN. 

m; _ OPSTEJ,LINGEN- _: 
l,,' 

LENS P 1 : g.ruigrok- m.-heynen -- p.pe·0 reyn .2x -
·· ·· j-. rederilari - g ,,bloks - g. v. os.ch -- • 

a 's-gravendi jk :.., R. harnas - · j .de hil·ster- r. v.. noort
g. lorsheyd. 
Res : r.de hoogd Leider dhr. j,de hilster. 

ZIE RESERVE PROGR,·,m11·, • 
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LENS P 2 : g.v,gessel - r.v.d,mecr - th.tijssen -
a-v-kleef - r.v.luxemburg - j.v.d,burgt -

h.v.bodleemen- e,de wit -a,kleiwegt - j.valkenburg·
w.-gomês Res: r,v.hqek .- Leider dhr,p·.de jongh 

. . :. ~ .' . 
ZI:Z RESERVE PROGRfd''.Mi~ -

LENS P 3 :t.prins - e.v,luxemburg - r.leyn - c .. sêhen-
kels - f,kras - rebe v.d.meer - á,reesink -

t,de kok" p.v,d,nieuwenhuysen - a,de hoogd .- r,p!3ek, 
Res: f,kortekaas.- ralph micka, .Leider dhr.Th,Hoefnagel, 

LE~S P 4: h.uding -.r.wijsman- r.heemskerk -j,koomen-
m. v, wassem -r. guit-j. hollink-a ,hóefnagel

h. rui ter-r. yperlaan-th v.d.voort 
res: j,wasserman-b.v.veen-Leider dhr,J.Colpa, 

LENS P 5 : a.v.velzen-h.nouweland-e.yperlaan-p.v:osch 
c. lipman-m, scheepers-·j. brochard-r .. v.d. kruk 

r.riottet-r.hofman:..c,v.bijsterveld, · - · ·. · -· ·_ · 
Res: h,lutterman-e,v.royen. Leider dhr,,Lv.Essen, · 

ZIE RESERVE PROGrt/,r.;;,:,. -

Lens P 6 m,hoenderkamp ,..- e.v,amerongen- e.t-i)unis 
r. willem.s-g. wasserman-j. schoµw-s. ki;i.orr-', 

j.lustenhouwer-m.peperkamp-f.wouters-h.wupben, , 
Res : m.v.veen - p,hop - Leider dhr.C:,Eeere, · 

L~NS W 1 :.wordt samengesteld uit : j.bronger -
p .:v.d. burgt-r: .• v .• d:. boogaard-p ,l'ucas-

r. lelievelg - r.peeters-p.perreira - r peeters -
m, schutte ::. p. valkehburg .- j. westerduïn -r;-wagemans 
r. waar6enburg - a. grimbe:r'gen, · · · 
Leider dhr ,J; .Nieuwenhuizen-. 

ZIE RESERVE PROGR:,!-1)'/i;',. 

LENS W 2 wordt samengesteld uit : r.bartelsman
r.b€n-p.v,d.burg-p.gier-h.hoppenbrouwersc:.:o.huis- •' 
j.v,kleef-s.teunissen-f,v,velzen-r.versteeg
f.verbarendse-h.v.d.winden-r.yperlaan. · 
L.eid er dhr. G. Duyve st,ein. 
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AFKEURI,NG_EN_ PUPILLEN E'N i1~EI,PÊN. : bij 'si:echte weersom-
standigheden informeren naar evt. ~fkeµringen zaterdag 

tussen il;OO ·en 11.30 uur 'teL.66.13:14 klubgeb'oi.iw. 
Ga echter eerst· kijken bij de af"keurfngslijsten." . 
Alleen als er staat :zie afkeuringslijst mag je 

. opbel,len. •· ,, . . " 
i\FSC){RIJVINGEN JUNIOREN EN PUPILLEN : afsc):lrijvingen 

'" vóór vrijdagavond' 7. 30 uur aan dhr: .'G .'Lorsheyd, . . 
:'eppelweg· 972; Telefonisch alle"n vrijdagavond . 

·- tussen "6.·30 en 7,30 uur tel:66,13;14 klubgebouw. 
In ufterst drmngende gevallen kun je zaterdag vóór 
11. 30 uur ·bellen naa·r. dhr. G_ ._Lors):lei jd t' e_l • 6 6. 31 . 5 5 

r:ateria'al uit'gi'fte : dhr.:á,Kuyper. 

R:SERVE PROG&u:1~·,.: deze ;,.ee·k bij afkeuring van het 
·hegele programma i's het volgende reserveprqgramma 
van kracht in de z'aal 1':i.,RTERJ:,DE : · · . . . 
1,30 - 2:45 Lens W 1 en W. 2 
Leiders dhr,h.N'ieuwenhuizen~enG.Duyvestein • 
. 2,45 - 4,CC Lens P 3. en P •. 5 .. , . 
Le.iders dhr.Th.Hoefna.'f-el en"'1'c,'lr":Essen. '.. 
4:00 en,,5:,15,,Lens P 1 en_P 2. . . 
Leider's dhr'.P,de Jo-righ en Th.Hoef_na·gel •. 

; 1 • ' . • 

KEEPEJtSTR;',I}1;ING :. de.ze week worden om 10. O.C uur 
verwacht : h,. jqc.j1ems-r. v .,è., s:teen en g. ruygrok-. . . . ' . . . . . ' ' 

NIET OPKOiiJ~N : Na o.verleg met çle oud·èrs hee:ft · de 
juco besloten dé enige tijd g!uedèn a,a· e, v. d .. broek' 
opgelegde straf in te tre~ken .,. . · · 

Ben C.JUNIOREi\'..: vergeet vooral niet voorin te 
kijken onder .het hoofd : YOUTH I-'.OVING U? 
Erg belangrijk w·eet je. • . . . 1 

WOENSD,',Gr-'.IDDi,GKLUB .. _· 
. 1 ·~ .-. 

' . 

Indien op woensdar- 5 maart a" s. de ','(edstrijd ,\J;,x:... 
. BENFICli Gp de t.v. wordt uitgezonden, is er GEEN 

woensda?-:middagklub ·. 
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Eindelijk is het dan zover. Hans Zoet is te langen 
leste in het ziekenhuis opgenomen. De kamer is nog 
niet bekend, maar de redaktie geloofd niet, dat 
dit essentieel is. Wie wil zo'n figuur nu bezoeken? 

Meneer Zoet is ook in het ziekenhuis ougenomen; 
Hopen],ijk zal het van korte duur zijn en zullen wiJ 
de heer Zoet weer als vertrouwd-figuur langs de lijn zien., 

De heer en mevrouw Brandenburg hebben afgelopen zater 
dag hun 25 jarig huwelijk gevierd, Van harte 
proficiat voor zo'n prestatie, 

HET GOUDEN JUBILEUiL 

Het 50 jarig bestaan vah onze vereniging hetwelk we 
op 18 december 1970 hopen te herdenken, lijkt nog 
eind el oo s ver weg. · 
Toch heeft het_bestuur gemeend hieraan reeds tijdig 
aandacht te moeten séhenken·. Ondanks het congres
gebouw lijkt de zalen-nood in den haag zo groot, dat 
je er vroegtijdig bij moet zijn. " ' 
Jubileum,wedst ijden enz. vragen ook een geruime tijd 
van voorbereiding. 
Ook zullen we moeten zien om de benoodigde centjes 
bij elkaar te krijgen. · · 
De afgelopen veertien dagen heeft het bestuur 
met een aantal bekende feestneuzen uit de vereniging 
contact gehad om tot de instelling van een 
jubileum-kommissie te komen, 
De besprekingen verlopen byzonder gunstig, 
Binnenkort hoort U hierover meer. 
;,ls we er in sl~gen de_ plannen van de daartoe, 
aangezochte heren ~e verwezelijken, dan wordt het 
een grandioos feest. Heel Lens zal er bij betrokken 
worden,_ maar he?_l _Lens zal er ook iets voor moeten 

_doen,· • -~-. - , -
',, ... 

H,Houkes, voorzitter. 



,, 

..... 



WEEKBLAD VAN DE VOETBALVERENIGING !.,ENIG E·N,:S.NE __ L '. . . . - -~ --.-- . .- - .... - .... 
' ' :; . ' ·'· ' .. ' . 

'REDAKTIE 
. "• ;:~-·- :-·- ,·.- . "". : .. :. ~. "': 

· .·· - 42ste" jaar.gang. __ nup!n-i.~fc-2.6.: ,-· ;,'.maart :\:-9~9. 
.• ~·- ~- ., - · .. ,,,_;.,i.,-,:,1;;:--ij • ... :. ,·.,,_:· 1,'';'..-- .. :~ ..... 

J. van boheemen 
j. groenendijk 

g. jehee 
1. wubben 

REDAKTIEADRES 

f. van ~~heerrien :. 
ellekomstraat 55 
tel.: 32 24 00 

SEKRÈTARIMT 

h. a: v. d. 'steen 
· f,ullonstráat· 165 

tel.: 63 24 22 

TOTO-SEKRETARIS 

j. j. m. jager:. 
weimarstraat 67 · -' -~' 
lei .. 33 21 ~3 . 

,1 __ ; 

_:::. 

TE LE-LENS •; c:•, r, : 1": _:; , . 

Dialoog voor twèihifren 'op "zohdag' :: ,,,.-, : '~, 
. ''P t· kw" ·t h'? :>r-:-' Tz·;r_~~ · - · urt Je l.J , e . T··· •·--·-···· .... 

" Nou ja, tegen die boereb, v{.at wil j~ ?_ 
" Dinsdag nog ·trainen ? 1 

;- :; •• • ;~ -·:-· ',- . 

.. Ja, lekker, met ."Öroodjes _en lfoffie na!.·.· 
Kan je niet lateJi_.lopen;hè?) . ,. __ ;?·., 

" Al wat ·gehoörd over dîe _rl'i,e'uwe, trainings
pakken die het be.stuur vocir:·ons gaaf 'kopen?. 

·" Neen, maar ·dat maakt dé :traînë"r wel .~voor ons 
_ in orde. Dag" ·,•····: :· _·_ .. ·,. ·· 

" Dag" . - '-' 
./- C :-.1 

. En._nog een : 
.. - ----- ·~ ., _____ ···-- ··•-··•-• 

n ~untje kwijt,hé--?-:· , . .. ·,"·r., - , ,._,1 
"_:Nou ja,we heoben:-ons er.:,in:·iédar geval:•_l:]:_et 

:Lebber voo·r .igeldpen" .,. ·.r .:·:L 
·" Wat een zware bal-,hé ? : ..... : · • 
11 ••••• (zeèr,1elijké v'Ióek-) ;, ·-;·-.J 
" Zouden we het bestuur niet eens om beter 

materiaal kunnen vragen?" _ . c· ·; 

"Hebben ze toch geen geld voor! Dag" 
._..,·nag_-! n .... . . . .~·. ~.-:..\'(\ ,---~ .... 1"'~·.:~-1, ; ;-J 

,·._:_~--:."· ~ :·; ~.:, 1 ~ .: :-·.-,_ .' •• -~~-- ·-.:·Redaktt:e•. -,:-r: 

;:· -OFFICIEEE, .. ,. ~ . .r ·, .· .. t. [-.J..::<'Ai~:;;·_,~_,_···;;:.· .. 
. ·, . ' ; . NIEUWE . LE.DEN:·.~: ,., , ... · ' :· •.; _,-.; ·.. ·' ,, :- ... . ,- .. C 

TERREINEN.".: ---·: · =:=e.c.;.;::.....::==,;. ·•i"i·.,·~ .. :.·i ~;-; }"{.i' ;:.; .C-·.r":;; .-f 

sportpark escarnpC'• • ; 546" : DêvïJ.êe, ,p .h,' · .. 7.'10 ;·_58 · p ·•H •. v ;.De,v:ente'i"-
henge)olaan 600 •.: .•. • ,. . · , •· .-.,,., -. .• ·, , -• - - · ,,. •· · .. _. -... s,t.raai;, .1.0;,, 
tel.: 6613)4 .--,, _ .-~~47.: l·rieer., ;v.d. S.:G;- 1.5 .J.,i:?:;60 ~ Et'asmµsj.r:eg 16 

· - . - , _,. · ,- , • • • :J "'- •. , a-• a , •. , '·, l• · .. ': : 

• 2.·.· .. ; .. ; • •;'" ... >·itFVOEREN"·VAN·•:'LEDE-NLlJ-s·T··~·- :~ .. --~ ___ --~-- ... -; .. _~. __ ) 
KONTRIBUTIES "i'. c'.:49·7: -Glefiiêfit ,· E.-L;''..'.'S-"•-P:Lange·ndi,jkst:r;l.5'2 ;, 

498: Burg, v.d. J. s r,ïelis Stokelaan ü2.4R·v• 
2_56.: ... Lµstenhouw~r C,J. ,.j .Hertenrade, 155. -. gironummer tnv 

- penningmeester...; · 

lens 33 67 11 

•, ,,_, H;,,,1-~ ~.:_,.< .,, ,, -: ' ••, t••••. • O •' ,,:·, .' • < 
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NIEUWE DONi~TEUR: 
165: Bon, C. Winkelstede_3B,: 1 

' ADRESWIJZIGING DON:.TEUR: . ·. .. 
85 Meer, v.d. J.P. thans Julv:stolberglaan 
/,FVOEREN DürJ!cTEURSLIJST 

117 

25 : Drab be, C .}!. Doorwerth 

UITSL:,GEN: " . uenioren: 

R.K.D.~.o. - Lens 1 0-0 
H.B.S. 4 - Lens 2 3-2 
R.C~V.4 - Lens 3 1-1 
Te Werve 2 Lens 4 .-.4-2 
Wi·lheJ.mus 5 - Lens 5 6- 5 

·.C;W_,P,2· Lens 6 .. ·3-4 
Lens 7 - RKSVM ·,i: 1-1 
Lenscomb: :_ Lens ,\ 4 3-4 
DHPRK 4 - Lens 9 0-0 

· Lens 1 
Lens 2 
Oliv"eo 2 
LVSJ i 
Velo 6 
Lens 7 
Lens .8. 
HDV 5 
Lens -12 

PUPILLEN 

Lens 1 
Lens -2 -
Lens 3 
Lèns 4 
Le(1S 5 

-' 
- a; .. v.c. 1 

;1. c. v-.-16 
0 0

- Gona 6 . 
0=2 Lens 16 Di.iindotp 

- WIK 1 
-. Clu:ick ~ 
-WIK2 •--

, .. 1 

v:."'L\ : 

2-5 Lens W 1 
0-2 · Lens W 2 
2~1 -

. "'i . -

. Junioren 

DHL 1 1-4 
Post'duitren 1 1-1 
Lens 5 0-1 

- Lens, 3 0-3 
Lens. 6 0-3 
V-C ."S, 7 J -3 

-Spoorwijk 3 1-5 
- Lens 10 3-0 
-Si;ioor,wijk 4 5-1 

.·, - Lens 14 2-6 
- Lens 15 0-9 
-Flamingo; s 1-:-5 

·'\' ... 
. -VCS VJ 1 .0-5 ·. 
- HMSH W 2 0-0 

Uit doorgaans goed ingelichte bron v:ernamen wij dat 
de ·behandelende geneesheren na kort teraad hebben 
besloten ge2n prijs meer te stellen op Hans Zoets 
aanwezigheid in het ziekenhuis, Kompleet met gips is 
zijn huidige verblijfplaats Hookamerlaan 124,Rijswijk. 
Eventuele fruitmanden en/of andere giftren kunnen op ... •·• 

-·het oude ,adres Larensestraat 47 worden afgegeven •... 
. . ' 

Dick 'c:\'r.oenendijk heeft zich aardig te _pakken .:),aten 
nenien.-De sluwe'"börst Iaat êcliter nog èrn vluchtroute 
over. :,nnemieke ZwinJ;:eJ.s~_kon hem nl. voorlopig nog maar 
tot ·een vérJ ·oving ><erleideq. J.nnemièke:ên Dick 
profi-ciat. - • • • • . · · ., 

De nestor van het viêrd~, Theo Suyker15Ûyk, is aardig 
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over de Rode. Reeds 4 weken· ligt deze i·llustere ver
s•hijning. in het miliatire noepit·a:al in de 1:usestraat · 
en hij heeft nog niets' van lens gehoord. Zelfs in deze . 
rubriek,die vaak uit ellende opgebouwd it, heeft hij,_._ 
drie wekeb"öntbroken, Een tragisch g<.val .'fan communi
catie stciori1is. ,Theo, · hierbij onze ·excuses .en r:ekE:1::1 al Tast 
maar·óp invasie·.. - ·· · ·. · ·' · · · '·· • · 

de heer Zoet Sr. bedankt het b~stuur v~or de fruitmand. 
• . 1 ' ,. - • 

Junior van 1-'.aanen uit Flamingo's is afgelopen zaterdag: 
zijn_ voetbalschoeben vergeten.Heeft iemand- van J.ens 10, 
dat-naderhand hetzelfde kleedlokaal gebruikte, soms deze 
voetbalschoenen gevonden. Zo, ja., deze dan· gaarne 
terugbezorgen bij de juco.of telefonisch-bij de 
gedupeerde onder nummer 67; 69. 29 , , .• • . 

DE JUNI ORENR,·,;,D. 

Om d·e · junioren-raad vol tal lig te makenthaddèri zich, ' 
afgelopen zaterdag om 13., 30 uur elf willekeurige " • 
gekozen C klassers in de bestuurskamer verzamèld, · ·«, · 
waar door de reeds gekozen i, klassers de bectoelingen 
van,de·j'unioren-raad uiteengezet werden. Uit_hunimidd@n 
werden· er 3 vertegenwoordigers gekozen, en wel Frans ·· · 
Disseldorp,i',ad Lodder en Cees Bakker.. · , · ' 
Hierna herhaalde dezelfde procedure zich met de B,klas~ 
sers. die de volgende vertegenwoordigers hun.vertrouwen 
schonken: Roy Bos, paul v.d,Steen en Kees-Schrov.er. · 
De e·rste voltallige ver"adering zal aanstaande 
zaterdag plaats vinden. ·· 

. T.v.Essen, L,Huis,P.v.d.Aar. 

LENS PUPILLEN-QUIZ • 
Zaterdar. 15 maart zal de lens-pupillen-guiz zijn',; ·. ·: <. 
Re~ds. nu komt de quiz-l!laster !ie heer Bogisch met enige., 
goede raadge_vingen voor dé deelnemers; en, wel : ·· · · . 
"Luistervgoed naar wat. er· gevraàgd wörd ~ Let otî jullie · 
leider die de persoon heeft aangewezen die moet ant
woorden, Denk goed· na,·· overleg desnooqs even riiet. je ·. 
medespelers, want binnen 3C seconden moet je het · 
antwoorçl_geven. De spelers worden echter wel;gewaar
schuwd, een niet; aan hen,gestelde vraag te "beantwoor
den, zij.worden.dan met 2 punten in.mindering bestrafd. 
We met deze raad wensen wij jullie veil sukses op 
15 maart. 
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v:,N ·no~L TOT DOEL ( : scr.~ oren) 
·•. : .. .. 

LENS ·I incasseerde de zoveelst.e-. "bril" van dit seizoen. 
Wéér, zag onze :..-oorh.Qede geer1. kans -de. vijandeli.jke 
veste te door.voren.· Ero-er i-s dat ook het vertoonde· 
tpel;van~niet al te hoge ,kv[aliteit: schi jl}t · t.~ zijn 
geweest (te technisch?) Enfin, een half jaar geleden _ 
begonnen onze yoortrekkers ook met een telee.rstellende 
araw tegërt RKDEo;·Daarna boekten we nog·menig punt. 
Nu weer.? 

_ LE!'ls· 2 spèeJde: .è~n wedstrt)d·, die wij beter snel kuö':.. 
- ï1ën v·erg,et en. );)1= sçh_eicl. srecht er w,, es 1 man van HBS 4 

de weg naar._ de k_leedkamfr en een Lenser. en 2· HBSers · 
kregen eèh officiële waarschuwirrg.Bélangrijk voor " 
de !competitie stand is dat de· 2 Puntèn 13:..2) bîj 
HBS bleven, 

... ~-
LENS, :3,• J3p ellde_; eel) goed.e we_d_st:çijd tege.n ::VC. De· rust 
was O-o; ,In._-dg. ee:r.stE> _helft lii,t _RVC vel,~ goede ·_· 
scoring;;ls:!J.:l1S_en onl;lenut ,·;Fa -de. thee bracht RVC de 
stand·.óp,l.,..ç,doch Lens kçn doÖr:-e:n.doelpunt van . __ 
J~W:i.t't;ing,e~r1.,v9or~et :Wi;h3.rop de,~eeper. zich verkeék,. 
terugk9men.·:De, e;ind-stand 1,1 wa-s _gezi:,n_--het spelbetcld 
juist. ' · · ·::. ': ., · 

LÈN~ -~ ~~• _eên. _go_edè start 'wáàriri Lens bimien 10 mihUthn 
door-' ~è_n,}:i~.keken. ~oel 1J'unt :van ::. Limbeek en ePi:i "zw-:1nger" 
cl.oelpui'it van F .-v·an Bbhèemen· (de red. schaamt zich d'Lep) 
op een 2.c(J° voorsprong·: kw'àiiï, - viel Lens diep t~rug en · 
kwam er niet meer ;;i.an te pas. 'l'.';- IAIÄi'.'vè ·1cwam' goed ··, ·· 
terug en besliste• de wedetrijd niet 2 doelpunten voor 
en 2 na rust, Gezien de trainingsmogelijkpeden op 
woensdagavondim, daçhten wij dat dit res·ultaat niet · 
nodig w1Î._s;heréri0;·:Maar 'Ja; ·men moet dan· wel komen ! · · 

._ .. '-•. _;. 1.I ,: .,·,, ·, ', -·. -~_-··.· • ''\" :::~.-~---·, •.• •.· ... ··; .,._.,., ·, .· . 

LENS .5 startte . he;I.;9-ä:c; weér zonder kèeper ( Een, koninkri j VOO 
en, keek reec:l.1;, •bij;- rust tegen de achte.rstand van 3-0 aan. ·
Na- ru.st, kl1é!m L,ens.goed terug en in èe11 gel:ijk opgaànd score 
verl;ao,p.(3-15 :4-J,4-:-2 .5-2 .5-3 .5-4 6-4 en 6-.5) moest 
Lens to,ch d:e pu1:r~en, aan Wilhelmus laten. .. : .- . 

> . .• • ~ • .• 

LEFfS '6)ièt ': el.ftai ,:ct_at eig~nlijk. te laag, spéel t,:: 
rèkendè .met. het hoög geplaatste CWP áf. Voor rust. had 

· Lei:fsc géen miiêi te met·· z{jn tegenstándèr .Rust -3-0 - , -· · ' 
. ' . ' 

. ,, :· .. ,, 
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Na rust werd e keeper, de old-timer R.Suykerbuyk, op 
dusdanige wijze geblesseerd, dat 'hij het veld moesf 
ruimen.Daar èr gen reserves aanwezig.waren, en nièmand 
van de Lenscómbinatie, die vriendschappelijk op eigen 
terrein speelde, bereid gevonden kon worden te komen 
invallen, moest het 6e met 10 man verder spelen. 
C .. W.P,kwam terug maar Lens wist met een :1,-3 eindstand 
de punt"'n meè naar huis te nemèn. ' · 
Opmerkelijk: was dat J .. de Hilster .eindelijk de weg naar 
het doèl kon '.vinden,hetgeen in lange tijd niet meer 
was gelukt. · 

LENS 7,dat met'' man speelde,(moet dit eiftal dan ook 
terug getrokken worden?) leverde een knappe prestatie 
door van kampioenskandidaat DHB een punt af te snoepen. 
I(et 7 man in .de verdediging en Vrouw Fortuna J,achter 
het doel,vormde Lens een hechte muur.Met snelle uit
vaJ_len wist Lens soms ook nog gevaarlijk te worden,'doch 
gedorlpunt werd er helaas niet. 

PROGR:.rr;, SENIOREN VCOR ZOND:,G, 9 maart 19 69. 
~ 

14.-- Len~ 1 - V.C.S. 1 1-1-6/4 
Samenkomst 13 uur klu_bgelJouw. Leider Dhr.P.i'.ïeershoek 
Grensrechter: dhr .Tl, .• Hoefnagel. 

12.-- Lens 2. - G.D.l: 3 . 1~1-5/3 
12.-- Lens 3 - H.V.V. 4 . 2-2-6/4 . 
12. -- Lens 4 ·- B .i'-1, T. 4 · · : Terrein B:.rfi'. T. 
14.-- ~ens 5 - Westlandia 4 2-2-6/4 
14.30 O.S.C. 4 - Lens 6 Terrein OSC, Vlamenburg 
14.-- Lens 7 - Postduiven 7 · 3-2-5/3 · 

Lens 8 en Lens 9 vrij, · · 

DE OPSTELLINGEN 
LENS 1 
C.v.d.Beek 
H.Dietz (a,) 
R.Fortman 
:, ; Roodbol 
J.v.d:Knaap 
;'. .Eobduyn 

· G.Verhaar 
E.Bakkers 

H.Rooduyn 
F.de Zwart 

· Th.Brandenburg 

LENS" 2 LENS 3. . 
R. Bru~geman 2x ;, . Verbarendse 

• M.v.Veen N.Ko"Ot (a) · 
. D,Groenendijk; L,Si•·,itskam 
G. Kemperman (á) F. Straathof 

·. H ,Smitskam· : · · · W ,Verbarendse 
'L-.Befns ·:·::::,: .. ·.•:.,-. 1F.Heerschop 
G.LOoyestèili"'C·'· · Th.Hoefnagel. 2x _. 
L;Riemen 2x · · J',Witting · 
G.Benneker :,·, 'F:Vfübben· · 
J .Eriglebert '' '. "' >: 'G-, v; d. Kolk 
;,,Kortekaas R.Eykelgof 
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RES :. 
R.Bruggeman 

·1.Riemen. 
H. BrandPnburg 

LENS 4 
N'; v·an D'omburg 
,\.v. Wasbeek 

'a.v. egraond9a). 
p; schout en · 
j. v. schaik 
f ,v .-bohe,E:men . 

.. ',j . groe_nenèli jk ' 
: w ;·eykelhof 

' ·· a. janssen. 
a ,v"ilirr,bêek 

_ ,.. p·. ·sp_~~iÄ.her . - · 
. , RES.' · ... · 

h.i.douw 
j ,de boer_;:_: 
c. th kuypE:r' 

)i_-:· .. ': .. 

"" . 

RES RES · 
M,ûostveen-Koentze~V·eelbehr · 

' . J, ... v. Luxemhurg ' ' . c.J!eere ' 
.• l: •. Hop·p.enbrouw:ers C .Hoogetoorn 

:: 

LENS· 5· .. LENS 6 
R,Costveen Köentze H.de G1-oo,t , 
C.M.Hoogetcorn 2x ·N,de Boer 
'h. a,. s11ykerbliy:k m·. v. zilfhout 

-r.ravestein' ··c.pee'ters' 
a.l.v.d.akker h.ke,l!1per 
f.bu_rghouwt ,. .,.h.de sterke . 
c,meere· a.v.d.meyden 
c.-vê'rvaart w.hanssen .. 

. p.bûrghouwt j.de hilster 
· r.de groot (a) ' w;venderbos · 
n. drab be' 1 ;Janssen ( a) 

. ' P:ES . . il.:.":S . 
a.klein. breteler j.broch~rd 

•.: n;osse , c,kras 
a. verbrÛfgè." .. . ' 

. ' 
: LENS: ·7, i: : '· < . . . . ~ .· . · -· . °' , . : . , .· , . . .. 

e; a.v. d. aéker - .g. hall een'-. f. v .• dijk" j. veldink-
m. heerschop " n,de gruyter- g.,jehE:e(a) j .h.d_e jong4-. 
j. riemen-1. brand.enburg"a. beyer.sbe:qi;en v henegouwe~. :· 
RES , :_,j,;Ji,9_ógc:l.u;Ln-b. osse-m. v. ey:sqergen. 

:,FSCHRIJ;'I!>fbËN. ·=· 'v;ijdagavond tusse_n 7. 30 en 8. 3'0 •uur 
telefoon 66;1J.],_4- ·(klubgebouw) ;',leen 'în nood$eval}eh 
later bj.j dhr,"F,f~esker,Plantencord r26 Tel.b76153 · 
:,fschrijvingen bij andere' functionarissen, 
bestuursleden,cantinebeheerder en d~r@:elijke worden 
als ni.et_.Q.r:ityangen beschouwd, . .. " · ··· -. -~, · ,., ... 

- • .~ ... - ; • l • - ; •: • . ' -.• • •, •• ,. • 

WEGENS ·Nr•~;r; OPKOM::.:N worden' voor 2 wek:n gesel'. :st.·~ 
J. Wèl],ing.::H. Ja'cob s-], • .v. y1assem:-H. v. Welzen-F ,Vreeswijk 

• ,. . - ... . t .,. ~ ' ~ 

;, . s.maandagavond gelegenheid t.ci,t verweer. . , 
•' • ( .· • • "H • ' • ~ 

;,i',1''.VOERD};~_s· ;:'l'TENTIE: alle aanvoerders dienen er •vc-or 
te zorgen,· dat: de wed;strijdrappörten uite,-lijk maan
dagavond voll'edig ingevuld ;bij ··d.e ECO zijn ingeleverd. 
Voor de uitsoe·lende elftaJ.lerf moeten ruilforriiulieren 
en wedstri'jd):"a'pport vrijdagavond of zaterdagmiddag ·. 
in de best\nj'rskamer wor_qen afge·haald. · 

; • •. -"t' . . . .·-,. 
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WEG:NS TE 1:.I,T f,FSCHIUJVEN : 
J. Castemiller 1 x reserve beurt. ,.,. 

ONB~;HOORLIJK GEDRi,G: J .• van Dijk wordt wegens zijn spel 
in de wedstri.jd tegen .HBS 4 v.oorlopig .ge schorst. 
Pl.SFOTO: Wil L. Jungschlager met spoed' zijn pasfoto 

inleveren?? 

GOEDE ( junioren'-R,t:,D) 

Free-lenser heeft zo het idee dat er *en nieuw Lense
riaans tijdperk gaat intreden. Ov:er een kleine twee 
jaar vier.t Lens .z •n gouden jubileum _en nu reeds buigt e 
een jubileum-kommissie zich over de feestproblematiek. 
Vrijwel gelijktijdig hebben een aantal junioren het 
initiatief genomen tot het formeren van een junioren-' 
raad. f,fgelopen zaterdag werd de defi_ni tieve samen
stelling bekend. Duidelijk tekenen, diex erop wijzen, 
dat Lens aan het veranderen is, Nog zo'n teken was 
het eerste optreden van Eduard Bakkers in het eerste 
elftal afgelopen zondag tegen RKDEO •. Ja, een -groot deel 
van de huidige Lenstop draait nu al we·,r aardig wat 
jaartjes mee. Zij zullen de komende tijd meer dan ooit 
rekening moeten houden met de opkomende jëugd. 
(Net zoals zijzelf destijds de oude gardisten) van toen 
van hun welhaast onwrikbare plaatsen v·erdrcngen. 
Trouwens, de vernieuwingsdrang heerst ook·al bij het 
bestuur. Zie maar eens het in eigen behe,:-r nemen van 
de terreinen en de .v rgevorderde plannen tet verbouwing 
van het !clubgebouw. Wat dat laatste betreft heeft 
Freelenser vernom~n, dat de gemeente de verbouwings
plannen in studie heeft genomen. Ondertussen zijn er 
nog steeds geen duidelijke initiatieven gekomen om 
het bouwfonds ef.ns wat op te vijzelen. Het staat al· 
maanden op een armzalig totaal bedrag van 300 gulden. 
De-huidige generatie senioren laat het afweten. 
De enige groep, waar nog wàt van verwacht kan worden is 
de juniorenraad. DiG heeft blijk gegeven over de 
nodige "spirit;' te beschikken, Niisschien weetv de 
juniorenraad RU,D ??? 

FrGeelenser. 
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OVER GROOVEY'S (cliohé's) .. ,., .; 

Het saat voor de deur.De onvergetelijke 'beatavond 
van Lens op 23 maart a.s. Komen is ïn • ','· •.. · .. ·· 
niet komen is uit. Er zijn, hoe bestaat 't, nog 
kaarte" te krijgen. Koop ze ! ·opdat jr 'zeker weet 
dat je de dans niet ontspringt. De hippe beatsters 
van kwiek-sport zijn er weer. Hervind je.onvergete
lijke jeugdvriendin en dans met haar tot diep in .... 
de nacht op de oorverdovende doch melodieuse 
muziek der Groovey•s. Z:i,j bezorgen weer de.Top-tien 
der laatste weken. Kom, luister en herken ze. 
,Vul de avond weer met ef'n lach. Draag je tranen. 
En vraag je vader een week eerder zakgeld opdat 
je niets zult missen, want grandioos zal het 

, 
beatavond? Die _was in! 

zonder meer .zijn, 
Herinner je de. vorige 
Dat was het ! Dus kom 
want het :kan nog veel 
TOT 28 rr;,RT 1,969 •, 

en maak er nog meer van, 
beter. Zo - • • • tot ziens 

Vl,N DO.~L TOT DOEL JUNIÖREN 
.. -

Lens 3 b"leef volop in de running door een zeer 
goede· 3-O overwinning op de.eerste editie van LVSJ 
Tot aan de rust bleef dé stand O-ó, deels doo.r een 
gebrek aan interesse van enkele spelers, deels. 
cj.oor effektief verdedigen van LVSJ. Doelpunten van 
Bertus Lustenhouwer en e,n juweel ~an Gerard 
Duivesteyn brachten; beide punten b.innen. De standen 
lijst begint zo 1angza,merhand interessant te worden.· 
Het achtste ging met .5·-1 ten onder tegen onze 
buren.Spoorwijk was duidelijk sterker,waarbij 
vooral één van de voorhoede-spelers uitblrlmk. Er werd.ondanks de grotr achterstand verwoed terug
gevocht;,n, maar m~er: dan één kregen wij er .t~ch niet 
in. 
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12. --
14. --
14. --

V. U. C. l · . . _-: Lens ·y .:, , . ' .. : ·_- :. Het kieine Loo •. } 
Gr.Willem II/Vac··s:-;Le,r:'s.) · '.,R'iiggewonin•g'.', ·; : ' .. ,. 
Quick Steps 3 - ·Leris' 4"" ' · · '· NijkeTklaan··,·,·, '' '·· 

" ~ . '. • : .••.• r . . -·~~ - ., . . - . - ., . , , 
DE OPSTELLINGEN : B.v.d.Daris·-E.'v-.brorïcl<hórst-p•,de Jongh:.. 
p. V. d·. aar- j. coi"p'a..:-g.b ruirisma'-'d".-fiöi,t;a·;hfro'-:g·. dei hoogd-' : 
1. v.d. velde-c. griinb'ergen· (:2x) · -; ' : . . . • ·' ~ .· .... ,. · . , ,-
Re s: g.v.d.velde' 2x. · tèi:der' dhr'. "j.v',d,kleY · ,· · ., ·1 

Samenkomst 11 ;;45 uur d..ngang ,:VlJ(} te;-rr,E~in ,.,' , , : , . , , ., _, 
,.- .• -·i:- ·-.: -~: ._,: •. :.,:~- .''.:~ .. -- '_,,::~ ~n')" .~r 

LENS 3 ; :,ls vorige WElel<; .. -;:· .-,· • · ,-:. ·. . ... ;_ . , ... ,. .:·, 
Res: 1. dui venvoorde~.r. $c;hql,'t,en •,L~_idf;r, .. :dhr .F\ Hé, remans ·. • 
Samenkomst 13,45 uur ingang terrein Gr.W.II Vac.··· 
LENS 4 als ;orohè~~ek. · . ·' · , .. ·•,· ',' , .. , : \ 
Res: r,peters-p.f.cte·haan. L_eider.•ûhf;<f.';f.1ilil!à.fis . .'' 
Samenkomst 13.45 uur ingang Q1.Jick'Stèps •terreiJ.,h, · ;_ .. , 
SCHORSING!,N JUNÎOREN.: , . ·, . ' ::·• '·· f ··• ' · • 

Het best"uur ·heeft ··wirh ·k:e~tmàn ·geschörst•:v·oor 
0

t\-i(le ·. , • • · .:. 
bindèridè wed stri jderi. van' I;errs 1 voó"r' het f-Ei:i,"t •ctrat :,bij . : 
afgelopen zondag van.de sch.idsr·e·cl:ttereifo:•q-ff.ïciël,s · .. 
waarschuwing 'kreeg en· zich·na de .wedsii'e'i jè;l :tii•èit· met : · ,: 
de· scheidsrechter wilde verstaan,':.•.:,. ,_., · •: • · · •· · 

PROGR.:1:w;;, JUNI ORÉN. véöR z::T: ITDl,G; : 8 ::m~àrt'"l9'6'.{;' , : 
-~ -- .... . ,'.,'.:·••. ,J ~,r.·.~'.., 'l. 

,-

15. 45 Lens 2 - Gonq. 1 ,· . 
15 .45 Lens .. 5 - Wilhelmus .5; •· - . : ·· .. •s .l 
14; 30 Lens '6 ·_ H.B.s.··4 · 

·: .. •' -·' ' :- ' . ' 
- ) . '•' 

14. 30 L?-ns 7 - De Ooievaar~ 2 
1.5, 45 ;, . D. S. 47 __ L~n;, 8 .' ... · · .. ·_ · fylorist·ersêwég~to0scl;\1irren : 
15,:..- W.I,K 2- Lens 9 ,~: .. . : :'. Z_iiid_erpark 2è"géclèélté ··. 
1.5, 45 Lens 10- Duinöotd :-3 .. ·-' " .: ' · ' ;- ·' ... · .. ·· · · · •.' 
14.30 D.H.C.12.: Lens IJ:'' "0 B{aJsefsk~d;·Delft'' 
15,-- V,V,P,12 - Lens 12.. Zuiderp~rk . 
13.15 O.D,Ë. 4. - Lens . .'13' .'--;;_1b.ërdä:st:taat' ,, '., 
14, 30 Rava Ï2 "! Léns 014/ .•. · _:zû:tdërpark'' .. ·: · 
14. 30 Wilsonmeters 2 :. · Leî:îs'·î.5 'te'rrê1n LENS·· '·- ' . ,- . 
15. 45 Quick . - Léns 16 · (-o-riendsch ,.). ,}\an~ribÜrg. 

" . . . ,. ... ' . 
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DE OPSTELLINGEN : 

LENS 2 ; als bekend .. C .Grimbergen 2x 
Res: a.tinnenbroek Leider dhr.H.de Groot 
Samenkomst"l,5.-~ _Klubgebouw Lens . 

. L:r:t:H3 .5 _; .. r .. vuurens-2x f. guy.t-c. 9chrover-p .hop-
j. Y.cl, .• heyden"'." f:r.raaff-g,v.d.velde 2x- h.de,jongh 
o.kortekaas- j.disseldorp 2x - j.de zwart-
res: th.v.rijn ~x.Leid:r dl0 r.G.v.cl..Velde. 

LI:ris· 6 ; à,.hoek-' h.rim.11elzwaan- m.bloks- th.v,rijn 2x
t;jungschlager- th.booms-p.v.d.steen-r;meeershoek-
p.verheesen-tr.resodihardjo-j.v.d.voort. · 
Res: c,stapel~ Letder dhr.J.v.d.Voort. 

LENS 7 ; r.vuurens-1.egberts-a.schijf-r.hoefnagel
f;de kJ,eyn-j.zqun-,r.de wolff 2x- j.keetman
w.engleb.ert-a.v.d.keer-c-v-hulst. 
Res: j.disseldorp 2x Leider dhr.L.Blok, 

LENS 8 ; b.de haas-j.v.d,ende-j.v.dam-p .• heynen -
j.janmaat-1.y.d.meer-p • .wilmer-j.helvesteyn-th.v.d.aardweg-
g. v. ar'denne~a. ravensteyn-. · 
Res: e.bor-j.de wolff. Leider dhr.j.heynen. 
Samenkomst: 1.5.-- Bouw],ustlaan_hoeg Henr;elolaan(Vendet) 

LENS 9; r,.bos-e-v-d-linden-w.hendriks-th.wilshaus-
j .meyers-j. v. delft-r. woü.tèr•s"-j:meuleman, p. steffen, 
c.v.de~len-r.v.nunspeet. 
Res: w.duyvesteyn. Leider dhr.j.witting. · 
Samenkomst 14.30 uur Hengelolaan hoek Loevesteynlaan. 

LENS 10 ; m.reuver ~· a.kuiters ..: a;castem,1iller-
j ;assel1J1an-b.hoefnagel-m.mulkens-j.lucas-f de vroege.: 
r.asselrnan-j.hooghiemstra-r.charité. · 
Res: r.de wolff 2x. Leider dhr.F.Wubben. 

LENS 11; r.v.d.steen-m.v-baggum-g,trommelen'- · 
f;disseldorp-r.zoun-c.lustenhouwer-f.veeren- · 
f .• wouters-f. baven-r. v.d. horst-j-v-rijn. 
Res·: p.p_er_reyh 2x·Le_ider dhr.G.v.d.Steen. 
Samenkomst 1,30 klubgebouw Lens. 

. .. 
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LEij,'3 12 ; h. jocl:ielfs..'.' j .-jahmaat:;g. c·olpa-;-_a/Log.d~r:-._... . ... 
p.le brun-r,micka-p.verschuur - f.snoeyers-
a. hïld.er:i:nk-e. hoefnageJ:·-d .'limbeek .. ·· ', : · ' , I 

Res: p. v. wijk.:.h·.niggebrugge. Leid·er: dhr·;H.Brandenbur.g. 
Samenkómst' ·;2. 30 uur H_engelolàan· hoek loevesteynlaan-.-, _; • 

LENS 13; f. v .ös-"'h. straver- 'p.booms-e .booins-:c .• v:.d.a.a;rdweg
r. v.d. lely-a. nèynen.::p. de wolf-,{-de hil ster.-.a. brouwer--. t 
j. slabbers. ·_ · ,., '. . . • '·. ;: 
Res:g.lelieveld-r:dè vroege· Leider dhr,!3,;lCras~:·,., .: ... : 
Samenkomst 12. 30 uur Hengelola'an hoek ·Leyweg ( Eur.oci-nem_a) 

L::NS 14; b. rui.t ermaó.:.:w. V. d .1 inçleJ:i:'<a. ,.Y.., c\ i' .. é\.1~/;:::'".P!b_efk.~laär
j. v. rossum-a. looye stein-j. schaareman- j. wüst efeld.:. · · ., · 
w.wils-a.de pagter-j.v.wijk. · ·. ·· · , 
Res: j.dessing-a.v.maris. Leider dhr.G>i":d:-Iél"èy··· -··· .. 
Samenkomst 2.:: Hengelolaan hoek -LoeVëst.e•inlaan .' 

•. ·.'·" ·, !•• .,. ~·' "j'• '. :·,.';,· :.~•·-,··. ,";_.- · .. f",-··:r~ -~•; -•'J'4! 

Li,NS 15 ; r.mccyman- ·a;·schheidEir_C: h:!!ui·t"-i'f;hend~:i:ks 
. r. de vries- j • de gre èf .:.j • ruyt èFs-r. V'erbar'eridse.., ,_.· . · : · 
r.v.d.linde-r.ovel"vest .:. r.borrL' ·· · • • · • 
Res: c.bakker- r.heystek. Leider dhr.t.heerschop, 

LENS 16 ·; .f. will~yris~·r. k~~t;;~;. ~~rkhof ~; :~;~n~e: •. ;- , ·; 
j.post - a.burcksen-•j.v.hoek·- f;klos- e,wohrrtiànn,'·., 
m.v.dijk-g.gomes. • · ·. · ·. :..··: ·· ., : -"' ·· ; .. · .·r · · .·. 

: Rës: : h. kleiwegt-f. jonker. ·' ' · . · · . 
Samenkomst : 15.- Hengelolaan hoek Leyweg (Eurocineina) 

'" ~ '/ • O '-s ,, - .' .,.• a • : • • ~ • •;. ' ' •:; • • : ~,• ,; ; : '. ( • ..... r•: 
•1 0 '• r• ' ;~ .. ' ~./ -, 

-: '"'.i _, __ ~ .. 

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

• ~ t 

. ~-. _; .r _.., . ' ,. ',--, . 
. r: :~ 

.• •,; ... i' ~- ' . ,' '" 
/ ... . --: 

.. ,.~ 

' ' ' 
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PROG'.::,m.;;" PUPILLEN· voor zaterdag,_8 maart 196_9 
··•'i • •~.r .... ·.,·) •. ·::; ~ 

1;45 uur D.H.C. P 1. ~· Lens P •. l .B:r;asserskade Delft 
1 .. 45 uur Duindorp Pl, 
1. -- uur ·Lehs. P3 . ' . 

1;-:..- uur JL-B.S .• P3. 
l .·45 .uur S .• 0-•. ,',. Pl 
1.45 uur Lens P6 

- Lens, P 2 . Ockenb.urgl') . . . : 
Lens comb. (niquwe -1.eden,pupil-_ 

:- LeJlS P4 
-, .Lens .P5 
- VIOS P4 

len,welpen) 
--Houtrust ... 

••· _Ockenburgh ·. 

12. -- uur. Cele.ri;tas 
12.-- uur Celeritas 

Wl - Lens W 1. 
W2 - Lens W2 

Ley;weg 
Leyweg .. 

· · P 1
1 
2 

1 
3 1 5. Wl en W 2.. zie Re serv:eprogramma. ~· . ., . ; .. 

DE OPSTELLINGEN : 
~ ~ • 4 

LENS P 1.· : g. ruygrok-g. bloks-p.. perrèyri 2x - . 
j.redeman-r-de hoogd-rn.heynen-r v.noort-r:harnas
a 's-gravendijk-•j.de hilster-g.J.orsheijd. 
1:.es: g.v,osch, L-cider dhr.J.de Hilster 
Sanenkomst 12. 45 uur kl4bgeqouw Lens" 

t . - .. .. • . '. .. . . . • 

LENS P 2 :,g.g.gessel- r.v.d.meer-th.tijssen-
a. v. kleef~ . r .. v:.luxen1bur:g- j. v.d. qur:gt- r. v. ~oek
e. de wit .,. a._kle.yweg1<- j..va.lkenqurg- w.gcmes. ' .. 
nes: r. guit Leider dhr. P .de Jongh. . . . · .. .. . . 
Samenkor.ist 1, - uur Hengelolaan hoek Liàèyweg ( Eurocirieriia) - . . . - . 

LENS P 3 ·: th.prins- e.v.luxemburg-r.ieyn
c.schenkels-f.kras-r.v,d.meer-a.reesink-t,de kok
p.v.d.nieuwenhuysen-a,de hoogd-r.peek. 
RES : LeidBr dhr.Th,Hoefnagel. 

LENS P 4 : h.udir1g - r.wijsman - r.heernskerk
m.v,wassem-j.kooman-h.v.boheemen-j.hollink
a.hoefnagel-h.ruyter-r,yperlaan-th.v.d.voort. 
'.tes: r. willems. Leider dhr. J. Col pa. 
Samenkomst 12.15 uur Hengelolaan hoek Leyweg (Eurocinema) 

LBNS P 5 : a-v-velzen-h.nouweland-e,yperlaan-r-v-d
kruk-c.lipman -m.scheepers-j.brochard-p.v.osch
r.hofman-v.v.bijsterveld-h.lutterman. 
Res.R.Nottet Leider dhr.C.v.Essen. 
Samenkomst 1,- Bouwlustlaan hoek Vrederustlaan (Vendet) 
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LENS P 6 : m.hoenderkamp- e.v.ame:r:runger;-e.teunis
. p .• hop-j .• wasserman-g .• wassermàn_-j. schouw-s. knorr-.. 

j. lustenhouwer-m. peperkamp-_h,.wubberi 
. Le id'er 'dhr .. C .t1;eere 2.es: _ r .. !·-d. boogaart e. v·. royen. 

LENS W 1 : j. bronger-m. schutte- r waars.enburg- . 
r.wagemans-j.westerduin-p.v.d.burgt-r.peet~rs
a. grimbergert-p 0 lucas-r. perreira-' r;pieters•;··· -
Res: p:valkenburg -r.v.boogaard·. ·• ·1. 

Leider dhr.C.Nieuwenhuizen •. 
Samenkomst-11.15 uur klubgebouw·Lens, 

. ':f ',' - ; 

LENS VJ 2 : g,appeldoorn-r.bom-p. giEi'.r~p-.-v.d.bur,g -
f. verbarend se-h. hoppenbrouwers.:: 'r .-v~I'st'.êeg.;. · • .. : 
s. teunissen-c-.huis-f. v-. vel zen- h. v",d'. wi'nden•. - ··.' 
Res: j.v.lüeef Leider dhr.G.,Duyvestein: ·.·,:•,· I 

Samenkomst 11.15 uur Klubgebouw Len_s. _ 
,, . . -~ . , . . 

LENS CCMB. : Nieuwe lèden, · overig; -·p1ipiÎ1_"iiï-/in-:-_;,;~lpen 

wordt samengesteld Uit : ·7 _;,-:; _ ••·· 

p. bakker-f. kortekaas-r. v: kr~is~lbèrge~-, 2' r:;érkhof -

j.klarenbeeek-r.lelieveld-th.v.lU?Cemburg- ~alphmicka 

f .• v.d. meys- m. v. veen- j. v. vel zen -.r,.yp.ecli'!c.stri::J\v-.. zel. 
Leider dhr.N,.Koot .. 

-i 

:.FKEURINGEN PUPILLSN EN Wf:LPEN. : bij. 'sleèhtê weers
omstandigheden informeren naarëvt.afkeuringen, zater
dag tussen 11.00 en 11..30 uur tel.66.,13.14-klübg;ebouw .• 

Ga echter eerst kijken biJ de afkêuringsi±Jst'en. 
;,lleen als er staat· :· zie afkeuringslijst mais je 
opbellen. · · .. ·· · · ·· : - : . ; 

;,FSCltRIJVINGEN JUNIOREN EN· PUPILLEN ; afschrijvingen 

vóór vrijdagavond ?.. 30 uur aan dhr-tG:.,Lorshe'i jd ,liep
pelweg 972-. Telefonisch .alleen vrijdagavond tussen 

6.30 en 7,30 uur teL.66.13.14 klubgebouw.. . 
In uiterst dringende g~vallen kµn je zaterdag vóór 

11.30 uur bellen naar dhr .• G.Lorshèijd,tel.66.31.55 

KIET OPKOMEN 
,· 

Wegens nietb opkomen in het afge)..open week~einde. 
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e .-hor_.,. _p.v ,wijk ·.:. :r'.;'.v. .• d. bóqga,á'rd.:'.tweemaa'l als ' 
re serv~ . opge st,eJ,:à:~:, j; de _>;T';'lff· ,w<?rçl~: :w;egens ·te- ·,.-1,jta t 
a.(schn. Jven ee_l)Illé)aJ, .. at.s 1:e serv~ opgést êld_. ~é, V: ;r.ooyer 
wegens herhaald niet opkome dit sèizoert·n±et'nie,r 
opgesteld, .. ·· -. _ <.)..:•.:: ,_ , .· .. , .. ·.. . ., .,. .. . .• .. ,J ·. > .... • • 

~SEi1~~PR6c;~·;r~i:h~ .c1ez~ ... ~-ë~k bij äfi~ëhrïng 'vá~. het 
gehele programma. is het volge_\ide. r13~érvenr9gramma 
van kracht in de zaal roL",R'.I:'ERR:,DEl "': · ··· · ·· · ·· 
1. 30 - 2. 45 Lens W 1 ~n W, 2. · "· • · ... ~' · ;, • 
Leiders dhr;c Nieu;ienhu{zèn ~ri'.G:m1yve;tèiti.' · .. : 
2,,45_-,4,--= Eens"P.3 en.f'.5 
Leiders dhr .• Th.Hogfnagèl em ;, .. v,Ëss~i\.: 
4. --~ - ,5 .1.5 Lens P 1 .en P 2 ' · - "· , .,: • . · ·· · 
Leiders g.hr: \:': d'e J OEgh en· Th. i-lóefnagiü. C '., •. ' 

. - - . 

KEEPERSTR;, TNING. Deze week worden- 'bm 10 :do uur 
verwi'tcht . ; . r .• vuurens en bA d.e haas _ 
DENK,. ;,;,N D:S TR:,INING OP. WOBNSD:·.c;,voNri" 6: ~;r_ voor de 
gepubl;i.cerde C.klassers • 

. . -•-,, ·-·· -· - '~ --~-- .. - . ,. . . .,; .. -

ç •.• . _, -- .... 
.• ç ,., .•• ~ . . .. ,. ,... 

Dit weekeinde zijn er weer heel wat-- a.-à'nmeldin.g8i-i 
.. , • binnenge.kornen.Elr is echter nog steeds plaats vrij, 

· hoewe;\, •. -v,oo.;ral. Borculo· al aardig vol. pegint te lopen. 
Ter ·herinnering hie.ronder nog' even··enkele gegevens. 
_;,l''IE:il.SFOORT ~:- .vàn 13 f,/m 1"9 "juli ·vo·ör jongens' . 

- ·, : geboren na 1.9 .19.5.7 '· · ' ··· .. · ':' .' 
BORèULO vári ·13 t/m 19 'Juli 'voó'r jongens ' 
. ,., ., , ·:- . . geboren tussen .1 .• 9 .l9 55 err 1. 9 .,19 5'7 

. WEER'J:' : · .... - · .. : van .5 t /m 12 Juli v.óor . jöhg·ens . geb.oren 
.;_ ;- : , _.:: ·, .. '.tu:isen 1:9·.12.5, en '1.\(.19,.5..5_-,_ : •· ':, 

.. .Jopgevér1.of -per bi.is of fie:ts gegaa,h ware 
~ ·-,PERSCl;IWEILER :-{DLD) :v.a-n,·19. t-/m ·26 ·Juli -uitsluit-end 

·_ t ... , ...... · ·. voor /,,k'iii:"ifsérs . :· . . .. ,, . , 
în" énkèle ·geval1èri:' ka"n 'Vrórden "afgeweken '.van deze 
leeftijdsgrenzen. Hierover kunt U overleggen ffi(t de 
leden van de jul}iC>renkommissie, die ook-.alle and.ere 
inli,chtingen kunnen .. •yerstrekken. , : ..... , ,. ·. · 

· IrischriJvingen voor deze kampen gaarne zo ·snel · 
mogelijk. 



REDAKTIE 
J:·~3:n boheemen 
): groenendijk 
g. jehee · 
f. wubben 

REDAKTIEADRES 
r. van boheemen 
ellekomstraal 55 
tel.: 32 24 00 

SEKRETARIAAT 
h. a, v. d. steen 
t_ultonstraat 165 
tel.: 63. 24 22 

TOTO-SEKRETARIS 
j. j. m. jager 

, .. _._ weimarstraat 67 · 

tei.: 33 21 33 

TERREINEN 
sportpark escamp 
hengelolaan 600 
lel.: 661314 ' 

KONTRIBUTIES 
gironur11rner tnv 
pennin_grneesler 
lens 336711 

WEEKBLAD VAN DE VOETBALVERENIGING_. LENIG EN., SNEL 

42ste jaargang nllllinïer·27 12 mrart 1969 

TELE LENS. 
Zondag jl. ondervond Quick cl.e kracht van het 
in degradatienood verkei~er:de, Rot'terd:im~:: 
VOC: 3-1 . De positie van DHC is-·daardoor 
wel bijzonder rooskleurig geworden, wat a.s. 
zo:-idag nog verbeterd kan ·worden als· de· Delft sE 
formatie tegen het zelfde ,Quick"m0et aantreden. 
We houden het èrvoor dat mie èen vroege voor
jaarskampioen gaat worden, Het is'niet dat we 
het de groenzwarten niet gunnen,: 1m1ar de kom
petitie is hierdoor wèl-eenstuk minder aan
trekkelijk geworden (wat .t;uss.en .. tw.e.e. haakjes 
aan het a2ntal support.ers te· .:::.erl<e!'! j_5!): 
Onwillekeurig-gaan-on,:;e.gedachten uit naar 

-de situa,tie van het vorig jaar. ·weet u het 
. nog? Een ademb,enemende rac-e met Esto en Moer
kapelle hield toen alle<i wat Lens heette, in 

· haar ban.- Jammer dat er dit jaar ~o•n uitge-
. spr9ken favoriet bij is. DHC verloqr: pas vier 
punten.,, .. ,! ;,ls er boven je niets te halen 
:i,a, dan kijk je naar _beneden. Hoe is het met 
de ploegen in de onderste regionen? U weet dat 
twèe verenigingen nioeten degraderen, ·_Delft 
en Graaf Willem II/Vac .staart beidt;lop acht 
punteri. Geen vuiltje àarice lucht; maar., .• 
katten in het nauw, _enfin, u weet ]7et. Ge
lukkig blijven onze _voortrekkers trouw punt
jes verzamelen. Nu weer een gelijkspel tegen 
VCS ! Wat zegt u? Valt· :u dat tegen? Had u 
méér verwacht? Wij blijven volhouden dat 
Lens het dit eerste jaar in· de ·derde klas 
echt niet Lgek doet, zeker niet -.-aJ:s we"alle 
wijzigingen in de opstelling in aanmerking 
nemen, 
Wij schreven het vee· _tien dagen geleden _ook 
al: als L·ens nu maar- 'zorgt ·voor wat attrac
tieve ·-partijtjes en ·tlaarbij ook nog wat punt-

tl 
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jes i·n ·deï wacht .. ~1-eept ,' is Î-Îèt -.:rr-~--~el·,; Wij welgeren· 
·te geloven ·dat het· eerste· vorig• jaar alle'ên maar op 
Rudi Wachmari dreef! Zondag a.s. _een nieuwe topper: 
Lens-"Ra:vä!';iN1ets minder dan een d·erbiJ :en- ,~en _pyestige
slag. Wij rëkenen op een spannende en sportrieve· •e;tl"ijd, 
de spelers rekenen op uw enthousiaste aanmoedigingen! 

. - . 

OFFICTEEL. 

Rectificatie: . . 
abusie·velijk werd afgevoerd. . . 
498 v.d,Burg, J. l'"elis Stoke,laan 1248. 
dit lid blijft echter ~ehandhaafd. 

wel afvoeren: · 
_.513 JCeyning· J,;',,, Breezand straat 39. 

TOFG.',NG TERREINBN 

-~- ( ... 

"', Wellicht t'en overvloede wordt erop gewezen,. dat men 
11 alleen zonder, betalen toegang tot ons terrein heeft, als 

, . men zijn c13.1)1oma kan tonen. Het spreel,t vabzel:f, dat 
:Ic'• •. ook echtgenotes of verloofc:en slechts gratis tgegang· 
;,;",: hebben,: indien ~zij, de kontroleur. een ·.d;iploina kunnen -~

tonen, !'aak. Uw 'ec\'Jtgenote of. verloofde dus doriät;r-ice ! 

z:.TERD;,GOCHTI:ND TR:.INING WEf::R' v:·j:' ST;, ,L'. 

Voor belangstellendê leden en donateu~s (Óok óüdèrs van 
junioren, pupillen en welpen zijn welkom) is met fngang 
van heden weer gelegenheid om op zate--c:.agmorgen de stram

,me. lec1ematen te strekken, Vanaf tien uur kunt u op, het•-
-veld terecht. Voor mate1°iaal wordt gezorgd. Na aflocp 
volop gelegenheid tot '·bijkomen" in het klubgebouw. Er 
zijn plannen or;i bij voldioende belangstelling op zà:te·J:'ldag 
een volleybal veld uit te zetten, zodat. ook de ·dames van 
leden etc. hun konditie op peil kunnen houden.· 

UITSL,,GEN: 

senioren 
Lens 1 - VCS 1 
Lens 2 • - GD:·, 3 
Lens 3 - HVV 4 
Lens 4 - Br'.T 4 

1 -1 
0-0 
2-2 

: 2-1 ·. · 

Lens ,5 -· ·Westlartdia 
· OSC - · Lens 6 v·0

, 

~ens 7 - Postduiven .. . ' 

2-8 
2-12-
J-4. 
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JUJllIO~EN: 
Vue 1 - Lens 1 . 
Gr,V/illem .. - Lens 3 
Q.Steps 3 - Lens .4 
Lens 2 Gona 1 
Lens .5 - Wilhelmus 
Lens 6 - HBS 4 
Lens 7 - Ooievaars 
DDS 4 - Lens 8 
WIK 2 - Lens 9 
Lens 10 -:Duinooid 

· DHC ·1 2 c:· Lens 11 .. 
VVP 12 -Lens 12 

· OIJB 4 1-- Lens' 1 3 
Rav;a' 12 "-.· Lens f4 · 
Wilsohmeters - Lens 

' ~ '. ·, 

..... ' ~. .. "i.:. 
P;upillen: 

·.·DHC 1 - Lens 1 
.. · ,°Duindorp - Len~, 2 · 

Lerg, 3 - Lens c o_mb ; 
HBS 3.-'- Lens 4 
so;, 1 - Lens .5 
Lens 6 - Vios 1 
Cel erféàb 2 - : Lens 

v:,RL',.: .·: ;· 

~=~··Bij: _e'eri pcigifîg een i'steèn;: __ .:, . 
.5-0 · :te kópp_en·,.,. bra'k cin_ze welp, · , .. 
0_0 R:~a~t·ersnfä. ~:i.jn' 'ne1;1s,_ W~éJ.rha~ 
1 _2 l1,1J in .P.et z1,ekenhu1.t"! werd ,op-
0_0 ·genomen. Gelukkig voo:r··hem is-
3_2 hij vrij ~J:oedig ont sla~ery_-.,, •· 

en rust hi: J -nu weel' -thui-s.· ···· o- 3 H 1· 'k . h · .. 0-3 .. op.e 1J z1.en we· em weer,; :· 
2.:. 4 · -~poedig _op ·onze velden; koppen· 

. 1 _2 • ••. i .maar d<l.n de:_ baL. · .... : · 
·1.'..J ~-. Pupi1··1,·. Il 01.ifer's J.iép: èv enee11s 
0-.5. eeri. hoofdblesRp.rf, oj:) 1 ;,~m .ligt 
0-0 met een hersenRchudd1.ng (l:1.0e .. 

1.5. bestaat het/) thuiil_i'Yan harte 
0-6 .. be:ersc~*P~\: . .. :: ·,"_; ,, ·, ,_ 

. ·, Geprolonge.èrcl: · junior van 1.\aanen 
1-1 ui~ Flamingo! s. heeft zat.erdäg 
1 ~ .5 . 1 maart··1 na •de ,•wedstri Sct,·Fla-"' · • 
7-0 : mingoJ sa::.. HDV z-ijn iroetbalschoè-

· 1-4 · · nen: vergeten. ,Hee"t·' :iemarict;: va.n 
.5-1 Lens 10,dat naderhánd.he.t'z,elf-
0-0 de kleedlokaaî gebruikte soms 

2 1-~ deze voetbalschoenen gevonden. 
Wilt u dan a. u .·b .---ct-ez·.e.·ç,nm±d~, 
delijk terugbezbrgén ·bij·de · ... 

Juko of telefonisch melden bij de· gec;iupêerde ,onder r:i:o. 
67,69.29. · .· .::-, .. ,_. ·,.,,.- .·. ·. 

_ . · , . .- ... _ . _ '. . -. . .-. ·.·, t -· · •f _r- :· ., ,-
Van ons lid Hans Zoet. ontvingen wij het · vq;I,gerï_ç!è briefje: 
"Via dit kluborgél.an· wil ik alle lei)slede,ri.;<die tijder;is .·. 
mijn verblijf in het ziekenhuis wan hun belangstelling 
blijk l'le.bben gegeven van harte danken. Speciaal •)ê\dèr; 
trainer"-, spelers van het eerste · elftal ~en,·de · Juko ·wil• 
ik hartelijk danken voor de geweldig-e, fruitmartd'die 'ik.: 
mocht mntvangen. '' - · '· 
Dat de Lensleden meer in huu mars hebben dan voetballen 
bewees onze ;,_ junior ( 16) L, Dui venvoord"S:{-dl"é-·bi}< d;ë"· . 
Haagse libre-kampio19i:iscaappen de 2e pläa~::f'b"î,ba~ldë·. ·· ·· .· 

· lliet :de hoogste serie van 94 caramboles,;bJ:!}'Tees. Le.o dat .. ·. 
hij met de knikk_ers kän omgaan. Le_o ·proficiat. · ·:· : .. 

. ,. . . ' .. · 
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Verrast en verbl:i,jdt., laz_en wij de ~h1.1weli jksaankondiging 
van B,.Hendriëh~- en mej iË ,1?lok. f. De _pl.~cht;j,g!J.(;:id,zai 3 s.; 
april plaat sirinden om 1.5. 40 uur ten ~rl;agh1:1i~ë .• y])e teëep-, 
tie is van 17.00 tot 19.,00 uur in Pant1:1cky, _H(!t Kleinè · 
Loo 400• den Haag, · 

.. Wij wen:;ien riet toekom~i;;ig: .. bruiqspaar geluk, 

SUPPORTERS GEV. i,.-_GD: 

Het',is bijna niet te geloven: een L'ens juniorenteam(:.), 
dat op zondag speelt·· heeft een grote kans om kampioen 
te worden.·Dit is de laatste ·jaren niet·voorgekomen. 
Dit kan dus "Lens-historie""wérden. Het ga.a_t-natuurlijk. 
niet vanzelf. Wij moeten nog ~- wedstrijden spelen; waar
bij de ze·er zware uitwedstrijd tep-en "'kampioensgegadigde 
Steeds Voorwaarts en de twee moeilijke thuiswedstrijden, 
tegen VVP ·en Dynamo'~? (a;s.zondag ·óm 12' uur): :,1s deze·· 
wedstrijden geuonneh worden, kan ·dè ka:-.,pioensvlag gehesen 
worden .• 1'ear zover is het nog ibang niet, Wij hopen,· dat 

·. vcfle ·seniorèn.;•:·jun:i:óreh .en .pupillen onG· dè. laatste moeilijke 
·· w~strijdèn•·komèn· ondersteunen, vooral nu ·de kàmpioens- . 

kansen van d:e·an-dere elftallen, ct•ie op zondag spelen, 
·. v@Rek'en 1 .zijn.,6,-J. .;cbi j voorbaat ha:rteli jk · dänk en tot . . 

zonQfag; op he't dercre veld ,tegen Dynamo<·67, .· · · · 

Lens 3, junior~n. 

KONT:,KTPUWr'JES. 

Na. weken vals spelen, verzaken ·en steken ·begint ·hét ·einde 
van de klaverjasdrive in zicht·te komen. De prijsuit-· 
reiking zal plaatsvinden op,donderdacg 3 april tijdens 
een bingo-avond, alweer door onze Ka-ka georgani'seerd-. 
r.:eer bi jzonc1erheden vindt u in de volgende Lens-r:Evue; 

:,llicht is het ove·,bodig, maar toch herinneren wij de 
.·, en B-junioren en senior:_en·.tot_ 21 ja_ar. even aap de . 
beatavond op 28 maar_t. Er zijn _nog enige kaa.1·ten t.e 
verkrïjgen, '· 

v;,ï,l DOEL 1'01 DOEL: senioren 

Leh-s '2 spe·elde e'en_ :zeer. matige .wed'st'r'rjd tèg~rt _GD·;, 3 ,'< .'.-' 
welke -èindigd-e met' de hegîpstand· o:.o; B'eïdë · ploegen·~,_,,·1

:· •. 

waren ondanks enkele kansen niet in staat de bal ué•.' 0 
,. ·_· . 

. .,_;_·J:)-.... ~ . .--,_r;··.;.,~ ·:.... "' . ~ •• ~ ... :_.~--:.;:,....·,.~.[.! :...C;. 
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juiste richting mee te geven. Het temµo'.wä:s erg laag.~ .. 
en de conditie niet bepaald groots, .. Vançlaar de kr.eet 
van de aanvoerder:· "Heren wanne.er komen we weer e·ens" 
allemaal· trainen?" · · ·' · · ·" · · ·· · · 

Lens 3 speeldé e.en.-bêhoorlijke wedstr:ijd tegen H:VV en •· 
kwam in de eerst.e· ,helft door een doelpunt van J ,Vlïtting 
met 1-0 voor te ,staan. Door een verdediging_sfout werd 

1 

het 1-1.-. Na. rust kwam Lens eveneens door .J )Vittihg op. 
2-1, doch door, ·enkele fouten in de achterhoede en nie.t · 

f doordrukken van de voorhoede; ·kon --HVV ·de' :stand nog gelijk 
1 trekken. 2-2. ·· · ' " · 

. Lens 6. Een gÖed lfombinerend Lens 6" was gèen tegehsta·nder 
voor het zwakke OSC, De einduitslag 12-2 bewijst het wel. 
Hopelijk krijgt het 6e in een volgende oefe.nwedstrjjd · ·; 
een betere tegenstander, c •. · .. , •· ··• ·•· .. 

Lens 7 •. In de éerste 0 helft was Leh·s·:w~l' sterker d~~r- e
0

e1 
hoger tempo. ·Ben ·aarrvankeli jk opgeiopeh, acl,terstafiä. kon'. 
dan ook door twee magnifieke doelpunten, van H.Beyen,7 "'· 
bergen v .H. worden omgebogen in een 2-1. voörsprpng., • Vo'or
al de gelijkmaker verdiende e(èn schoonh_eidsprijs,:v'ana_f" ,· 
de rechtervleugel · schpot H,Beyei:-9bergeh meedogenloos· .· :·. 
onder de lat. Lens ·7, èlacht na· de thee· dë beslissende· .. · . 
slag te kunrien slaan,· doch kwam reeds. in de eer;sté Jni/ · 
nuut bedrogen uit·.· D-e' keeper liet een, slap rollextjè: '. · . 

· zonder tot actie te komen, in tje .benéq1'nhoek ve.rdwijnen 
( 2-2). Door deze tegenslag was _Lens duidelijk 'a.ange_,,·· , · 
slagen. Had men' zi~h· te weinig moed :j.ngedronken? In . · .. 
ieder geval drukten de Postduiven tegen een ,steeds · , . 
slechter 'opérerend .Utopia d66r ( 2..:4); Pas in d.e láatsté 
minuut kon· G. Je'hee inet een om·streden · qóelpunt ae aêliter
stand iets minder be'Schamend maken. ( 3-4). Een nederlaag 
waaruit het zwakker"r.:reel van Utopia is gebleken, .. 
Wat gaat de coach daar aan doen? ·'· .... ---•·' ' 

' . 

:.TTENTIS: -#, .- . 
:.fgelopen zaterdag ZJ.Jn er diverse broékjes-kousen> en . · 
shirts kwijt geraakt door jongèn:s · u:i.t .Lens-kombinatie · . .
em enkele pupillen. Iedereen die per ongeluk deze waarde
volle kledingstukken in hun tas hebben meegenomen ver-. 
zoeken wij a.s. zaterdag deze af te geven in het mate-. 
ràalenlokaal. ' 

Juniorenkommi ssie. 
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P:l.OGR.".~'.J:,-';, SENICREN voor zondag· 1 6 maart. 19 69 . . . 
14.00 Lens 1 - R~v;1~- . '. -~~---,\-~1-li/4 '' •·-_··:·-:·:~ 

Leider :dhr, P .Meershoek;Gfen'sr~dhr. Th.Hoef~~gef '• 
JJierzamelen:13 uur bestuurskamer · 

12.00 Lens 2 - Celeritas 3 · < · 1-1-5/3 
15·.oo Lens 3 - Postalia 3, ": . .. . ·2-1.:.5/3 

Verzamelen:13.30 uur-Gouden.Hooft. 
1 2. 00 ODB 4 .,. Lens 4 · · ;,lbardastraat ·· · 
12.30 VCS 5 - Lens 5· ·Dedemsvaart~eg 
12; 00 Laakkwartier 9 - Lens t:it · · Jansciniusstraàt 
12;00 Lens 7 - Velo 8 ·2-2-5/] 
13.45 Lens 9 - Ooievaar:') 8 2-2-5/3 

Lens 8 vrij · 

OPSTELLINGEI{: 

1gys 1 -; LEl\1 S 2.; 
c. v.d. beek , e .• verbaréndsé2x 
1 '. riemen . Î' _ , h. brandenburg 
r.roodbol·f. ·. :h.smitskam · 
r: fortman ,; . ~,g, kemperman C'.) 
j;v.d,knaa# '1tj.englebert • 
m: v: veen ;:; ' ' · ;'."th, hoefnagel 
h;rooduyn f'Lgroenendijk 
r;; verhaar ( ;, ) 1. berns , 
e.bakkers g,looyestein 
f.de zwart g,benneker 
th.brandenburg a.kortekaas 
RES: RES: 
h. b·"andenburg b. drab be· 
h. smi t skam · a. v". 1 uxemburg 

LENS 4· · 
a.v. ei,}iond (,.) 
j,de jongh 
h;haket 
r;brandenburg 
j.de boer 
f.v.boheemen 

·. á. _hoppen brom:i-er s 

a. v, limbe~k 
p. speicnez, ·::. 
RES: . 
j, or •. se haik 
P.,schouten 

' . 

LENS 3; 
a.vérbaTendse2:ic 
n.kciot(:,): 
1 .. srni t skam 
f,strai.lthof 
w. vérbarend se 
t. heer schop · 
th.brochai:.!i:d 
j.witting 
f;wubbén 
g.vod.kÜlk 
r,eykelhof 
RES: , . . 
a.nieuwenhuizen 
J. jager 
c.kras. 

•-·---·- . ~-

-· :r ; -. .' j .' f,:roenendi jk. 
w.evkelhof 
a.)ánssen 

. ~ . .· 
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.... -· ---- ·•·· 

LENS 5 ; • LENS 6; _ _ LENS _ 7; _ :; _ ___ __ • _ . __ _ 
r. v. oostveen-K; ·. m. süykerbuyk · vi. burghouwt· , _ ;; 
c,m,hogetoorn - ·-b.de gr0ct; __ - -.:m.v.eijsbergen · ·· 
h.a. suykerbuyk • • n·. de boer. · · e .à. v.d .. acker. 
r.ravstein c .peete·rs f .v .dijk_ 
a.klein breteler h.kemper j.veldink 
f,burghouwt h,de sterke f.veelbehr 
c.meere a.v.d.meyden g,jehee(:.) 
c.vervaart -w.hansen _ g.v.d.kleij 
p.burghouwt j.de hilster j.riemen 
r .de groot ( ;, ) w. venderbos 1. brstndenburg 
a.v.wasbeek : - l.janssen(:,) a.beyer:sber;gen v.'h. ·_ 
~ES : . RES : RES : - -
g.l.v.d.akker m.v.zilfhout g.halleen grensr·, 
th.broers. j.brochard n.de gruyter 

LENS 9; 
h.jacobs 
j. ve.,·barendse -
a.poels(:,) · 
l.jungschlager 
a "ver bruggen 
b.osse 
w.v.d.laan 
b.epska,np 
j. V.d. burg 
j,hoogduin 
c,mutsaers 
RI;S: 
f,de winter 

J•,;sDEDELINGEN EKO: 

/,FSCHRIJVINGEN: vrijdar,avond tusien 7". 30 
eh 8.30 uur tel.~6.13.14 klubgebouw.· 

,;.11een in noodgevaJ.len later bij dhr,, _-
P.Huis,tel~67. 83,9Ö. ~fechrijvingen bij 
andere funktionarissen, bestuurslede!'l 
cantinebeheerder en d er_geli jke worden 
als niet ontvangen \Jeschouwd; · __ 
NIET OPKOr:EN;;· De schorsing van H. Jacob.s 
en ::.v.Wassem waren ten onrechte en wor.-
den hierblij opgeheven: _ 
Spelers van Lens 8 let op andere Ellftallen 

. Be seniorentraining woensdagavond gaat 
door!!!!!. · · n,osse h -douw :,. NV0E?.DE:lS ;,'I'TENTIE: alle aan~oerders _ 

• _ · die0en ervoor ~e zorgen, _d11t de wedstrijd-
rapportén uiterlijk maandagavond volledig ingevuld bij -
de Eko zijn ingeleverd. _Voor de uitspetende elftallen 
i;:oeten ruil formulier en weds;tr:i jdrapport vrijdagavond of 

_ zaterdagmiddag __ in de bet suur skamer worden _afgeha;;,,ld. 
. ., ' •· . . . 

PROGR:.Ür; ;, JUNIO?.EN vóor zondag 1 6 ~aa,rt 19 69 . 
12.00 Quick 1 _:_ Lens 1-·. . .. ·de Sav.Lohmanlaan ·" .. 
12;00 Lens 3 · Dynamo'67 1 
14,00 Lens 4 - RKDEO 2 
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OPSTELLINGEN : 
' ·-.. •. ' . ~, • .,. •u•. , " 'l". 

LENS 1 Ä ,:1ordt ~amengestèld na -de ~r:aining. -
Res;F.uuit, Leider: dhr.J.v.d.KoleiJ. 
Samenkomst: 11 • 30 uur ingang Quick t.errein 

LENS 3; als vori'g;e' weèk · . · __ · .. - . . . - ---- · 
Res:p.braun-th.v.rijn; Leider:dhr.FhHerremans 

.. 
LENS 4-; als vorige week · -... 
Res: c. v. deel en Leider. :dhr ,F ,FJ,umans , --_ 

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

PROGi:CJ,'.J.;;. JUl\T,IOa-EN. voor zaterdag 1.5 maart 1969 

. ; ... 

1.5;4.5 Quick 3 _.,. Lens 2 
14; 30 'Lens .5 7 ·L_ens 7 vr. 

de Sav. Lohmanlaan· 

14. 30 Cromvliet· '2 - Lens 6 Redèri jkerstraat 
14. 30 Lens 7 - Lens .5 vr-, -······•--. ·oc;-- ---··· 
1 .5 ; 4 .5 Lens 8 - HPSV 2 ·'· ;,;,,_ - ---- -- - .... --- . -· ... --- -- -.-

Ho.ut rust 
1.5.; 4.5 Lens 9,_,.., ODB 3. "', : 
1 .5 • 4..5 HBS· - ,,Len S- 1, 1 ·vr. . -
1.5 •. 45 C]uièk -11· -~ Lens 1.2 de _Sav, Lohnanlaa:n 
1A; 30·; Len-s.·.: 1J1 ~- •SVH .1 - . -- . __ 
f4; 30., Lens ·1.5 - ·V.re.denburch 1.5 .. 
1.5.·48·.Lens 1_6 ,,, R}jswi·jk 8 • 

Lens .10 •.en"-14 vrij 

' OPSTELLINGEN :-, -· . -, 

Lens .3 · als bekend' ·- ' - ·: · · 
. ' ' ' ' ~ . 

·Re:s:p•.de _vries, ::i:.~ider:dhr.H.de Groot• 
Samenkomst': 14~4.5 • klubgebol!1'r Lens. 

..... ' ' - . ., . ' ~ ,• . . .. -
_ Lè()s .5 ;r. yuür~ns:..f. gU:yt2x-fr. raaff-p. hop-j. v .d .heyq._en-. 

" c ._ schrover'--g. v. d:., velde- j .. de jcii;igh-o .kort~kaas- j .di sseldorp 
j .de zw,:3-_rt,· · -• ,. - . '. · ·· ; ' - ·' · 
L~ider:çlhr_.,G.v.d.Velde, zie verder publicat_ie; .'.' ___ ,_ . 

. , J .•. ,- . • , .. ,. , • . _-. •_ "• '9 . -•• •- ·.· e •._ .. ., 

Lens· 6;a. hoek-th. b'oomsLm, bloks-th. v. ri jn~t. junisclb.Îàgê:i:--'.
c. stapel-p; v.d. ste_en-r .meershoek-p. ve--,heesen-t,r. resodi---
hard j o- j • v. c1 • voort; ' · . · '· __ -· .... 
Res :H. rimm(;)_lzwaan. -Leider :dhr. J. v .d ,Voort
Samenkomst:13, 4.5 Loevesteinlaan hk Hengelolaan 
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Len~ 7; ~b; dè haas ,2x-l: ègbert S:-a. s_ç:hijf-r, hoefr:iagèÎ..: , '· 
f .de kléyn-::i ~ zoiw-r. de wolff ... j. keetriian-w,, englèbert~ . • 
a,v·:cl:keer-è,v',hülst ·.; , ; ·. · ~· ·· · 1 è.;• •· 

Leide~:dht~~4Blok~~ 

.. Lens 8 ;b.,de h.aas2x-j. v ,d .eride-j. v .dam-p.heynen-j. janmaat-
1. v .d .meer-p. wilmer-j. heovensteyn-th,v .,d .aardweg-g.v •. 
srdenne-a.ravèsteyn. 
1es:a.kuiters .. Leider:dhr.J.Heynen 

Lens 9; r. bos-e. v.d. linde-w·,duyvesteyn-w. hendriks-th. 
wilsijaus-j. v ,delft-,r. "'fOUters-j .meu],èman-p. ~te:ffen-c. v ,. 
deelen-;7. v.,nunspe.et , ... · 
Res: j .nieyers. Leider:d,hr. J ,Wi tting. , 

. . ' . ' . 
- ' 

Len~ 11' ;:r. v. d ;'.steen-m. v. baggi.m1-;:g. t;ommele~-f, di s,seldor; 
r. zoun-c .lûsterih:oüwer-f. veeren..:a. ba'veh-f. wouters-r, v.d • 

. horst-j.v.rijn. , . ' . . 
Re s :w «V ... d "lind.en,,.w ... wil.s .•. Leider :dhr. G, v. d .Steen,. ', • · 
Samenkomst ::15 •. 00 tlengelolaan hk Leyweg eur-oclnema · 

Lens .12 ;h. joch~ms-j~jarunaat_-g.'colpa-a :·lodder-p',J~ ,brun 
r.micka-p. verschocr-.:. srioeyers-a. hilderi:nk-e .ho~fnagel.,. 
d.limbeek, . . 
]es :r. ve· barend se-aide pagter. Leider·:dhr. H ,Brandenburg 
Samenkomst :.15, 00 Hengelolaan hk Leyweg euroctnema 

., .. •· . . . . . 

Lens 1 3; f. V• os-g. lelievèld-p. booms-ë. booms-1?-,riigge
brugg.e-a. heµnen-p. de wol.f.-w. çle hilster-a, qrouwer-j. 
slaqbers-::r.,de"vr:oege; · · · 
:=teé: :h._.straver-~. v .d .aardweg ., 

Lens 14; vrij zie andere e·lftalle.n 
- . . . 

, 
Lens 1.5·; r .mooyman-a. schneider-h. gui t-f., hendriks-1, qey
stek- j. de· greef-j :ruiters-r.de vries-r,'v .d.linde-c ,.bakker 
r. bom.. · · 
Res:e.reesink-r.overvest. Leider:dhr,T.Heerschop 

. :c-ens 1 6.;f"w:illE;,yns-r,koste;,:-g"1<erkl'lof .,.f.;'.!llagn:ee-:-h, klei- _- ., 
wegc'-a,'burc.k;,eri-f .• jorik_er-,.f:klos::;e"vióhrmaj'lë'm,.v. dijk-, . , - , 

" . . ,- _. ... ~- ;·- . ~: . ~~ . ·-- ~ . ~-
g. gomep, • . -,: .. ~--~" ,.:.7.:.. . ... ~,. _ . -~ .._~._.,...,. •-.. _. ,;.,~. 

Res:j:post:j:v.hoek, Leidèi:dhr.Q,Poèls 
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P?.OGR:,r!IDL PUPILLEN voor zaterdag 15 maart 1969 

1; 4.5 _Lens p1 ·- 'Vredenl5urch p1 
1 ;45 Lens -p3 ..: Quick p2 · ·· 
1 ; 45 Lens p4- - Die Haghe p3 
1 ; 45 SO;~ p1 - Lens p5 

_ 1 ; 00 RVC p6 - Len_s p6 -_ .. 
12; 00 I;ens w1 ·- ·vredenburc.h w1. 

OckenBurgh. .. 
SJ??._rt p. Irene, :ili_ j swi jk _-

12 .''00- Vlos W2 ·:.. Lens w2 Dédëmsvaar:fweg 
Lens p1, 2, 3, 5, w1 en w2 zie reserveprogramina ·· 

OPSTELLINGEN : :.-
Lèns . .p1 ;g. ruyg.rok-'-g. bloks.~p. perreyn-r :v. lux-emourg

. r.de hoogd-j.redeman-a. 's-grave)1dijk-r.harnas-g .. ·· · 
lorsheyd-j. de hilster.-r-v .noort. · 
Pes:m.heynen-r,v.d.meer Leider:dhr.J.de Hilster 

:'.-<1-;,-• ~-

1~-;;5 . .p3--;th.pi'~n.s-e .v",. lu.xemburg-r .• leyn-c. schenke-ls-f. kr-as 
r.v.d.meer-a.reesink-t.de kok-r.v.d,nieuw-enhuysen-a.dè· 
hoogd-r.peek, . · 
Re s :w. gome·s •. Leider :dhr. Th. Hoefnagel. . • .. 

Lens::p4 ;h .uè.~-ng~b; ll ;-veen-r .hBemskerk.:.th. v. cl. v.oort..: 
j-,.ko9meh,-r ;wi,jsman-j .hollink-a. hoefna·gel-h.ruy-ter-h. v •. 
boheemen-r. guit·"· 
R.§'S~;r.·. yperlaari;""m. ;v-:. wa~sselll ... L·eid•er: dhr··~ J. Col pa-~ . ,-~ · . 

Lèns p5;a.v.vaffizen-h.nouweland-m.scheepers-r.v.d.kruk
c, linma11-h,l\i,t.t.erman-';j. brochard-ralph micka~r .nottet-
r. hofm?J1;-:C-, v ,bi jsterveld. · · ~ . 

· Res: e. yperlaan-p. v. osch. Leider :dhr.: •• v. Essen.··· ... - -~-- · 
Samenkomst: 1 uur Hengelolaan hk Leyweg. eurocinema.. . 

Lens p6 ;m. hoendérkamp-e. teunis-j .lustenhouwer-g. wasser
man-e. v. amerongen-p .hop-r. willems-s .knorr-f. kortekaas-
h. wu]2ber:(-j .:w11-ssennan:.;.. . .. ,.,_ · . _,, - · 

<Res :·m,pepe_rkamp-;- j, sGhouw. L(ëlider :dhr .C ,Eeere -
Samenkomst: 12. 15 uur Hengelolaan hk Loe'Eesteinlaa.n. . 

. , .· . ' •·- . 
~ ' .. 

Lens w:!'; j. bronger-m.schutte:..r.waarsenburg-r. wagemans-
j. w.este i;-d.uin:'-p_._.1r.d .-burrt-r .peeters-p; valkenburg-p. lucas-
p .. perreira-;_-:.pi..rter:s. · . • 
.Res :a. grir.iberr;en-r, v. cl. boogaard. Leider :dhr.; .. v. Nieuwen-

', .•. · huizen 

: ... 
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Lens w2; g. appel~oorn,_-J'.• ?91:, p. gie,r-p. v"d. burg-J; v" kleef ; 
. s·. teimi~.si:m-r. v~rs~!"e.~-li. v.d. wihden-o .hui s;-f,y., velzen-
r. yperlaan. •·., ,,< . . . . 

.. Res :h. hopperfh::cüuw·ers-f .'ve·rbarendse. Leider :dhr .• G .Duyvesteit 

. S~1,1enkn!"ilt : , 1 • 30 .uur klubge bouw Lens •. • . . · 

;,,s.zaterclaga~ond om 6.30 uu:r is.d~ P,upille~-quiz •. 
Heren leiders,. <~m0ers pupiller:i en andere belangstellenden 
zorgt ii da.t u.,,op tijd .aanwezig .bent;. .. Pupillen dupeer 
jè. elftal niet: 'door _weg .t-1= blijven. . . 
Tot a.s.zaterdag 6.30, en,·rieem je toeter, bel of ander 
her:ie apparaat maar mede. 

:.FIU:UB.r GEN PUPILLEN EN WELPEN: bij slechte weersomstan
digheden informeren naar ev .afkeuringen zaterdc.g tussen 
11.00 en 11.30 uur t'el.66 .. 13.14 klubgebouw. 
Ga echter eerst kijken bij de afkeuringsadressen. ;,lleen 
als er staat: zie afkeuringslijst mag ije tellen, 
;,FSCH:?,IJVIl\JGTI:11, JUNIO,ff:N EN PUPILLEN.:' afschrijvingen 
vóór vrijdagavond 7,30 uur aan dhr,G,Lorsheyd, i,îeppelweg 
972, Telefor:ïisèh alleen v,rijdagavond tussen 6.30 en 
7., 30 uur tel. 66 ... 1 3. 14 klubgebouw •. - , 
In uitèrst dringende gevallen kun je zaterdag vóór 
11. 30 uur bellen naar ·,dhr G ,Lorsheyd, t-el, 66, :;1 ., 55 

Th,v,Rijn Lens3 krijgt wegens telaat afschrijven een 
extra reservebeurt. 
R. v.d. Lely wordt wegens herhaald niet opkomen dit sei
zoen niet meer opgesteld. 

• 
RESERVEP'i.CGR,J,l;·;;,: deze week hij afkeuring van het; gehele 
programma is het volgende reserveprogramma van kracht: 
Zaal l':.arterrade·: 
1 • 30 - 2 .. 45 Lens w1 en w2 
Leiders:dhr.C.Nieuwenhuizen en G.Duyvestein 
2. 45 - 4 .. 00 Lens p3 en p5 c,.1 
Leiders:dhr,Th.Hoefnagel en ~.v.Essen 
4 .• 00 - 5 .. 15 Lens p1 en p2 
Leiders:dhr.P.de Jongh en Th .• Hoefnagel. 

' , , ' 

Keepe•,·straining :deze weck worden om 1 0 uur verwacht: 
r. v~d. steen-h. jochems en g·. ruygrok. 
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DENK :.:.N DE TR:.nnNG OP WOENSD:.G;,VOND 6 uur voor de ge
putiliceerde C.c.klassers ---.. 
De B~klassetraining op woensdag 12 -3 gaat niet _door. 

P:,SFOTO I s; ... 
Willen de navolgende leden per omgaande èen pasfoto in-
lévére·b: . · _ . 
P; E ,f'. Bakker-P .: •• W. v ,d .Burg-D. P.": v .Dèlft-P ;Bevileé-

. M.Hoende:tkamp-T .C. J. v ,Luxemburg-R. v .d .Keer-G .;.'. J. v.d. 
·iif:eys-R. N ,Micka-i'L J .E. Overvest-R. PietErs-!1-Schutte-. 
H, v ,d. Winden-IL Yperlaan-E ;-J .M. v. d .Zel. · 
Pasfoto's inzenden aan G,J;Lorsbèyd, Mep;ieil:weg 972, den 
Haag. Thans gaarne spoedig. 

L~~NS. 5; 
Woensdagavond 19 maart speelt b .f. · elftal een wedstrijd 
tegen Quick :.-B combinatie. Eleze wedstrijd vang:';· aan 
om•7 uur en de betrokken spelers worden verzocht om 
6,30 uur te verzàmelen op de Thorbeckelaanhoek Laan 
van· I'.eerdervoort. 
In ve~~band met· deze wedstrijd vervalt de B:._klas·se traini 
op donderdas<-8.VOnd ·20 maärt; . 

•. ~-

.,, ~- .• '~ ·; 

. 
. ·-

. . 
~ ·, . 



REDAKTIE 

J. van boheemeo 
j. groenendijk ·· 

g. jehee · 
f. wubben •· 

REDAKTIEADRES 
f. van bohee·men 
ellekomstraat 55 
tel.: 322400 

. . . .... 

SEKRET AR IAAT 
h. a·. v. d. steen 
(ultonstraat 165 
tel.: 63 24 22 

TOTO-SEKRETARIS 
j. j. m. jager 
weimarstraat 67 
lei.: 33 21 33 

TERREINEN 
sportpark escamp 
hengelolaan 600 
tel.: 6613 14 

KONTRIBUTIES 
gironummer tnv 
penningmeester 
lens 3367 )1 

WEEKBLAD VAN DE VOETBALVERENIGING LENIG EN SNEL . . . ' . 

42 st e jaargang nummer . 2 8 1 9 maart 19 69 

TELE-LENS over pupillen-~uiz .• 
Zaterdagavond, 1.5 maart, ·kwart over ze:;., een klubge-bouw, waáraari de organisatie, wat de 
versieringen betreft; de 1.s.atste hánd if,'.,;t en een popelende; krijsende en dolenthousiaste 
pupillenrnassa.(7.51. van alle-pupillen.waren 
2.anwezig-. Inderdaad heren senioren, 7.5"/,! ! ) een tegenvaller volkomen ui tge slc5ten. 
Het is werkelijk iets fantastisch geworden. - De ernst en het enthousiasme, waarmee· de 
·soms bijzonder moeilijke vragen razend knap werden beantwoord moet een stmmulans zijn 
voor de juniorenraad 01",1 :2.o'n feqtijn in de 
nabije .toekomst .weer -te orgéin.i.se:ren •. De vra
gen, die door: Qui'z-~eider; dhr'.Bogisch, werden gesteld, .sloegen natuurlijk vooral op voetbal. Verder· waren ··er vr:age-n ove ,, de in
houd van de Lens-revue, over schaatsen en dan 
nog een afdeling "aller;J.éi "·• De antwoorden gaven eBn vrij scherp beeld van de i"nteresse 
van e!e pupillen. _Op het gebied van feiten 
op sportgebied, w·aren de heertjes Olll:Verslaanbaar'. De spelregels werden· over het algemeen ook bijz::mder goed geinterprete_erd, De vra-
gen over de organisatie van onz·e vereniging werden minder gemakkelijk beantwoord-.Wie 
schetst nl. de verbázing toen een· pupil op de vraag.:::Hoe heet onze vocrzitter?n, antwoordde '·dhr.v.d.Steen". Uit zo'n antwoord blijkt 
duidelijk, dat zij over deze zaken wat uitgebreider moeten word en voorgelicht,' Dhr .• v.d. Steen vond het allemaal overigens erg prachtig. /,ls een pauw liep hij het klubgeb0uw door 
al zeggende: "Zobn. jongen toch .• " Onze complimenten ook aan de juniorenraad voor het formeren van een zeer deskundige jury. De 
heren Scherpenisse, v.Beek, Verhaar, Huis jr. en v.d.Steen gaven blijk van scherpzinnigheid 



,. 
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en vooral van veel inte;•1Jretatievermogen .. Een pluim, die 

ook toekomt 0an dhr,Bogisch, Het is voorwaar een pres-'

tatie zo'n 60 knapen ongeveer drie uur lang'·te boeien; 

Deze eerste organisatorische daad van de juniorenraad iu 

zoals u uit _de--:t.endens yan dit stukje ·¼Tel zult hebben · 

begrepen, een groot succes geworden,. }!openlijk zullen 

nog· •vele· s'caalt,ïes van deze "elite-groep" komen" 
"Voor mij,'. graic>.g ·zelf_s:,. · · · · 

F.v.B. 
-· 

, P,S, P1 won de quiz met mirai.em verschil van P3., 

OFFICIEEL: 

· I.dre swi j ziging 
7 3 Buys ;, .H, thans ,\mbachtherenlaan 913, 

382'·Va1·kenburg J .H.H. ,thans Woonstede 9 

In ballat_E1_ge: 
lfoogduyn I::.c.]'J. 10-6-.59-P-Groenezijde 197 

. Koevoets ;;:~ : 20-7-59-P-Vondelstraat 13 
!Coevoet s l'{/ . 9-9-56-J-idem · 

l",c,· 

Nieuwe donateur: 
166 J.~h.H.HoCJe;duyn, Groenezijde 197 

;,fvoeren ·van ledenlijst: •1 

. 4-98 J .v.d. Burg, Melis Stokelaart 1248, 

UITSL;.G,EN: 

senioren junioren 
Lens :_1 - ~e.va 1 1 -1 Quiçk 1 - Lens 

Zoetermeer 
67 .. 29 .. 9 3 

1 

66.51.62 
63.15.74 

1-3 
Lens 2 - Celeritas 1-4 HBS ·comb .. - Lens com 3-4 
Lens 3 .:'Postalia 2-2 HBS c1. Lens 1 1 1-5 

. 0-6 
•, 

ODE - Lens ~, -~ ... 
. vcs - Lens .5 5-.4 

Daakkwa - Lens 6 0-2 
Lens 7 Velo 8 0-,2 
Lens 9 C0_i_evaar_s t .'n .. o .• 



,· 

HET L:,CHER:i'JL Vi,N IE WEEK: 

Neen,neen, we noemen geen namen, maar hij speelt in.het 
eerste, maakt zelden doelpunten en staat onder'insiders 

- bekend als ',,'de blonde pijl''; Vorige week donderdag was 
hij in ;,mste rdam, s 'avonds; voor zaken !1 .. 
Toen hij op een laat uur een· niét mèt ,'name· bekend eta
blissement verliet 6m l;miswa~rts te keren, ontlaadde 
zich. een ware· .stortbui· op het. hoofd van d e arme.; •.••• 

. Rennèn d~t hi'j deeçl! Regëlrecht naar z'n nieuwe Honda! 
Zelden· zag u een Leriser zo welbewust op zijn doel af
stormen. Tenminste, dat dacht hij. Toen ·hij door het 
regengordijn ·iets ~ag glinsteren,. verdubbelde hij zijn 
.snelheid en, •.•. tuimelde met een ·kille plon;:,. in het 
:,mster~amsche g ·achtenwater. Is dat. een lachertje of 
niet? Ha;!;tie_ inaar moete gaan treene! 

·' 1 • • ' • 

v:.R1·. : 

Een: kleine.vergissing is:v.örige vrnek in"varia gesl~pen. 
B.Hendrichs:trouwt niet•op 2 april, do'ch op 9 april, 

·· Hierbij nogmaals onze felicitatie. , , . , •· · •, ,•: 
·. ,:"· 

V,,N DCEL TOT DCEL: 

Lens 1 sleepte het zoveelste gelijke spet- -uit het"vliiur, 
--nu tegen.riava·; wat.wij op zich niet zo'n gekke;presta
tie vinden, Voor rust schijnt ·het ·spelpeil .nogal matig 
tè.zijn geweest. De Zuiderparkers,kwamen dankzij een 

.. ,·penalty op 0-1, Na de pauze.zägenwe een pittig,spelend 
·Lens dat alles in het werk ·stelde ·om·naast en voorbij 
:=:.ava te komen. ;,lleen het ·eer·ste lukte. Toen de· vijande
lijke doelman.een bal rJiet klemvast kon krijgen, maàkte 

· G. Verhaar dankbaar van het· foutje gebruik. Daarna zagen 
onze• blauwhemdem ·geen, kans, ·tot nieuwe. succe sseh ·te 
komen, Het was ook "wel goed zo.( l-1). Het··.1aatste half
uur b acht. z·ernr enthousiast spel van onze voortrekkers. 

-·In d~ volgende_wedstrijd graag de héle speeltijd:zo! 

... - . '.Lens :2 speelde _wéderoin eén slechte wedstrijd, cl ie vér-
. ' .. dîer'ld m~t 4-1 y_erloren ¼erd. Tot de thee 'ging hé_t wel ( 1-1) 

Maàrna rust lipe de voorhoede'van Lenssteeds in de 
l:iui ten spel val en '·d.e ç1chterhÖede maakte '!_l;:tóv:e fouten. 
Het resultaat vahd.elàa-\:,;3t!8. nederiagert is,·dat Lens 
nu beanstigençl. berga:fwaart s~gaat iri :ct e kompeti tie. 

. . . .- .. . . '. . ' . . . .· 
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Doen we daar wat aan, heren? 

Lens 3, Onder aanvoering van N,K,, de man met het "gouden 
hooft" ki,,ram Lens 3 helaas toch niet verder dan een ge
lijk spel ( 2~2). Ih de eerste heift nam Lens door goed 
voetbal de leiding( 1-0), i:loch zoals helaas vaak het 
geval is met dit elftal, zakt daarnasterk terug, waardoor 
Postalia terug kon komen, De tweede helft eenzelfde spel-

. 'bèeli:l. Een Lens, dat met 2-1 voorkomt, een Postalia 
dat vrij gemakkelijk terug kan komen, Toch wel hoogst 
merkwaardig, · 

Lens 4 versterkt met 3 ;,-junioren, overkl9ste het zwak
ke ODB 4. De doelpunten werden overigens .. goed verdeeld: 
3 voor en 3 na rust. ~ · 

Lens 6 heeft de wedstrijd tegen Laakkwartier op moei
zame wijze in hun voordeel beslist., Het eerste doelpunt 
scoorde ee:p Laakkwartierder met zijn achterhoofd,· door
dat de keeper _zonodig de bal er tegen moest trappen, 
Gelukkig kon J,de Hilster met een prachtige kopbal 
toch bewijzen, dat.Lens gezien het speloverwicht, ver
diend won., 

LENS BOUWFONDS : 
Heel Lens weet dat er geld moet komen voor de verbou-
wing van ons klubgebouw. . 
Er staat een prachtis;e maquette in het huiè.ige klubge
bouw, met een enorme gleuf, waar een hoep geld doorkan. 
Die gleuf zou bij wijze van· spreken reeds uitgesleten 
moeten zijn, dat is hij echter niet. . · 
Integendeel, hij is nog onbeschadigd •.•.•• 
Dae.rom hebben ·wij, de Juniorenraad, een tweeè.elige aktie 
op touw gezet_. :,lle :,-klassers., B-klassers · en C-klassers 
tast voor één keer eens in je portemonnaie. Geef iets 
voor onze vereniging, voor ons klubgebouw. 
Waarom juist de junioren? Omè.at er van de senio··en niets, 
maar dan ook niets te verwachten is. Laa'c elke junior, 
die iets voor Z6n vereniging wil wn kan missen a.s.week
end wat geld ·meenemen_. Hét ·streefbedrag is voor de :.
klassersf1 ,.,.,.; voor de B-klassersfü,7.5 en voor de C.:. 
klassE!rsf0,.50,, Dit kunnen we toch wel missen? Geef dit 
geld voor of na de wedstrijd aàn je leider, dan zorgt_ 
die ervoor dat wij het krijgen. Laten we met z'n allen 
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aan de senioren laten zien hoe het kan en moet! 
Voor de pupi1.len .. e·n welpen is .ei-0.ee.n krantenakt:Ce-; --Bl;l-' 
waar nu vást"de• k·r:·anten die' J<?· thui·s· hebt, 'begin reeds' 
nu met het · ophalen ervan. · · - · · -.·, · · _, 
Volgende w~ek mèe•r: o~er de kràntenakt_ie in de Lensrevue, 

, ._. !_. ,de JU!liorenraad. 1 .. 

· G;;OOVYS-BE,, T-GROCV.Ya-BE;, T-GROOVYS-BE '. '1'-GROOVYS-BE,,T: . 

Op 28 maart a: s · koinen de Groovj• s juilie wel bekenêi : · 
van 17 januari een groo s beatfèsti jn verzori?:.C.'1. · Gezi·en 
het dolle entncius-iasme van de vorige· beatavoti:I waar. zij 
hun medewerking aan verleende,,' za'l· dit ook weèf het . · ·_ 
beateinde zijn.· De top-tien zal deze avond de stamp;,· __ 
volle zaal wordèn• 'inge smetèri; En de grootste toppe'f' va~ 
de beste'band··zal• een flop z:i.jn; wanneer de groo1!y'.s ·. 
dit nummer spelen. In januari hoo,dèn.wij reeds, 'van··· 
steengoed. Dj.t nll!T1,1er spelen zij bet'er dan de Cats, en 
dat mummer beter dan dë Bedrocks:·En;op aandrang van de 
jeugd op die avond besloot de Ka-ka i:la di,t grootse 
succes deze avond_met de Groovy's.te prolongeren._Wij,., 
zijn overtuigd .dat deze avond:,wederóm- een grandiqos .. ; .. :: :.!, 
succes· zat· zijn> Zorg duS dat: je bi'jtijds in he(:J:i.ezit, 
komt -vàn Ràarten,'die verkriggbaàr•:zijn bij deJéim.' --~
Geite'nbeek: Zóals bekend zullen op·deze avond wederom" 
de cha'riïiante:9ame,s van Kwiek'_Sport·aanwezig zijn.:.:> ·., 

: ' .... i., ,_ ·.· . '. ·. ' ·.· '}• ,, '' .... : >' • 

=m=o=G=R~:,=L='i-;;=s=E""Ü""r=c=R=EN= 'voor zond~g'i_::,3 ll)aart 1969 " ' _; · ·'· 
\ : . ,: .. ' • 1 ' • ·• . ~ '':'•::_ ·. , ' ~ " 

12.00 GD~ 3,7 Leos 2 ,,.•,.~ 
15.00 Lèns 3 --NIVO 2 • -· , .. ,,,--.-,-'.,' 
12,00 Lens 4 ~-Yiös 3 'P, 
12. 00 Lens 5 :- Wgsterkwartier , ' · . , 
15.00 Lens 6 -•Valkeniers 
14.00 Westerkwártier 8 - Lens 7 
13,4fLens 8 -.0:0anje Blauw-7 
13.45 Lens 9 - HDV 8 

OPSTELLINGEN': 
'. . . . ~ - .. • ' ~_1-r · .. . ' 

L-:C,NS 1 ; .:-in ver.band .met, het u:\-_tstellen vanre' wed-strijd ' 
· t_egen Slikk_erve:er. én het' op dit momeri_t .nog -niet bekend 

zijnde programma van Lens 1 is wijziging voor Lens 2 
mogelijk. Verandering wordt per aanschrijving bekend 
ger,1aakt. 
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LENS 2; 
r. bruggémans . 
m;v.veen 

· 1. riemen 
h;smitskam 

LENS 3; ~ 1 

a. verbarenël_s_ë.~; 
f. straathof .. ,: 
1. smitskam 
a.nieuwenhuisen 
w.verbarendse r;; kemperman ( ;, ) 

j.englebert . 
th;·hoefnagel ·· · 
d;groenendijk· 
g.looyestein 
l.berns · · · 
a.kortekaas 
RES·: · 
th.biJ'.Jochard · · 
g,benneker 
r.v.berlo 

. n.koot(;,) 
.··. t. heerschap·· .. 

., . 

LENS 5; ~
j; jager .. 
h.a ~suykerbè!Yk 
j .d e--qoer 
g.l.v .. d.akker • 
f,burghouwt 
c ;_ th, kuyper 
c;r-1eere 
n.drabbe 
p.burghouwt· 
r. de groot ( ;, ) 
a.klein breteler 
:1ES: 
a.v.wasbeek 
p .• klein breteler 

r. eykelhof · 
j ,witting 
f.wubben 
g.v.d.kolk 
:'iES: 
l .dui venv.oorde 
a.v.essen 
Samenkomst: 
1 3. 30 cafe Ifor
genstond, ;,lmelo.
plein 

· LENS 6; 
·m. suylterbuyk 
j .welling 
m.v.zilfhout 
c. peet ers 
h.kemper 

· h.de sterke 
a.v.d.ll_leyden 
w.hansen_ 
j.de hiî!:ster 
w.venderbos 
1. janssen(:,) 
RES: 
h.de groot 
r.scholten 

LENS 4; · 
a.v.egmond 
j~de jongh · 
h.haket 
p;schouten 
j.v.schaik 
f.v.boheemen 
j. :>;roenend:Î. jk 

·n.de .boer 
a; janssen 
a.limbeek 
r,ravcstein 
RES: -
w. eylcelhof 
g.hogetoorn. 

LENS 7; . 
. l •. bran_denburg 
m.v.eysbergen 
e.a. v. cL acker · .. 
n,de gruyter 
j.velclink 
f .-ve·eibehr -
g; jeheefi.) ···. -

· g.v.d.kleij . 
j.riemen 
g,hnlleen 
n.osse. 
RES: 
·p '. castenmiller · 

· b,lü'stenhouwer .. 

MEDEDELINGEN EFO:afschrijvingen vrijdagavond tussen·· 
7.30 en 8.,30 uur tel.66.13.14 klubgebouw. ,',fschrijvit)gen 
b" j andere furiktionarissen.,. bestuursleden,· cantïnebe
heerder en dergelijke worden als niet ·ontvangen beschouwd. 
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LENS 8; 
j,jager 
l,bleeker 
J;willems 
a,. hoppenbrouwers 
h;helmich 
c.kras 
h.a.suiker 
j.brochard 
a;v .lwce!J1burg(:.) 
f,bierhof 
h', jacobs 
HES: 
w.e.suiker 

LENS 9; _, __ ,_ ,, , 
r. v. oostveen.:.Jwentze, 
j . verbareneLse , ,, 
a,poels(:,) ,. 
1. ju,ngschlager 
a.verbrug,:en 
b.osse 
w.v.d.laan 
b.epskamp 
j .• v.d.burg 
j.hoogduyn 
c.mutsears 
RES: 
f .de winter 
h.douw 

-. •·. 

- --.---

' 

NI''T OP](Oi':IEN: P. Speicher voor 2 wedstr(jden ge schorst 
evenals Th,Broers. Wegens de houding in 't veld wordt 
F. v ,Dijk voor 2 weken geschorst. , 

De seniorentraining begint a.s.donderdag 20 maart 1969 = 19; 30 uur! !l 1 
Heren, uiterlijk 1.5 minuten vóór de wedstrijden aan-, 
wezig, ook de reserves. · 
:, .. NVOERDE:ilS ;,TTEl\1TIE: alle aanvoerders dienen ervoor 
te zorgen, dat de wedstriJcfrapporten uiterlijk màandag
avond volledig ingevuld bij de, Eko !'itjn ingel~verd. , 

. Voor de uit spelende elftallen. moeten ruil:formulieren, 
en w edstr:i_jdrapport v ijdagavond of zaterdagmjddag in 
de bestuurskamer worden_afg~haald. · 

De volgende spelers dienen 3ich met spoed te laten 
keuren: D.Groenendijk verloopt 1-4-69· 

J;Jager " 14-3-69 
C,Peeters '• 2.5-4-69 

PROGR:.JVIT,;, JUNIOREN voor zondag 23 maart' 1969 
1 2. 00 Lens 1 - ;,DO 2 
J4,00 Lens 4 - Wilhelmus 3 · .. , 

Lens .3 z:i,e -.sen~oreneiftallen. 



. ' ·_;,. , __ 

OPSTELLINGEN : 
• 

LENS 1; als bekend met w.~eétm~n: . · ..... -~--- ·:•· .~;_;_ , r 
Res :p .hop2x. Leider :dhr. J. v .d .. Kleij .,. 

LENS 4 ;als bekend ., . • , .. , :· ' •. 
Res:c.v.deelen. Leidèr:dnr;F.Fl~ans 

•:J<· 

P::OG:LVi::;. JUNIOREN voor zatE;rdag_2 2 maart 1969 · ,:: , . 
:-:- . ~i. : :. :: - -. ' 15. ,1.5 Lens 2 - Duno 

15;45 Lens 5 - RVC 6 ~ ~- '. 

15;45 Flamingo's 3 - Len~ 6 
13;45 Tedo 2a - Lens 7 ·,·· · 
14.30 Blauw Zwart - Lens s· 
14;30 Lens 9 - GDS 7 
15;45 Lens 11 - GDS 9 

bcha2.pweg·,. rt_ijswijk 
v. Vredenburchwe·g-·176 
Dr.Eansveltkadë, t.o. 
Duinrell, Wass ;' · 

1 }; 4_5:•Duno 7 - Lèris 12 f,g:r: ._Nol_enslaan .. 
14;--3n:'Leris· 14 ·- m:sH 5••·-•. 
14.30 Lens 15 -- ;;DO 23 • • 

. • , .. LeBs 1,0-1 ~_..,J6. :vrij_, .,.zie- overige elftallen. 

OPST.:CLLINGEN.: .... , : _,,, ... 

Lens 2; als bekend 
'.les:p;d·e vries, Leid-ër-:dhr.H._de -Groot 
··.: -_;_.·-;:·:., .-:~..,.~-- .:,:~. ·" __ .. '1 , ... :· _; -~- , .. :.;t-~'~' ~---~-~-~- '_ ~' _ ..... ·_. ·. -. . . , .. 
Lens. 5·;r_. vuurens·..:r .'gUy't-fr. raaff-p-. hop2x-j. v.d. heyden 
c. s·chrov.e.r'-"g-.·v .d . veld"è-"j. de- ·jorigh-o .kortekàas..:-j .di s'sel-
dorp- j~ d.e-·zwàrt:.: :. · · · · · · · · · · · 
:nes: j. zoun2x. Leider :<lhr. G. v .• d'. Velde • 

.. . . r • . . ·. . . . . . . . . . . • 
Lens 6 ;à. hoek-th. boo_Îpéi::•m .blo\<137 th. v. ri jn-t. jupgs_chlflger
c. stapel-p; v.d. steen-r .meershoèk-p. verheesen..-t. resodi-
hardjo-j, v .d, voort .. ,·-.· ... ' 
Res :h. rir;1melzwaan; Lêider :dhr. J, v ,d. Vo"órt; 
Samenkomst: 15 .• 00 He·1 gelolaan hk Loevesteyrrlaan -:-•:···--·•.-

. ' . . . . . . . ·-· --~·--· :·~ -·•· ~- ...... : ~ .-'."-~-~~··· 

Lens 7 ;b. de haas-1. er-:berts-a; schi jf-r. hoe:fne.gel.:.f .de·· . 
kleyn-j. zoul'"J2x-r .cl.e wolff-j. keetman-w .engiebert-~. v .tl.· 
keer-c. v .hulst. _ . •. .· ~ · 
Res :r, charite. Leiderl.dhr.:, .Blok 
Sa,01enkomst: 1 3 .1 5 uur Hengelolaan hk Loevesteynlaan 



Lens 8:b.de haas-j,v.d.ende-j,v,dam-p.heynen-j.jàhmaat 
-· ·:\:. v .d .meer-p. wilmer-j. heitvensteyn-th. v .d .aardweg-g. v •. 

ardenne-a.ravesteyn. · 
Pces:j.lucas. Leider:dhr.J.Heynen 
Samenkomst: 13. 1,0 uur Lens-l'ilubgebouw 

LEJ\13 9 ;r .• bos-e .• v .d .linden-w. hendriks-th. wil shaus-w. 
-dµyvestein-j,, v .delft-r .• wouters-j .meuleman-p: steffen
o. v. deelen-r. v. nunspeet. 
Res: j .meyers, Leider :dhr.F .1·Jubben 

Lens 11 ; r. v. à. steen-m. v. baggum-g. trommelen-f. disseldorp 
r. zoun-g. heynen-f. veeren-f. baven-r .• v.d. horst-f. wouters-
·j,v. rijn. . 
-Res :g. lelieveld. Leider :dhr .G. v .d-. Steen 

Lens 12;h.joohems-j.janmaat-g.colpa-a.lodder-p.Ie brun
r ;-micka-p. verschuur-f. snoeyers-a. hilde:rink-e. hoefnagel 
d.limbeek 
Ties: j. slabbers. Leider :dhr. H .Branden burg 
Samenkomst:13.15 uur Leyweg hk Hengelolaan eurocinema. 

Lens 114 ;b. ruit·erman-w, v ,d .linden-a, v, d. aar-p. berkelaar
j. v, rossem-a, locyestein-j, dessing-j. wu.stefeld-w, wils-
j. v, wi jk-a, v ,mari s. 
rtes:j.schaareman-a.depagter. Leider:dhr.G,v,d.Kleij 

Lens 1 5; als vorige week 
,:es: e .reesink~r. verbarendse. Leider :dhr. T. Heerschap. 

· PRCGR:J•'il<:;; PUPILil..N voor zaterdag 22 maart 1 9·69 
... 

1 .00 Vele p1 - Lens p1 
1 • 45 3.V~ p2. - Lens p2 

Lens p3 vrij zie zondag 
1 . 45 Kranenburg p2_ - Lens p~. 
1.45 VCS p3 - Lens p5 
1,f5.Lens p6 - ~ava p5 

12.,00 Rijswijk w1 - _Lens w1_ 
12. oo m.:sH w2 - Lens w2 

-. zie ook onder de opstellingen 
23 maart 1969 tegen HVV. 

H .• Hoekstr_aat, Wateringen 
Sch_aapweg, Rijswijk 
HVV. ' 
Kijkduinsestr.Duinlaan 
Dedemsvaartweg 

· S~haapweg,RiJswijk . 
!I,Stokelaan/Vrederust;laan 

voor wedstrijden ~p zond_ag 



OPSTELLINGEN : 

· .. 1;énsp'1 ig. ruygrQk-g. bLcÎKs-p :pe:r,reyn..:"r . .v •. luxémburg-r. .de 
hoogd-j. redeman-a. 1 s.:.gravendijk-:r,h3crna-s,-j ,d.e hilster-
r. v .noort-g. lorsheyc\, .. ·;. . . 
Res:m,heynen. Leider:dhr_.J .. de Hils_ter. , . 
Samenkomst:12.15 Hengelolaan hk Beresteinlaan winkelcenti 

Lens. p2 ;,g •. v .·gessel-:r. v ,cl .mee.:-e. a·e "w{t-:-fa .. v ,'.k~eef-th. 
tij ssen- j. v, d. bur:i;t-r. v. hcek-a. kle iweft.-p:. v .·oscl'\-i. 
valkenburg-w.gomes. .. , . . ,_ ., ....... :, .. ,.: .. 
B.es:c.schenkels-a,de hoogd. Leider:dhr.P.de Jongh 

.. Sam_enk_o.mst: 1. uur Hengeli;:olaa~ hk .Loeve s_te_in.12,an ,_ .... · 

Lens 'p4; h. uè.i.ng-b·. v. veen-·r. heemske.rk-th. v.(. voort'-:j. 
koomen-r .wi jsman:-j. hol.liimk-a ,hoefnag;el-h. ruyt·er-h. v. 
boheemen-r,guit. 
Re s :r .. yperlaEtn.-m, v. was.sell). L_ei<;\?r.: dhr. J. Col.pa. 
Samenkor,ist: 1 uur He.ngelolaan h,lè L~yweg -euroo:inema .· 

Lens p5; a. v '. ve;I. zBn-h. no.uw.eJ.anc1-rn. sohe.epers-_r·. v, d. k·ruk-
. c, lipman-h;lutterman~ j. brocha,0 d-raloh )llicka'."'.r.nottet
r. hofman-c. v}bi jste· veld. 
''es: I:!. ype.rlaan-p-_v-.osch. • Leide_r :dhr. a, v. esse-n • 

.. S:3-miepk.om9t: 1 , 15 uur -klupgepouw L.ens • 

. Len_s p6,;m. h_oenderkamp_-e .• -teunis- j. ).uî,fènh'ou,;~r7g. Î•m·ssermar 
e.v.amerongen-m.v.veen-r.willems-s.knorr-f.kortekaas-
h. wubben-j. wasserman. . _ . 
Jes :m .pepe:·k?mp-j. schouw .•. Leider :dpr_.C .Ileere 

Lens w1 ; j, br:çm_ger-m. schutte-r, waarsenburg-r. tJageliiäY1s-
j. westerduin-p. v.d. burgt:..r. peeters-p. valRenburg-p; lücas
p. pèrreira::.r. pi eters·,·. 
Res :a. p;rJbmbergen-r .v. c1. boe gaard. Leiè.erl[dhr ,;, • v. Nièuwen-

. · hui sen 
Sar,1enkömet: 11 • 15 uur ingang Lens. 

Ll3BS w2 ;g. appeldoorn-r. bon-p. gier-p. v ;cl. burg-J .v·. kieef
s. teuni ssen-r .versteeg-h .. v .cl. winden-:-o .huis-f. v. velzen-
r .yperla:an •. : · · · .. · · · 
Res·:h. hovienbrouwers.:.f: verbarendse. Leide·· :c1hr. G. Dµyve-

. · · stèin 
Sanenkor,,st : 11 . 15 uur ingang Lens 



Wedstrijden tegen HVV op zondag 23 maart 1969 
·, 

Wij kregen van RVV eeri uitnod:i,ging om a.s ~ zondag r,iet 
3 pupillen elftallen (spelers, cl.ie volgend .seizoen· 
nog pupile zijn) wedstrijd en ·te komerï spelen .op d,e vel-
den aan de Hogenhoucklaan. . . . 
De volgende 'spelers w6rden hiervqor uitigenodtilgd: _. 
Lens a;a.de hoogd-r.de hoogd-t.de kok-f.kras-r.leyn
e. v. luxemburg-rene v .è . . meer-p. v.d. niemienhuysen-r. peek 
t.prins-a.reesin1t7c.schenkels., 
Leide· :dhr. Th,Hoefnagel. 

Lens b; j. brochard-c. v, bi jsterveld-,r. v. d .kruk-s. knorr
h.lutterman-j .lustenhouwer-ralph micka-r.nottet-h-

. nouweland-p.v.osch-a.v.velzen-e.yperlaan · 
Leider:dhr,C.Nieuwenhuizen 

Lens c;e.v.amerongen-j.bronger-p.devilee-r.hofman-p. 
hop-f ,kortekaas-j. klarenbeek-m .• pepe!'kamp-m. scheepers-
m. schutte-j. westerduin-h. wubben-f. v.d. zel. · 

. Leider:dhr.N.Koot . 
:,an vang der wedstrijcl. en 1 0 uur. Samenkorrist :9 uur in
gang Lens-terrein. Het ligt in de bedoeling de reis 
per fiets te maken, tenzij er voldoende auto's van 

• ouders beschikbaar zijn. Wilt u hierover a.s. vrijdag 
. tussen 6.30 en 7.30 uur bellen 66.13.14. 

:.rschrijven normaal op vrijdagavond. 

:;;KEURINGEN PUPILLEN Eïi WELPEN: bij slechte weersom
stand'.••:heden inform13ren naar evt. afkeuringen zaterdag 

· tussen .11 ;oo en 11 . 30 ·uur tel. 66. 1 3. 1 4 klubgebouw. 
Ga echter eerst kijken bij re e.fkeuringsadressen. :,lleen 

· als er staat: zie afkeuringslij st, mag je bellen. 

:.FSCHRIJVINGEi'J JUNIOREN EN PUPILLEN: afsc-hrijven vóór 
v,·i jdagávond 7. 30 uur. aan dhr. G .Lo1·sheyd, Heppelweg 972. 
Telefonisch alleen vrijdagavond tussen 6.30 en 7,30 uur 
tel.66.13,14 klubgebouw. -

In uiterst dringencfo gevallen kun je zaterdag vóór 
11,30 uur bellen nà"ar dhr.G.Lorsheyd, tel,66,31...5.5. 
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RESEnVEPROGR:J':I'.~: deze week is bij afkeuring van het 
gehele pr'O§!Tar:ima het volgende rese· ve-programr,1a van 
kracht:in de zaal Marterrade: 
1.30 - 2;45·Lens p4 -P6 
Léiders:dhr.J.Colpa-C.l~ere 
2.4.5 - 4.00'Lens 1.5 en 16 
Léiders:dhr.T.Heerschoo én ~.Poels 
4.00 - .5.1.5 Lens 8~9 e~·10 · 
Leid'ers:dhr • ." •• BJ,ok én F_.Wubben. 

K:;;EPEHSTR:.INING: deze· week worden om 1 O ûur verwacht: 
r.v.d.steen-h.jocher:1s en g.ruygrok. 

·1-rns ._ Lens ( jU:ni'o'réh). ·• 

Onda:-iks de grillige. uitspattingen van d.e weergoden is 
er zaterdag toch door enige juniorenelftallen gespeeld. 
Het aloude HES ahd Lens uitgenodigd om met 2 elftallen 
,op Houtr,ust te .komen spelen,. welke uitnodiging wij gaar• 

-- ne accepteerden. Een combinatie van. B1 , 2 en 3 speelde 
tegen een. HBS, :.-B comb. Spoedig wist Le.ns dankzij doel
punten van G.v.cl..Velde en J.Disseldorp een 2~0 voor
sprong te nemen· en dacht daarmee de w edst·.0 i jd reeds be
slist te hel:ihan. Niets was echter. minder waar. "Dankzij' 
ondeskunè.ig verdedigen en nonchalant optreden van èe Len: 
achterho.ede werd de rust bereikt met een 2-3 achte·· stanc 
In de tweed.e helft werden m1ige veranderingen in de op
stelling aangebracht en ook taktisch ging Lens de zaken 
anders aanpakken. Een en ander met als resultaat dat 

.. Tb.Booms. de stand op· prachtige wijze in evenwicht brachi 

. ( 3~ 3). T0 en · even late·· een in paniek gebrachte HBS-ver 
ded-iger de bal in h_et strafschopgebied met de hand weg
sloeg was de·zaak bekeken. G.v.d.Velde zette•zich achte1 
de.bal en het was4-3 voor Lens, hetgeen ook de eind-

. stand werd • · 
', C 1 speelde de.arna een verrassende wedstrijd. l'ret liefst 

.5-1 werd HBS· opgerold ·.·Een voor C 1 ongekende weelde. ;, • s, 
zaterèag worcl.t in de competitieweds~rijd tegen GDS een 
dergelijke overwinning verwacht, met dien verstande dat 
de uitslag ook ruimer mag worden. 



>·• ·, ., 

REDAKTIE 

J. van boheemèn 

j. gió~nendijk ·· 
g. jehee ' · · '·: 

f. wubberi' 

REDA~TIEADRES 

f. van boheeme.~ · 

ellekomsiraa.t 55 
tel.: 322400 

WEEKBLAD VAN DE VOETBALVERENIGING _LENIG EN SNEL 
•· . d . .. , ··, . . . 

'.1-2 st e jaargäng mnf-,mer 29 ·::: 2 6 ~aart 1 9 6,9 . . . . ' . ~. . . . . .. 
·. . 

,-, TTENTIE : .. . · . . . . , 0 . 

Korrespond1mtie voor q.et s'ékretariáat. tot 'na
der order-te·r~chtel'): àan: .. G.H'.C.Halleen·, ; 
Valkenboslaan 1 s; den Haág. telefoon byet/:}ag 
•tot 1.6-,uur 1.8,38.20 toestel .. 21 .. · · ..... ··· ,-;; 's avonds, j,v.cf.iCleiJ, teib.33.88;_42.,: _ .,' .. 

. . _.·• , ': . . . ... 
.... : '. . . ; .,. . . • ;• ,o.:• -·:, . . ., • •·, ,. . •. -~ 

OP DKI,L .• N. ( ,Jo;, J~gert,tot'o,sekreta:r,is.) ;'.F, 

· Eigen:\._:Cjk 'vond. mijn vader het hei-ellÏaar, ni~t 
. 'goed, dat tk op een voetbal vereniging ging, 

. · maar: na de ··dood van mijn tweelingbroer I dach-
.·, t·e1: z~ .,dat. het een aardige·: ontsparn,ing zo~ ~ijn 
/? '"·· Ik ben' in .1947 lid geworden·· van Len~; Toen 1k 

19 was) werd ik tot· voorzitt.er van·. de B. 0. V . 
(Borsumij çmtspannings v'erenigin'g) gebombar
deerd die toen ongeveer 400·• le'den teläe. Daar 
h'ab; ik ácht jaar lang, naast Lens mijri avopden 

... ,_ .. 

SEKRETAAIÄAT 

h. a: v., d, steen 
(ultonstráat 16~ 

... ,.tel.: 63 24.,.22 -~ 

' doorgebra.cht. GèËm avond was ik t'hu;is, Daarna 
kwam ik bij Lens in de kont.aktkommi ssie. · Zeer 
'prettig werk: .. Dat -vmrentoeh" leûke,feesten, de 
opk()mst· wa~ yeel gr~ter. dan :vegenwooräig; Ik 
heb' ook nog_in de jubileumkommissiegezeten 

TóTO-SEKRETARfs van het· veertig jarig be stáäfi .· · Tegenwóordi'g 
j. j. m. jager k9m ik, wat feestavond.en betreft n9g z,e,Lden. 

I::eestal worden ·ze op vrijdagavond gèhouffen'en 
. d.a~. is voor. qe. totokomr.:i 'Ssie 'éèn. olimogel.'i jk:e 

weima"rstr.aat 67 
tei.: 33 21 33 • .. 

TERREINE)'I '. 
spor!park i,~cal)Îp. , 

hengelolàan 61JO · 
tel.: ~6,1314·:: ·" 

· tijd. Waarom kunnen ze die twee. of• drie feest
·a_vcmden per ja:ar nu niet, op, zaterdag. geven? 
2\oveel ·schadè zal dat .toch n:j.et geven wat· de 
y,oe;t;b.;tlprestaties be.treft >·De opkomst zal op 
zo:~n zat.,1,rda.gavond: ook v.eel gr~ter zijn,. D'? 
·p.osit;j.e 'van toto-sekretaris,heb. :Lk:a.cht jà?,r 

•r··· ge1eqen van qhr.Houkes overgenomen., .De" toto 
·.• ··· w.,is t'oen, nóg hiet zo bekend én Lens· had ;Vijf 

KONTRIBUTIÈS·· · •' i:nleveringsadressen en een totaal aantal ko-
gironummer tnv · lorpp.1en van 9 9 .• 9. O 1 •. Het eer st;e' j?ar, . dat ik wr-
penniQ~tn~e;ter i'. ·· a.an meewerkte f'af een li'è::frte. da,Jïng te zien, 
lens 33 67 11 : · · ·• · :. ;, . , ··· · ' · · 
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doordat toen het privilep:erecht van de: voetbalv.er.ehi
gingen · wegviel en ook klaverjas . .; --en handbal ver,enigingen · 
étcJ mochten ,;,:ae.n deelnemen als tussenver.soon. Na dat · 

._, . . . !' 1 ~ • 

eerste jaar is het aantal· kolommerr en înleverings.adres-, 
sen pijlsnel gestegen .• Vorig seiz.oen eindigden we op de 
5e plaats van de 325 haagse verenigingen" met een totaal 
van 2194970 kolommen, Het aantal inleveringsadressen is 

39 1 Y 1 1 . ' • ·•,. 
nu. . .. . . . . • · . 
Dit seizoen•gäat ,het nog beter. Met nog dertien toto's 
voor de boeg gebbêiî.w'~ reedi, · ·een totaal van .240 .1 64 "'R'o.,.:::,:f 
lommen.behaald, ,zodat we op ruim 300.000 kolommen zul.,
len uitkomen.dit jaar, wat de vereniging netto r.uim .. _.,.,· .. · 
.î. 20·. 000; --zal gaan opleveren. De komende se:izoenei;i. .z<itl •.. 
hete chter moeilijker worden om met zulke sprongen voor
uit te tgaan. Het geheel is zowat verzadigd) ;,lleen in de 
·nieuwe wijken zijn nog expansiemogelijkheden. We hebben 
dit ·-jaar· in de Gaarde en rondom de Dr,R,Colijnlaan een 
aktie gevoerä~ niet foldersetc .• Dit levert nu ge::r.iddeld 
in de Ge.ardeial 300 kolommen en in Rijswijk 1 00 e'.>'tra .• 
pe·» week opA r P.er week ,komen er nu nog ongeve.er 30 tot 

" 40 nieuwe rëg,ï.stratiekaarten bij. De totokom,ni ssie:, is ....... . 
in de loop d€t~ 'jaren een hecht team geworden., men_ is Öp · ,· 
elka2r ingespeeld geraakt en kp.n de eventuele afwezig- ·· 
heid van een ander goed opvangen: De kom..,,issie bestaat ·. 
uit· ;,A v. Luxemburg, : . • Hoppenbrouwers, J .Broche.rd, G:,K.ernpérmar 
G. v .]èenen,;:LBlok en J .Bom en in geval van nood kunnen 
we altijd een beroep doen op N .• Hoefnagel en ;,, 's-Graven
dijk.., Wat het administratieve gedeelte be reft (toch 
altijd zo'n rüime 15 uur per week} kan mijn vrouw een 
hele hoop opvangen. Vooral wanneer ik voor zaken op 
stap moet. Verder zorgt zij áltijd op voortri,ffelijke ·'" 
wijze voor de inwendige mensA . . 
Vrijdagsavonds moeten de poules om uiterlijk half 1slf_ 
bij het bondsbureau aan d.e .Suezkade gebracht zijn. 
Dae.rvoor r:oet alles zijn opgeha2.ld, nagekeken en inge- •: 
boekt worden. Een ·echte haast-klus-.. Gelukkig· zijn er• 
te!"enwoordig vervangende uit slagen bij niet doorgaan, 
waardoor· c\e toto elke week doordraait. Vroecrer"was dat 
b j niet. doo· gaan 1:-ltijd een· komplete. chao'.'~, Er zijn 
mensen ·die naar buiten den Haag yerhuii:l;d ziJn en nog . 
altijd· bij Lens :toto spelen~• We hebben zelfs toto-ledeQ•· 
in Curacao zitten, Dat zijnleuke dingen, zoiets geeft 

· voldoeming, net zoals die vmjfde plaats, 
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Het is daarom moeilijk er mee uit te scheiden, Iets 
wat zo'n omvang heeft genomen .en .wa/lr je· aan hebt mee 
"helpen bouwen,. laat ·'je niet __ zo. -m.i,ik.elij'k 'lós •. Wat. wel 

.,,. ' •• • .... , ,-J ,. .. ,., 

de taak van ce komrêissieleden erg zou verlichten is een 
re se veploeg. Nl. een aantal -mensen, .pa,t. e,~. tijdlang 

_ . als tweede "man. bij · het ophalen d'.ei:~;f ófinulîêren: meegaat 
waardoor äe winkeliers hun gezich1tèri\ 'gàat kennen en 
•· • · • • , · ·. . . ... t ··. ·•· l > .. • 
die. dan 's winters de vaste ploeg een·s kunnen aflossen 

·:,1s dat nog eens vcor elkaar: kwam .zou. de .toestand, een 
stuk idealer worden, Wîe weet komt het er,.in de toekomst·· 
nog wel van. < · ' •• .· .. • · • • ' · · · ' ;- ' · 

Het belangrijkst.e Sacet is wel de .. p.eç:hte band, die er 
tussen· Qnz.e, vereniging en. onze inleveringsadresseh is 
ontst"aan, Bij het overgribte deel ·der'· adressen '•komt reed~ 

.· jarenlang dezelfde tus~enpersoqn·, hetgeen dé samenwer
king àlleèri maar ,heeft, doen verstevigen. Ik Wil miet 
nalaten hierop spe,ciaal de _nàdruk1"t'e ,-~èg-geh '.daàr wij 
door dit prettige korita-kt met elkàii.r'jàarl:i;jks-ónzë 

~ omzet- hebben kurin'eri vergroten, onäanKs a·e- ':'vi::.rbi,tterde 
konkurrentie die de verschillende :v,er,ent~Q&~.11,.,.gng.er 
elkaar voeren. U kunt het .geloven• or .. :ni.et •• ;·i;,1.é\J,1:,.Qi;__q . .,.J s.. 

-,de laatste jaren een keiharde bu_sipess· ge_w,ord_en en ook 
~ wij willen ons_ agnd- el in de; ma.rkt beh9ud,eJ1,· i'"··· .. 

· een woerd va n.;dank .is hi~r _beslist OP;-,~;i-jn_ plaat,s, 

·>Dit is het relàá.s van a e tötosekretar,is,'_d±1(tesàmen 
·• met · zijn naast·e mede~rnrkeY·s voor •het hoogste' 'bedrag 

op.de debetzi·jde van de Lensbalans zorgè&;·:·De redaktie 
hoopt, dat velen er zich bewust .van zijn geword,en wat 
eeri enorm werk dit is,. En misschien \iè'elt die of gene 

<zich wel, ger,oèperi om zich aan· te inelden voor die reser-
vepli61~g. · Je ·kan nooït wet en: · · • • · ·· · · ... · · • · · '· · 

:. " .. : .·., :. ·· ., . . ,. ' · "Redaktie • 

.. ·<'rnfb1c 'k'R::::r; VRIJiLG" 2°8',1',;,:;·.R'r:8 I.JlJR. ;' THJ{ GRÜOVY•s. 
:-,,· .. ,. , ·=--=====~ ·:··.·:.··-~·r-~·~,.'. _;: ·~ 

: -: ·OFFI-CTEEL . 0.- ·,: •• -: -- · .. , -- -.- , . 

/ In Ball'batgé't· _,,,. -., ',· . ; . . , . ': - .... '"L;·-.. /-

Hoogduyn M.C.N, 10-6-.59-P-Groene'li"ijde 197, 
/Koevoets ;,, 20-7-.59-P-Vondelstr. 13 

,, ,-Koevoe_ts P,,,,. '-; . 9-9-.56"-J- '.?, .,, . '1 ,,,,-: i .è' 

, · Koevoe:t ~l :R .• ,",_ •. ,-.· - 1:8-1_~60;-W-:-Nµn,spee;tl§lan.· '4-28, . - , 
., ,·.: Prins K,B,.-. ·., •·> 1::-3-:-.59:,._P-,Grpenezijde,69, · 6,7,84;03 

,66,~,51.62 
'I ' . 
,'O;>"; 1_5., 74 

.: ' ·• ' 
. ·, ;· l' ' 
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Linde _v,v.E;· 28-1:-61-W-Drapeniersgaarde 30 
Kevzer de"•R; .10-1-61-il"Melis Stokelaan 21 42 

, ~ . . 

67,55,84 
66. 74., 1 8 

:.ctreswijziging ledenlijst:.:· · · - J 
509 Visser C,J.tháns r:aartensdijklaan 540, tel ongew- . 

90 Domburg v,N.H, " Catholic Ihssion, Wewak, T.N.G'; 
· · ;,ustralia .• 

Re~tificatie donateurslijst: 
J, 1h.Hocgèuyn·no.166 moet zijnno.167. .1 •.· 

W.Keetman is door de bond geschorst voor 2 bindende' 
wedstrijden van ;,~1 junioren, ingaande 9-3-69, 

J. v. Dijk is door de b.omd voorwaardelijk gesch'orst v:oor 
2 bindende wed.strijden van Lens 2, met een proeftijd 
van 1 jaar,d~s t~t ~8 maart 1970, : . 
Kosten van' onderzoek f, 15, -- ove" te maken op de giro 
rek,33.67.11 van de penn_ingrneester van L,en s. 

JUBILEU'. .-KO:~ 'ISSIE 

Het bestuur kan tot __ ZJ.Jn genoegen bekend maken, dat de 
heren Nic :Hoefnagel-:-Pèter de Jongh-W, Verheg:,en en J, 
Wil'lems, bereid zijn gevonden zich te werpen·op de voor
bereic'l.irigen van c'e festi vi tei ten v:oor viering van het 
50 jarii;: jubil'eum. · Op verzoek van d ez1e korn;nissie wordt 
de junioren-,-,raad 1(erzccht een afgevaardigde aan. te ·wij
zen, zoda:t•ook•jeugdig Lens een woordje kan meesp19eken. 
Bijzonder.gelukkig zijn we, c\at,de heer Jan Nuyten zijn 
grote kennü, en erv:aring in het organiseren van feesten 
ter beschikking van onze vereniging zal schenken.,.· 
In .het verleden heeft hij de Lensfeesten steeds op waar
dige wijze doen verlopen, zodat hieraan met groot ple-
zier kan ·wordèn teruggedácht, . . 
Binnenkort kunnen door de jubileum-::kommissie nog meerdere 
leden worden benaderd. We v:ertrouwen er op, ·.dat. ook. z.i j h1 
spontane medewerking zullen willen verlenen. 

. . 
v .. -~ftI .. ~..:.. '. 

, ' 
Door middel van deze rubriek Varia,:waarin-altijd weer 
leed. en verdriet vermeld is, dankt --dhr,G,v,d.Velde de 
Lei1s:...J:eden voor de belangstelling die zij, getoond heb
ben voor de steenpuist onder zijn rechteroog._ Heer v.d •. 
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Velde namens geheel Lens verzorg hem goed, want die 
pleister siert u niet. · 

Geheel onverwachts kregen wij het bericht dat de ver, 
stokte vrijgezel Wim Burghouwt .toch nog het bijltje ,: 
er bij neer heeft moeten legren, Hij ti!j'eedt nl.vrijdag 
11 apri,l in het huwelijk met mej. Babs Beudeker. De re
ceptie vindt plaats in het restaurant "Old Dach", 1 

Buitenhof 56 van 20,00 tot 21.30 uur. Wij wensen het 
paar een voorspoedige .toekomst. · 

Uit wel ingelichte br.onnen 
heer ;1ooduyn het deze week 
den. 

vernamen wij dat een zekere 
nog .§l:roog heef,t kunnen hou-

. ' 

Een bijzonder leuke brief ontvingen wij van onze donateur 
d·e heer ? . 1•iltenburg, uit het Brabantse Prinsenbeek. 
Hij vindt het idee van c'e juniorenr:aad om het bouwfonds 
nieuw leven in te blazen; hart verwarmend· en. ,stµurt· in
gesloten iets voor die nenorme gleuf". Een voorbE?e],d 
dat navolging verdient, vinden wi. j. !,Ieneer t,iil t,e'nbur;g, 

· harfielijk dank! 

UIT 3 L ~GEN: 

senioren 
GD~ 3 - Lens 2 1-1 
Lens 3 - Nivo 2 1-2 
Lens 4 - Vios 3 2-5 

.Lèns 5 - V·/esterkw. 2-6 
Lens 6 - Valkeniers 3-0 

.Wèsterkw.- Lens 7 1-3 
Lens 8 - O.Blauw 4-C 
Lens 9 ~ HDV 8 1-5 
jûnioren 
Lens 1 -,:,Do 2 2-1 
Leris 2 - Duno 2-0 
Lens 4 - Wilhelmus 0-1 
Lens 5 - RVC 6 1~0 
Flamingo's - Lens 6 1-3 
Tedo 2 - Lens 7 0-2 
El.Zwart -,Lèns'B· 5~1 
Lens 9 - GDS 7 1-2 

Nee jol\gen~so gaat 'het niet. 

r-Iet gehoe gen heb ik in tle 
vorige_ Lens-revue -gelezen een 
ar.tikel ge schreven door d.é 
juniorenrae.d, hoe zij begaan 
zijn met het wel en ,wee van 
on:Z e verernbging. 
Zij weten, ,zoals heel Lens 
weet, dat er'een behoorlijk 
'grote som geld op tafel zal 

. moeten komen voor de verbou
wing van ons klubgebouw en 
komeri tegelijk met' een plan, 

• zelfs twee goede plannen om 
dit geld biJeen te ,brengen. 
Ten eerste vragen zij een · 

· offer vah' iedere junior per
SID~nli jk en willen beginnen 

· mèt een krtantenaktie. Prachtig! 
Vooral het tweede plan kan 
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Lens 
Duno 

·Lens 
Lens 

11 - GDS 9 
7 - Lens 12 
1 4 - H:"SH 5. 
1.5 - ;,no 23 

pupil],en 
Velo 1 . - Lens 1 
RVC 2 ~ Lens 2 . . 
Kranenburg~ Lens4 · 
VCS 3 - Lens 5 
Lens 6 - Rava 5 
Rijswijkw1 - Lensw1 
m•;SH w2 ~ Lens w2 

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

2-1 
1-4 
4-1 
2..:0 
4-1 
0-3 
0-1 

een.boel geld opbreBgen; 
Maar "beste junio:·enraad·, Iees 
ik het goed dat-jullie dit 
varkentje alleen willen wassen? 
Nee toch? Van CÈ senioren· is 
niets te· verwachten!! 
Hoe de ken jullie dat alles, 
wat gebeurd is op de Hengelo
laan, Zuiderpark, Ockenburgh 
en Waterloo tot stand is ge
komen? Tóch alleen maar door 
damenwerking van oud en jong 
Lens, donateurs en donatrices, 
oud leden en de vele-vele die 
Lenig en Snel een goed hart 

toedragen? Docir het gesjouw en gezwoeg en opoffering 
· van ontelbare uren vrije tijd van bestuur en komrnissie-

leden. . . 
. Niet over eh niet onderschatten jongens! 
In het verboden zijn er al heel wat krachttoeren ver
richt, . en e:;r ;.zi j_n ~~fW:i.j zigj_ngen dat _4Emig . :n · ~nel nog 
lang niet aan· d,e· finale en het applaus toê is, .. 
Niet alleen de noodzakelijke verbouwing van de gebouwen 
zal ping-ping vragen, maàr het volgend jaar mo_et het 
Lens jubileumjaar worden. Lenig en Snel .50 jaar! Vijftig 
jaar vöetbal v:an Lenig en Snel! Dat zal gevierd moeten 
worden, Er zal een receptie moeten zijn, tournooien, 
kontakt-avonden, oudejaarsavond en ·een feest zal moeten 
gehouden worden, Ook hiervoor zal de penningmeester diep 
in de zak moeten tasten, Maar zo diep zal hïj niet kun
nen ondanks de grote spaarzaamheid van het huidige be-

.. stuur en hun voorgangers, wij zullen weer moeten helpen. 
De voo besprekingen h!Ï:!Ï:rover hebben al plaats gehad en 

. een voorlopige jubileumkommi ssi-e is benoemd. Te samen 
'· met heel Lens moeten zij plannen maken en ten- uitvoer 

_brengen, Voor een afgevaardigde van de. junicrenraad was 
al· een plaats gereserveerd. Wij hopen hen bij onze vol~ 

. gende bespreking te ontmoeten. -Daarna. hoort u allen 
meer van ons. · .. ' · 

Namens de jubileum.,.kommissie; 
Wim Verheggen. 
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Redaktioneel kommentaar: . ·· 
De redaktie is zo vrij het met een f'ragmènt ·van ·dit···· 
ingezonden stuk niet eens te zijn. De jurtiorenraad · 
refereerde ih het gewraak:te stukje· niet aan de senioren 
van vroeger, maar aan het· gros van de· huidigè' senioren~ 
geheratie. En die zijn ·verschrikkelijk labiel.· Daar· 
kunnen het bestuur·en·de diverse kommissies markante 
voorbeelden van · gev:ert. 

: .. s. VRIJDf,G BE:,1,·;voNii THE GR00VY 1S .• 

FUIF: 

red.'. 

Vrijdagavond The Groovy' s. i,ch, wat moet -er ·n·og. over 
geschreven :worden. Iedereen. is zo langzamérhand:·wel · 
op de hoogte,· ;,-;-s,donderdagacvq_nd-7;j_s er in het. klu]?ge-. 
bouw nog gelegenheid om._kaart~n te kopen. Tevens·. zpuden 
de heren organisatoren nog best ·een paar hulpjes kunhèn 
gebruiken bij l1etversierer: (op't!onderdagavond'wel ~e 
verstaan). · · · · 

Bingo-a v.ond : . . . . 
Donderdag 3 april.·is er· een ]:>li:mgp-avond. Eindelijk ·na 

·a1·het klaverjassen voor.pokeraars ook weer eens iets 
te beleven; Een bingo-avond.die zeker hun goklust zal 
bevredigen.· De .kontakt-kommissie.heeft op deze avond·. 
ook rekening gehouden met'.onze: trouwe toto-komr:1issie 
zodat deze beslist ook aanwezig kunnen zijn, . 
En tenslotte de klaverjassers: op deze donderdagavond 

· zullen de prijzen van ce drive uitgereli:kt worden, Is een 
uitnodiging_,:ç!13,_n;_nog nodig? · ·. ': · . · .:.:: .< ... 1 

Wij geloven dat dit tevens ook een reden voorde ·overige 
Lens-leden zal. zijn deze avond.niet verstek tê laten,. 
gaan, · · .. · · 

.. 
. . . . ,, . :.: , 

, 

. ~ ; ' ' 
, ' 
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PR.OGR;.fii;";. SENIOREN voor zondag· 30 maart 1: 69 

14.00 VCS 1 - Lens 1 . . . . . . 
Verzamelen 13.bo _bestuurskamer Lens-genouw 
Leider:dhr.P.Meershoek; . 

'14;ÓO Quick 4-'- Lens 2 · ·; Sav.I,,ohmanlaan· 
12;00 Lens 3 Westerkwartier 1-F-6/4 
12:00 Lens 4 BTC 2 2-1-5/3 
14!00 Lens 5 - VVP 3 2~1-5/3 
14;00 Lens·6 - Quick Steps 6 1-1-6/4 
14; 00 HBS 10 - Lens 7. . Sportlaan/Daal en Bergsel: 
14;00 1.DS 7 - Lens B ·· ·Nonsterseweg,Loosdn, · 

Lens 9 vrij; 

OPSTELLINGEN: 
L'~NS 1 ; 
c; v. cl-;beek 
I;riemen 
r:rrodbol 
a; rooduyn . ,· .· 
j, v ;d .knaap 
m;v:veen 
g. verhaar ( ,'.) 
h ; smi t skam , · 
h;rooduyn 
f;de zwart 
th; b -andenburg 
RES: . . ... 
a.nieuwenh~izen2x. 

LENS 4: 
th. suykerbuyk. 
n:de boer 
a;v,egmond(;,J 
p.schouten 
j.v,schaik 
j.groenendijk 
f,v.boheemen 
r.ravestein 
j;de jongh 
a; janssen 
p.sr,eicher 

LENS 2; 
l 

r;brugo- mans 
d,groenendijk 
l~berns · · 
j; v. cti jk. 
g.kemperman(;,) 
th,brocharè 
th.hoefnagel 
g.;looyestein. 
h.brandenburg 
a;kortekaal'j 
g.benneker __ ., 
RES: 
c;vervaart 
r; brandenburg 

RES:Lens4 
a;limbeek grens. 
l.h.bleeker 
l;junschlager 
RES:LENS .5 
p.burghouwt 
th,broers 

LENS. 3 j 
a. verbarendse· 
f; straat hof 
1. smitskam 
a,nieuwenhuizen2x 
n;verbe.rendse 
n;koot(;,) 
t;heerschop 
w.eykelhof 
f,wubben 
g.v.d.kolk 
r; eykell}of 
RE.S: 
g .1. v. cl .• akker 
jl verbarend se. 

LENS 5; 
w.burghquwt 
g;hogetoorn .. 
j.de boer . 
a.klein b-ceteler 
f; burghouwt 
h.suykerbuyk 
r .de -groot ( ;, ) 
c;th;kuyper 
c.meere 
n,drabbe 
j • weliliing. 
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LENS 6; 
m. suyke ··buyk 
h,de groot 
m.v.zilfhout 
c.peeters 
h.kemper 
h.de sterke· 
a.v.d.meyden 
w. hansen 
w.venderbos 
h.haket 
1. janssen ( ;, ) 
il.ES : 
j.de hilster 
h,douw 

LENS 7; 
l.brandenburg 
m. v. emjsbergen ·. 
m.heerschop 
e.a.v.d.acker 

·j.veldink 
f.veelbehr 
g.jehee(;,) 
p.castenmiller 
j. riemen · 
g.halleen 
j.beyersgergen 
RES: 
g,v,d.kleij 
b.epskamp 

l:EDEDEL HiGEN EK O: 

LENS 8 · ) 

j.jager 
h.a.suilcer 
j.willems 
a.hoppenbrouwers 
h.helmich . 
c.kras 
w,e.suiker 
j. brochard · 

· a. v .1 uxemburg ( ;; ) 
f.bierhof 
h. jacobs 
RES: . 
a. ver.bruggen 
f .de winter 

;,fschrijvingen vrijdagavond tussen 7,30 en 8.30 Ull;r 
tel,66.13.14 klubgebouw. ;,lleen in noodgevallen la.ter 
bj.j dhr.P.Huis,tel,67,83.90. "fschrijvingen bij aadrrr:e 
funlct ionari ssen, be stuur sleden, cantinebeheerder o_f 
de.rgelijke worden als niet ontvangen beschouwd. 

De schorsing van P.Speiche.r en Th.Broers bleek ten. on
rechte. 
Heren, senioren, er wordt waarschijnlijk op Paas:..zater
dag en op 2e Paasdag een inhaalprogralll!',1a vastgesteld. 

,,;_NVOERDERS ;, TTE~iTIE: alle- aanvoerders· dienen er ·voor 
te zorgen dat de wedstrijdrapporten uiterlijk 0aandag
avond volledig ingevuld bij de Eko zijn fungeleverd. 
Voor de uitspelende elftallen moeten ruilformulieren 
en wedstrijdrap9ort vrijdagavond of zate·rdagmiddag in 
de bestuurskamer worden afgehaald, 

· PROGR:;r:ia, JUNIOREN voor zondag 30 maart 1969 

12, 00 Lens 1 
1.5,00 Rava 3 
14.00 Lens 4 

- GDS 1 
- Lens 3 

RICVV 3 
Zuide: park 
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OPSTELLTNGEN: .. ,.' - . 
Lens 1 ;als bekend· met p.hop. · ,. 
Res:h.de jong; Leide;~:dhr;J,v.d.Kleij 

Leni 3;~ls bekend· 
Res:g,duivestèyn-:-p,braun. Leider:dhr,F.Herremans· 
Samenkomst:14.4.5 uur ingang Rava-terrein • 

. • . -

Lens 4;als bekend met d,de vries 
Res: c. blok. Leide,· :dhr. F .Flumans 

PRCG:cl.,,r'.r·;;, JUNIORT'.N voor zaterdag 29, maart 1969 

1 .5. 4.5 Lens 2 -. Ma_asdi jk 
1.5,4.5 Lens .5 Oliveo 2 
1_5.4.5 Lens 6 - Duindorp SV 3 
14-. 30 Lens 7 - Quick 7 
14;,30 Lens 8 - :>,•· 7 
a.5·,,ic.5 Br"T 4 - Lens 9 Hengelolaan 

. ' 

~- 1,4,; 30 L.ens. 1 O - Quick Steps ,8 
1 .5 • 4 .5 :.DO. J 6 - Lens _ 1 1_ 
1 .5; 4-.5 .GDS 1 O - Lens 12: . 
13,4.5 Ooievaars .5 - Lens 13 

•- 14. 30· Gror,Wliet 6 - .. Lens 1.5 
13,30 Lens 16 - Lens 14 vr • 

ZUide;park ·· .· 
Erasmusweg 
Zuide··-park 2e ged, 
Rederijkerstraat 

. .O?S1'loLI,H1GEN : · · -

,Lens 2; a:I:s bekend 
.. Res:p'.de vries, Leider:dhr.H.de Groot· 

Lens_ :_5·; r. vuurer'ii-f. guyt-c. schrover-h: rirni11elzwaan- j. v.d. 
heyèfon-fr. raaff-g. v.d. irelde-h. de jontJ:h2x-o. kortekaas
j. disseldorp-j .de zwart 
~es:a.v,d.keer2x. Leider:dhr.G,v.d.Velde. 

Lens 6; a. hoek2x-th. booms-r, rile ershoek.:.m :1:i1oks2i~tl:i. v, rijn 
t. jungschlagerf!x-p. v.d. steen-c, stapel::.p: verhee_serl...;tr, re-
sodihard jo~ j .v.d. voort ·· 
Leider:dhr.J.v,d.Voort 
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.J.-EJns .7 ;iJ._.-hoek2x-l. egberts-a. schijf-r. hoefnagBl"-f~ de 
kleyn-j. zoun-r .• de wolff- j'. k:eetman-w. engl-ebert-a. v.d. 
keer2x-c-. v. hulst ·· 
Res :m. bloks2x-: Leider :dhr ,.;, .Blok.· 

Leris 8 ;b-. de liaas-j. v.d. ende-j. v·. dam-p. heynen.:. j. janmaat-
1. v .. d .rrieer-"p. wilmer- j. hel vesteyn-th .•v .d . aardweg-g. v ,, 
ardenne-a.eavesteyn-
Re s :·a. jungsch1:ager2x.~ Leider: dhr. J. Heynen 

Lens 9; r. bos-e. v. d·. linden-w; hendriks-th. wilshaus-w. 
duyvest ein-r. wouters-j .mE:uleman-p. steffen-c ,•v.;·deelen-· 
r:v.nuniipeet-j.v.delft · · · 
Res:j.asselman2x. Leider:dhr.N;Koot 
Samenkomst: 15. 15 uur klubgebouw Lens; 

Lens 10 ;m. reuver-a ,kui ters-a. castenmiller;.: j ;asselman2x 
b. hoefnagel-m.mulkens-f. de v oege~r ;ass.elman-j; hoog-
hiemstra-r, charite-c .hoende,kamp. · 
Res:j.lucas. Leider:dhr.F.\.lubben. 

Lens 11 ; )~. v .à, steen-'m. v. baggum-r ;micka_;g ;trommelen..: 
f.disseldorp-r,zoun-f.veeren'-f.baven~r;v.d.horst- · 
f. wouters-j''. v. rijn, 
l'tes :p. perreyn2x. Leider :dhr ;G ;v ;d. Steen 
Samenkomst :15, 15 uur hoofdingang :,DO-terri:~n · 

Lè~i 12;h.3ochems-j.jarimaat-a.lodder-p.verschöor
p.le bruri-g,colpa-g.heynen-f.snoëyers-t,hilderink
e,hoefnagel-d,limbeEJk 
Res:g,bloks2x_:Leider:dhr,H;Brandenburg 
Samenkomst: 15, 15 uur Hengelolaan hk Berest einlaan 

N • • • 

Lëns 1 3, f. v. os-h. stráver-e. booms-p. booms-g;·lelieveld
j. slabbers-h.niggebrugge-p .de wolf-w .de hilster-c.v .d. 
aardweg-r ,.de vroege', · ., 
Res :r. v.d. overvëst-a .• brouwer .• · Leider :dhr. C. Kras 
Samenkomst:13,15 uur Hengelolaan hk Loevësteinlaan 
- . .. . - . 

,~ . " ... 

, . " . 



Lens 14;b.rriiterman-~.schaareman-a.v.d.aar-h.dessing-
p :bé""ikela,a:r<-a ,·loóyestein.:. j .y, wi jk-h. wustefe:J:d-a .de pag1Jej 
w.wih/.::.a;v;màris:' ,· · · .... -··; • ... · ·· 
Res :w. v.d. linden-j. ':. rossum. Leider.-:dhr. G :·v ;·ct. l~leij, 

.. Lens 1.5.;r .. mooyman-a •. schneider-r .de v_ries-r. t.eys\ek- · 
·= c.,bakker-h; gui t·..:.f. her-idf•iks~r. yerbàr;enc1 se-1°. bom~ J .de 

gre"ef-e.'re'esink., · · · · ..... · 
Res :r. v, cl. linde- j. ruiters. ~eider :dhr. T ,'Nee-rs"êhóp. 
S~menkomst: 1 3. 45 Héngelolaän hk Lóevesteinl'aari; 

•Lëns ·1 6; f. w:j_lYeyns-á. bi,.rckseri-f .-jonker·-g. kerkhof-:, 
' . J-i. kleiweçt.:..f; kios-r. k:öster~f .Iilagnee-e ;Wóhrr.ian-m. j. V. 

dijk-g.gomes. . . ·_ _ - ·· · · · · ·•· 
Re s: j. v. hoek-j. post: Lèider: dhr..:.; ?qels_ ... 
PROG:t:J~_J;, PUPILLEN voor zaterdag 29 maart 1 9 69 
"····.•·:~.. ;·;. :. -~• ..... .ï,.' . .-.-i . . • , ·,·:"' . :. - , --· ···: : 

,1.,'!:5 ... L~n13.;P] ,;•V.TJC p1. 
1 • 4.5 J,DS p1 - Lerp, p2 
1 • 4.5 Lens p4 - :.QS p2 
1;00 Lens p.5 - ODB p2 

... 1,;4.5 ,GDS _p.5. - Leqs .. p6;. - .· . . . !?traslljrn'!WE,g_ : : · . . 
1 • .o.o, .. wedst-rijd tussen .2 -comb.nieuwe leden'.-- welpen 
12; 00 VCS w1 - Lens 

0

w1 .· .• De:-len,svaa:ct:wég .. • ... ... .- . , ~ . . . . . 
.- : ·1 :•. ··.•~· 

Ol>STELL T-]'JGEN : ... .,,-,;· 

Lens p1 ;g.ruygrok-g,bloks2x-p,perreyn2x7 j.redeman-r.v. 
luxembûrg-r .·de- hoo ct~ j ;de --hïlster-r·. hárnas-'ra'. heynen-
r .·v .noort-g. J:orsheyd, - ·-:·::' ·-> • -_--· ·. 
Re s: j. valkenburg-a. reesink. Lc'ider :·dhr ;-J. de Hilstier . . , . . .· _., -~ -- -- . . .. .. ' 
Lens pi2·;g.v .gessel-r. v .d .meer-r·;heem's!ée·rk'..:.a·:v .kleef
th. ti jssen-j. v.d. burgt-r. v. hoek-a .kleiwegt-_g.y. osch-

. e.-de wit·-w.gqme~. ··· N ··- • ---~ .:·.,,: -· ,-. ·~· ~ .; - ·:_ .: 

, :, Rès-:a .. hoe'fnagel; Leider:-dhr.P.de Jongh.,-- ,· · ·.·•.· ,. 
Sélmenkomst: 1 uur Hengelolaan hk• Beresteinlaan· 

~ -· ~ ·t !. . < .. • , ~ - • ~ •• .. - ' : 

Lens p4 ;h. uding-b. v. veen'-r .~uit:.'.th. v·.,d. \ioórt-j .Î<oomen 
r .wijsr.ian-j. hollink-m. v. wassem-h. ruyter-h •• v. boheemen-
r. yperlaan. · 
Res: Leider:dhr.J.Colpa, 
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Lens· p,5; a .v.·velzen-h .nouweland~c. v" bij sterveld-p, v. osch 
c , li pman- j ; lusbenhouwerc- j,. brochard-r . hofman -r .ï.:icka - . . . 
m. scheepers.-e •. yperlaan;, · · · 
R_es :r .v.d. kruk. Leider :dhr .. :, .• v .Essen. 

Lens p6; f. kortekaas-s .knorr~h.wubbén-p. hop-g. wasserman
r. willem.s-j. wasserman-e. teunis-r. nottet-m .peperkamp-
h. lutterman. · 
Res :m. hpenderkamp~n·. v. amerongen. Leider :dhr. C ,i.:eere 
Samenkomst: 1 . 30 uur· Hengelolaan hk Dedemsvaartweg 

Lens w1 ; j. bronger-r .• waarsenburg-r. wageman s-r. v.d. boogaard
j. westerduin-p. v.d. burgt-r. peeters-:r' .pieters-p .l_uca~-
j·;,klarenbe ~k-J • oerei:0 a. . . . 
des :m. schmtte-p. valken burg. Leider :cthr·. i .. Nieuw;enhl.iizen 
Samenkomst :1.1 .30 uur klubgebouw Lens. 

Lens conJbinaties worden samengesteld uit: p.ba:kker-
p. devilee,:.r-. v .. krui selbergen-f.v .d .meys~m. v·; v·een-f. v. d'. 
·zel-a .grimbergen-g. appeldoorn-r. bon-p,, v.d. burg-p ;gier-

.. h ,hoppenbrduwers-o. huis-"-j. v. kleef-t .king-r',lelieveld
s-v-d-meer-:s_.teunissen-r; versteeg:..th·. v., luxeinburg-
f. verba rendse-h. v.dwinden-r. yperlaan-,.t.~ke·, khof-f. v. 
vel zen. . . 
Leiders:dhr.Th.Hoefnagel en G;Duyvestein; 

i.FKEURINGEN PUPILLEE EN WELPEN: bij slechte weersom
standigheden ibnformeren naar evt. afkeuringen zater-
dag tussen 11 en 11.30 uur tel.66.13.14 klubgebmiw .•. 
Ga echter eerst kijken bij ::'e afkeur:i,.ngsadressën .. ,. 
;,lleen als er staat zie afkeuringslijst inag je bellen: 

:.FSCfütIJVn;GEN JUNIOREN EN PUPILLEN : afschrijven v66r 
vrijdagavond 7. 30 uur aan dhr.G;Lorsheyd; i'ieppelweg 972, 
Telefonisch alleen vrijdagavond tussen 6.30 :en 7.30 
tel. 66. 1 3. 14 klubgebouw;. In uiterst. dringende gevallen 
ku je zaterdag v66f 11, 30 uur --bellen naar dhr.·G;Lors
heyd, tel. 66. 31 . .5.5 . ..··. . ' -· - ,-, ..... -' ...,, 

Wegens hiep.,,opR:omen · in het afgelopen .weekeinde .wordt • . 
J.v.Rössurhtweemaal als resei:v opgesteld,·· 

... t . ' . . ' 
., 

~ •~ •' - l_ i r' 1 .1~, 
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KEEPERSTR:,INING: deze week worden om 1 0 uur verwacht: 
H. Vuurens'en B.de, Ha·a·s.·". , . ., , 

.... ··, ~. ' ;: :. :,-, .. 

SPORTK:,EPEN 1969 : .. ·- .. 

In aansluiting ·op de ·vorige bublikat':i:ès volgt···h-ierna 
. een ove_rz.;icht, Y?-n het nantal te_?!!ls, dat aan __ de sport-
. kar.,pen zal c),_eelnemen. - Tevens vermeld.en )'lÏj de.arbij• de 
leiders, die inet d e"ze teams· zullen meega·an·. Ja_n s,oinr.,ige1 
leider_s ,i,s nog niet. zeker of. z:i,,j,i1;1 de ·gelegenlJ.etd' zull 
zijn zich hiervoor vrij te malèen,·_ z oda:t wijzigi_rigen mo
gelijk zijn. Deze publikatie houdt teve·ns în, dat de 
ontvangen. inschrijvingen alle def:i,pitief zijn geworden 

_ én dat ie•cter die. voór een _];>e:iasird kar,ip .. hee·"t inge_schre-
veri dus ook 'mee· kan. - · · · -- · _ _ . · . ·' 
Ferschweiler 19-2,5.-juli: deelname. 14"man. Leider :dhr. 
-J.11:f.d.KleiJ. "Binnenkort zal met de deelne:;:ers een samen 
komst worden g 'houden, waarbij door een leîder van een 
ander,e v,oet:balver_eniging die reeds eerdèr na~r dit kamp 

, _ ;Ls. gel'{ees:t ,. nadere, inl_iG.htingen worden ge,g_even. 
_,, Weèrt .. 5-12 juli :deelne_mers geboren _tu:îse'n 1-.9-53 -eh_ 1-9 ',5,5" '' . ,,, .. ', " .. '•. , '",' 

~, .• •···'.- I :·. • ... ":- . ••· -- ,., ' ,. . .· - ·- " .: ,. _. . . 

Deelriç3,me met ééri team,' waarvoor rior 4 aànmeld.ingen .mo
g,el_ijl<. zijn. t1e: gaan, wederom per· fiets_; aangezien :alle 
deelnemers zfch hiervoor'-gezien dé è'rvaringen van 'het 
vorigè jaa:i;-_-v66r hebben ve"klaard. Leiders :dnr .r:. He,erscl 
en, Th.Hoefnagel. - · · ·· · 
_;,mersfoort 1 3-19 juli: deelne!·,1ers geboren na 1-9-,57. 
1).êelaame ·met één teani waarvoor nog ,5 aanmeldingen mogel, 
zijn .Réis .pèr b_us. teiders :dhr. Th. Suyl<erbuyk en '.J; Col pa 
Borè!-,llo f3; 19 _ juli': d'èelnemers geborèn tus:;;,en 1,-~9-55-en 

• 1-5-~7. DeeJ:name met twee teams waarvoor nog ,5 aanmeldi1 
mor:elijk zijn.Rèis per bus.Leiders:dhr.M.Heerschop P.v., 

-.-.;,•1r en P.de Jongh. 
Zoals reèds_ in ·vorige publiksities is vermeld.,' is )'let in 
somrrige g~vallen mogelijk, af te wijll'.en va.h de leeftijd 
grenzen. Wi'j verz9ekn de .. ouders van de jongen·s; die ziel 

_ alsnóg wil:J,~n opgeven, dit~ ä. s. yitj.jdagavorid. _of,. zaterdag 
op bet veld te melden. Teven's verzoel~é_n wij· de ·ouders, 1 
dit nog niet hebben gedaan het kanipgeld' té- voldoen door 
bj_ j schrij,ving op ,post rekekning JO )l660;t .n.v .:,mro Bank 
Schevening;_en .m·et ·vermelding"ka.mpg'e1d. Lens"..-_ ' -. . . . " . . . ,. .. ' '-



REDAKTIE 

J. van boheemen 
j. groenendijk 

g. jehee · 

f. wubben . 

REDAKTIEADRES 

f. van boheemen 

ellekomstraat 55 

tel.: 32 24 00 

SEKRETAAIAAT 

h. a: v. d .. steen 

(ultonstraat 165 
tel.: 63 24 22 

TOTO-SEKRETARIS 

j. j. m. jager 
weimarstraat 67 

lei.: 33 21 33 

TERREINEN 
sportpark escamp 

hengelola;m 600 _ 
tel.: 6613 14 

KONTRIBUTIES 

gironummer tnv 

penningmeester 

lens 33 67 t 1 

WEEKBLAD VAN DE VOETBALVERENIGING LENIG EN SNEL 

42ste jaél.rgang nummer 30 2 april .1269 . : 

J,'.i;'TENTIE ! ! ! ! 
Wij wijzen er nogmaals op dél.t korrepondentie 
voor het sekretariaat tot.nader order gericht 
dient te w9rden aan G.Halleen, Valkenboslaan 
18, den Haag tel.overdag tot 16.00 uur 183820 
toestel 21, 'savonds J.v.d.Kleij,te],.3Z,..-88,42 

TELE-LENS 

Een.uwer redàkteuren mocht dit weêkeinde het 
genoegen smaken, met zijn elftal een···ultwed
strijd tegen HBS te spelen, Dat was vroeger 
een traditionele gang----naar H-outrust-.' ·Zron
dag echter voerde mijn weg, gestreeld door·een 
allersappigst--voor jaa-rsregentje, -naar .-lP .rn,_-:l 0 

ijsbaan aan de Sportlaan. Daar' hebben de 
"Kraaien=; namelijk• si-nds zeer kort hun tenten 
opgeslagen. i-lfaar- wat -voor tenten! 
Het eerste wat. de bezoeker in .het oog valt, 
is het ;'klubgebouw: •• Het heeft veel weg van 
wat zo hier en daar door verzekerings- of 
oliemaarscha~pijen uit de grond wordt gestampt. 
Hoog boven de grond torenend en slechts via 
een wenteltrap te berieken de kantine, die 
veel weg heeft van een bar annex nachtclub. 
Zo chique., chiquer kan het ..ni.et! Benedei1 zijn 
de .kleedvertrekken :douches, -Centrale verwar
mïng, enfin, noemt u maar op. En dan vier 
juweeltjes van velden en een hypermoderne 
tr.ibune. Het beste was· kennel-à..jk nog niet 
goed. 
~ls.je dé eerste verbazing te boveti bènt, 
vraag je je af of hier de zaak niet een beet-
je ovèrtrokken is. HBS speelt een klasse ho
ger dan onze vereniging. en, zeker; <ie zwart
roeken "hebben een verleden"-. Dat laatste 

is het Haagse gemeentebestuur wel wat waard 
eweest. :Ondertussen denk je met enige 
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wrange spot aan de sit1.1atie bij ons aan de Hengelolaan.; 
de modderige ingang, d.è tribune waarover niemand meer ' 
spreekt, de verbouwing die nu al zo lang op zich laat 
wachten ••••.•• Dat is het nade·e1 ·ván een bezoek aan het· 
nieuwe HBS-complex: waar je tot nu t_oe tevreden mee was, 
verbleekt bij zoveel "oude Haagsche'; luxe .. Wat praten 
we nog over een paar toiletten, een garderobe en een 
keukentje! Nou ja, overèen paar weken ben je zulke on
lustgevoelens weer kwijt enne.,:.HBS zal zo'n lijtate.:r:: .... 
rijk home -ook sportief· waar moeten maken. , · · "·.:· · '·"•': 
i, prr-oos, in de ,kleed.kamer die ·het Lenselftal 'kfêëg toe:... 
gewezen, bevond zich ook, veilig achter sl9t ei\ ;'gr,ên'-> , . ., 
del, de bierpomp vibor de dor stigen_ooven. Kunt 1.f',zie'h · 
een groter tantaluskwelling voorstellen? Zeker als u 
weet dat dit bezoekende ·el_ftal juist Lens 7 was-----? 

OFFICIEEL: 

Nieuwe leden: . 
548 1-Ioogdujrri·K.C.N. 10-6-59~P-Groenezijde 197 
549 Koevoet1_\: :,. 20-7-59-P-Vondelstr.13 
550 Koevoets":·p. , · 9..'.9-5b-J-Vondelstr.13 
551 Koevoeti'i H.: .• . · 18-1-60-\:J-Nunspeetlaan 428 
552 Prins r:.B. . ' 1-3-59-W-Groenezijde :69 · 

. 553 Linde v.d.E. ·, 28.-1"61-W-Drapeniersgaarde 

.665162 
631574 

678403 
30 
675584 

.554 Keyzer de R. 10-1-61-W-Melis Stokelaan 21 
·. · ,·• 667418":' 

•.••.·· 

. :,dreswijziging ledenlijst: · ·. · · 
· 209 Kleef v Th.J~thans Burg.Zaneveldstr.236,Laassluis 

33 Boer de J.H. " de Lannoystraat 18;,., rlen 'Haag. 

;~fvoeren lèdènlijst: 
387 Veen v.M.I ••. ~. P -:-. ,Jaarsveld1'ltraat 212. 

' ' :.·. 
STR!,FFEN: door een misverstand heeft onderstaande ·niet 
in de Lens-revue vaw. vorige week gestaan: 
J .Englebert is door het t,estuur voor één wedstrijd van 
Lens 2 geschori'lt i.v'~m._:diens houding inde .. wedstrijd· 
GD:, 3 - Lens.2. ·. ,- .· •. •·'· .· .. ·.· :··. • 
(deze straf is inmiddels ondergaan~} .. 

(,.,l, ~ '.". • ·,. ,._ : '., \ 
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r.'TTJL,TIE ELFT:,LKO::i ISSIE: 
( ' . 

In ve,·band met drukke werkzaamheden heeft de heer F, 
i'lesker bedankt als lid vand e elftalkommissie:· ;,1 eer-e 
der. had de heer J .joodbol om dezelfde redenen öëdankt_. 

, Voor de goede orde wijzen Îrtlj erop, dá:b, de· huidige•·- · 
samenstelling van de Eko als_ volgt is: ( •. Bogisëh,, P·;
Huis, H.Jacobi en R,Licka, 00 korte termijn zal getracht 
worden een vijfde Eko-lid aan te trekkei;i: · 

LENS 1 N;,;.R ZEIS'f : 

Op ginsdagavond 8 april speelt ons eerste elftal Óp 
"uitnodiging van het KNVB-s:pDrtcentrum Zeist in· Zeist 
· een wedstrijd tegen èe zaterdagmiddagklub '·l'.onstér" 
3e klasse, De wedstrijd is bedoeld als demonstratie 
t, b.v. toekomstige scheidsrechters van het betaalde _. _ 
voetbal·. De reis naar Liei st--z al per bus gemaakt··worden 
en· van deze gelegenheid zal gebruik gemaakt worden het , 
KriVB sportcentrum te bezichtigen. ·De-r'èiskosten zijn 

' laag gehouden; t.w. f. 2, :50 voor, senioreri en f. 1 , .50 · 
voor junioren. Verzamelen 1.7 .. 1.5 uur klubgebéuw Henge],o-
laan, vertrek 17.30 uur. -- ' 
V•le verwachten dat velen, vooral junioren, nu toch de 
Paasvacantie is aangebroken, deze trip mee zullen-mak~n. 

UIT SL.GEN : . 

senioren 
VCS 1 - _Lens 1 
Quick 4 -.Lens 2 
Lèns 3 - W'kwà. 
Lens 4 - 'BTC 2 
Lens .5 VVP 3 
-Lens 6 - Q,Steps 6 
HBS 10 - Lens 7 -

., :.DS 7 - Lens 8 

junioren 
Lens 1 - GDS 1 
Lens 2 - Maasdijk 

- -·J.'tava 3 - Lens 3' 
Lens 4-_ - RK,.VV 3 -
Len's .5 - .01i veo 2 

,• 

2-.2 
4-2 
3-1 
1-8 
0-7_ 
.5-1 

. .5-4 
4-3 

3-2 
4-0 
1-3 
0-7 
3-0 

DE KR:J~TEN:.KTIE : 

Nu bijna. alle organisatorisc·he 
moeilijkheden uit d,e weg zijn 
geruimd, ,k/m de krantenaktie 
beginnen. Wij. hebben echter 
pas .één verzamelpunt, waar jullie 
'de kranten kunnen brengen nl. 
Wapserveens:traat 3.52 en wel in 
de kelder. · · - _ 
Hierkunnen jullie eik~dins-_ 
dagavonci tussen 7 en 8 uur 
tereçh~,. t!') beginnen op 8 april. 
Wij zoeken· nu nog naar enl,<e;t,e_ 

· verzamelpunten in andere wijken 
-b .v ;Bouwilmst· ·'en-vrederust~ zo· 
gauw deze bekènd zijn, zulleP. 
ze in de ½.ensrevue gepubliceerd 1 .. 
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Lens 6 - Duindorp a 
Lens 7 - ·Quick 7 
Lens 8 - Rava 7 
BtIT 4 - Lens 9 
Len~:1Q ~ Q.Steps 8 
:,DO 16'.- Lens 11. 
GDS 1 0 - Lens 12 
Ooievaars 5 - tens 13 
Cromvliet 6 - Lens 15 
Lens 16 - Lens 14 vr. 

pupiil:len 
Lens 1, - -VUC 1 
:,DS 1 ~ Lens 2 
Lens 4 - ,',DS 2 
Lens 5 - ODB 2 

2-2 
6-'o 
3-3 

.o-B 
3-1 
1-0 
6-3 
r, 3 ' -
1 --4 
2-0 

7--0 
4-3 
1 -1 

.. 0,-0 

GDS 5 - L1=ns 6 
VCS w1 . - Lens w1 
Lens comb ·1 - Lens 

1-3 
1-1 

w.com 4-0 

. worden. . . 
Wij rekenen·'oók mp de 
medewerking van jullie 
ouders; die ·jullie vast 
wel naar de verzamelpll.11~ 
ten willen brengen. Jon
gens zorg dat dit een 
sukses wordt. Cok voo1· · 
jullie zullen de· gevol- ,· 
gen pret-tig zijn. · ··-'· ·· 
Leden, die hun keldGr 

·als verzamelpunt ter bec. 
schikking wiiblen stellen 
kunnen donderdagavond 
3 april opbellen naar de 

·kantine.Het is maar voor 
een of twee uur per week 
en de kranten worden elke 
zaterdagmorgen opgehaald" 

Er zal altijd een lid van de juniorenraad .. aanwezig zijh. 
Wij hopen op een ieders medewerking. 

Juniorenraad. 

Onze junior j'(., J. v. Di.jk heeft het nodig gevonden· oin -~ijn 
pols te bre.ken. Sterkte. 

Frank Teunissen · is in het Bethlehemziekenhuis -opgenomen, 
kompleet met zijn ver-schoven rugf'ewervel. Dit illuste.re 
figuur kan men elke dag van 1 s middags drie uur tot 
's avonds 8 uur!!!!! bezoeken! Hli'.j vertoefd op zaal 214. 

De keeper van Rava, 9eorge van Le-euwen, werd' in· de wed
strijd tegen junioren 3 geblesseerd,-Hij wacht in het 
Bethlehemziekenhuis op. bete,"schap. 0

0
k van ons een spoe-

dig herstel gewenst. . . 

;,,s.vrijdag is er i.v_.m.·goede vrijdag geen klubavohd, 

Uit Limburg kwam het verheugende nieuws, dat 3.ob de Waart 
e.!il ;,, de Waart-Frank een dochter gekregen hebben,. gè- _ 

· .. naamd Natl'lalie Simone. Wij wensen· kersverse ma en pa· 
proficiat, 
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S'!';,NDEN :. , .. ; 

... ·-,-~ 

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

-~ ,.., .. ,. ~-- ~-. ~ -·•· ,. ______ ~:.--

Het reizoen "loopt· al weer aardig op zi_jn éiriç1/;,1ér wij 
de ,tussenstanden· bekijken·· däri z"ien ·wè'·d'ät"'hèt · eerste 
theoretisch nog twëe punt:en; nêid"ig ËtËieft om:•ve,ilig .tE! 
zijn. Dit i·s ~vè; igens ·wel belácheli jk•· theoretisch

1
: 

·. Lens. 2 heeft/ die twee puriten vee·l hä:rdêr rrodig, Lèps 
3 en 4 zullen-het wel redden;,Lens·5 en 9 ·zijn_echter 
regelrecht'e zorgenkinderen. Beide 'ploegen staan ónder
aan en er zal die laatste wedstrijden hard aan-_.getrok
ken moeten worden om het te redden, Len·s .. 6,sheeft .zonder 
meer kampioi,nsaspiraties. De. redaktie heeft e.en rmts..
vast vertrouwen in reze semi-veteranen~ ( daar, -komt, h'?rrie 
vanL Lens. 7 en 8 zijn redeli jk'è Î)liddenmoters., -0:ver.:hen 
dus geert, zorgen,·. ,. · · .·.. .. . ., .... 

. BINGO;,VON.D: .• '• ..... " . 

Ontvangt u de· Lensrevue op doriaerclag? Dan· is het ·vanavond. 
Op woensdág? Dan.morgen:• birigoaîrEirid, blimgoavdrid}.hiI!
goavond. "Where the action is:1 r·~.,. , ' ... , _. '-~
;,fgaande op de il'lf:ormatiés van dé·Z.H. de k.B:-ka'-baas, 
de oppersheik uit de amusementswereld,. w_:o_r.~-~. rië~ '.e"2J.l 
avond met van allës wat en·voo"r ieder iets. Om ·te~b·e
ginnen zullen dè prijzen uitg(?rèikt worden ~?i:1_.hé~ k_ilia-' 
ver jassend klootjêsvolk, . waa·ryöor •rilen zich niaa:rd_e_n •lang 
''rot" heeft .. zmtten schuffeieh;· 'Voorts ·wordt ·het eäele 
brn11;ospel geint:roà.uceerd; Di·t· sclfi,jnt een zeer ·fêu'k -, 
spel te.zijn, waarmee moddervette prijzen te winnen 
zijn-. Verde·r een,'plaatjen,een dansjen,kortóm, alles 
wat ons op Witte .. Donderdag kan stichten. 0 ja, de . 

,.. .. • ... ., . 1 

voornaamste attraktie vergeten we nog: op _çle~_e:.;ay:\mq· 
zal de komplete· töto-kommissie, :."met aa:nha:ng",.':t.e:_flèn 
zijn. Nou????? ·- _. _ · _ ·· ," · ,.,.c · • •·· 

' "Mijn moeder: mÖcht 'het horen . ". -. 0
• 

Eri haer st•oi:-en- ; · ' ···· . ·:_ .:;, . •. 
. " . . '--·, .. , . " ... · '", - . 

Maer compt · everi ·_sè-er". · 
.. - ~ , 

.... ·. ·:-. •,; ~ ':-

·-~ · .. -~- .... 

.. 
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PROGR:Jv-IB;;', .SENIOR.Ëii( voor maandag 7 april 1969: 

14.00 Len~ 1 :.. .Delft 1 1'-1-6/4 ,7 · 
L-eider:dhr.P.Meershoek, Grensr.dhr.C.Visser· 
VerzarJelen: 13 uur bestuur skar,n,er· · 

12~00 Lens 2 - Westerkwartier 2. 1-1-5/3 
12;00 Vlit Bla.uw 2 - Lens '3 · Wes_tvlietweg,Drieviliiet 
12:00 Lens 5 - Wassenaar 2.c..2:..5/3 ·· . 
14.00 Lens 9 - Nivo 6 2-2-5/3 · 

OPSTELLINGEN: 

LENS 1 ;• . 
r.bruggé.rnans 
h. dietz (;;) 
r;roodbbl 
h:snlitskam ·~· 
j:v;d,knaa_p · 
m;ir;veen 
i:,;; verhaar 
ê .. bakkers '. 
h;roóduyn' ·.·. 
f: de .zw2.rt .. 
th.brandef!burg 
HES: 
a;rcoduyn 
Hckeetmc.n 
a. hop. 

LENS 5; 
w, burghou.-,:~ 
j .welling 
w;hanscn 

' . 

g, h0getoon1 
h. suyker·br:yl~ 
r;de groot(;.) 
c.meere 
w: -.....-endenbos 
c; vervaart 
h,haket 
:i-). ~p_pj -\\Jh.q:" 

.LENS 2; . 
a ; ·v. ég:·1:·ond 
d ~gr,~8neri<lij.f<: 
l.berns · 

,.,. J: .·riemen 
g. kemperrnan (f,) · 
·j .,englebert. ··· • · 
th.ho· fnagel' 
g,loöyestoir. 

· h,;·brand.enhu~'g 
a ,kol"°'.;f)kaas · 
g" l?~rinekeT . . -

. · RES: 
· j .de .. jongh 
ch. brcchm'd · 
r~.ra.veste:in > 

RES: 
LEIIS 5 
j ,de boer 
g.l.v.d. akker 
f, 0arghom;~ 
RES: 
Lï~NS 9 
:t , . .· .• c,e winèer 
·w .v .cl .Taan·· 

'. 

LENS 3': a. ve rbár«ncl. se 
• . • f; stro.at hof 

l; smitska~1 
a, nieuwenhuiz,,n 
w,verbarendse 

,~ n-~ koot ( /,.) 
t. ',c,er::.chop. 
w.eykclhof · 
f;wubben 
g,v.d.kolk 
r. eykelhof 
RES: . 
th:.:· euykcibuyk· 

_ f ~ v ~ b :>.hcer::~n 
_.j ~V. ae:haiL 
S-ar:K:nkomct : 
î hn1r klL1bgeb0uw. Lens, 

.. ï,Ns· 9 . L.J ' .. 
r. v. oostveen--koentze 
n"ORSe 
a. peol s( ;, ) 
l.jungschlager 
aqv8rbr~ggen 
p.sastenmiller 
tb.broers 
b.osse. 
h,douw " 
co mut Sé! ër:, 
·i h-" . ...,", · i ,i-r· 
V., :'--:.' F~'- '··-·· ~ 
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·'.-·:EDEDELINGEN EKO: .. ···-· 
l,FSCHRIJVINGEN: vrijdagavond tussên,7,30. en 8.30·uur 
tel .• 66. 1 ·3. 1 4 .• klubgebouw. :.lleen .. in noodgevallen. ,later· 
bij dhr.P .• Huis, tel.67,83.90, . • '.;"t·:-'-···. 
;,fschrijvingen bij andere funktionarissen, besti,iûr·sl'e.,,,,•' ,· >· 

· den, cantinebeheerder. of dergelijke wo.:rden als.nie_t .. •· •· ., 
ontvangen beschouwd-,· ,. · · ~ . ' ' ·'' · 

;,;.NVCERDERS ;,TTZNTIE :alle aanvoerders dienen er voor. te 
zorgen, dat de wedstrijdrapporten uiterlijk maandag
avond volledig ingevuld bij de Elco zijn ingeleverd. Voor 
de uit spelende elftallen moeten ruilformulieren. en wedé.~.
strijdrap:çort vrijdagavond of z.aterdagmîddag iri de be-
stuurskamir v;orden afgeha2.ld •. · · . , · · . , 

voór LKt/ffidag 7 april 2e paasdag,, 
12,00 Lens 3·::: lens 7 
14.00 Len$ 4 - RKDEO 2 

üPSl'ELLlNGEN: 

Lcns3; a}.s bekend Leidér:dhr,f.H'?rremàrlt,. 

"'" . ~·- .. ;... ... 

.. . 

t·. 

., 

,. 

· ,Lens 4;al,:c, bekend r'le.t r,vuurens · 
Re s :j·, ri Gr t je s-r ;. soer-e . v. et, broe!-:. Leid er : dhri; F, Flt:man s 

: 

. . ' . .. . 
"PRffiGH:.i,.::·;·. JUNlOREW voor i1'mdag 6. &pril 1 G paasd<).g 

· 1 0. 00 Westertwo.rtier-toëiÏ'i.ooi ;,-1 
10. 00 idf':n C--klasse comb, 

Terr:ün Duinla.au . , 

· GPS 'l'ELLJ:NC..-: N: 

Lens 1; als vorigG week met P,hop en c.grim,bcr:gen 
Leider :dhi'. J D v. d "Kleij.. . _ . ... 
Sam,mk.onst ! 9. 30 uur ingang terrein, vrnsterl:'wartio:-:-,: 

LENS c~klasse comb.wordt samengesteld uit de volgençle 
spelers :h. jochems--j. janmaat--a, lodder-p .. verschoor--p. le 
brun-g,colpa-g.heynen-j.snoeyers-t.hiibderink-e.hoefna-
gel-·d ,limbeek-r. v.d. horst. · · 
Leider :dhr, J .Zo,·t, Sar,1enkomst :9, 1.5 uui- 'l'hurbeckel.:iRn 

h'.)ck t!aagweg. (L) 
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PhOGR,'Jli!Wi', JUNICREN voor zatrerdag 5 april .. 1969, ·. . 
15 · 45 :,DO 4 -,, Lens· 2. . · 'C • Zuideroark .. ::_.,.: 
·1 t :4·5· ..,.,. · , .. 6"··. ' '°Ks··"'' 2· : ·, •· ·· : :·. - ·:. :·· • ... , , ,. • •• .. · .. , ., · · 

;F. +,,1 _._ -~ -l..ren.s· , . ~ ~,.... _ _v,~.1 :· ..... • . ... • -- ;_~ .•. , . __ ·.," ,.· :· .. ••. . ..... -.... ~- . 
'14;30 Lens 8 :- KranenbiJ;rg R.:.;~-~_; :.· , .::·: ~ -- '; · 

.... 15.;45-Lens-10 --Rava·.8 :.· ·::·:.:.:·,;· ;;·.- .. _ .. ,.·,-;,,."·.;';. 

.. ''f4:3à iYN :~ ,- Lens ·1,1, .- ·. v,,f!ógenhouckia,án ~ : . ,:·. 
1 ·4 •· 3 0 Len· s 1 3 :_ VVP' 1 3 · , · · · . •· .... ':,··,;.-'"."··.:_-

15; 45 Lens 14 - Qu-ick 13 
.· .•. ,l4. 30. Lens 16 -, GD~: 13 - . . . -~: ' 
... · ·:, .. G-kiasse comb..: ,aroor-,tournooi Weste'rkwartie:r. zie 

:,:,-: .... it-:·:,J:?Bd,e't~ ~;~~:~~ _6 ap;ri:i-: J969 :·· .. · · :, · · ,.: ,.~.;-r: 
··: ... GPSTELT,INGEN:: ,·, . ._ .. 

Lens 2; als bekend 
Res :w. kouwenhoven Leider :dhr .H ,de -Groot· 
Sa!!!ènkomst·: 15 ~ óó uur ingang :.no::..terrein "c: •. -':°~ - ---·-· 

Lens 5; r.vuurens zie Lens 4 

Lens 6 ;a. h-öek-h. rimmelzwaan-m. bloks-th .y·. ri'jn-..:t '.jüng
schlager-p. v.d. s te en-c. stapel-p. ve ·0 hee "ên:.'fn. b' çicinis::'.-tr. 
r.esodihardjo:.. j ;v·.d ,voor:t ·, 
Res:r.meershoek. Leider:dhr.J.v.d.Voort. 

• • • 1 

- -,. •Léné, 7 i r .'i:iás-'l; egbert s.:ia; sehi jf ..:;0 ;hoeTnagel-f. d~; kleyn
j. zoun-r, de wol:Çf-j .ljeetman-w. englébert-a. v, à.keer-c. v. 
hulst-"'' ,·:l ·.: · 'Léider:dnr-~f;.Blok •... - - ..... · •· ____ :_:.,. 

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

Lens 8; j ;, hel'-:,e steyn,-j. v ,d. ende-j. v. dam-p ,heyi;ien-j.jan
maat-1. v.d. meer-b. de haas-th, v ,d. aa:r<;lweg-'p. wilmer-'g. v.· 
ardenne-a.ravesteyb · 
Res :e.v. d. linde. Leider :dhr. J .Heynen. .:.L.•_·_- _ ... __ 
Lens 9; r. bas -ziè Lens· ,7 op· zondag 

. '~ ' ... . •·•· ... ., ,,· 
Lens 1 0.;ffi'. reuver.:.a. kui ters-a .ê;astehinilléT:.; j .áss~lmah
b ;hoefnagel-j. luc_as-f .de vroege~r .asselman-r. charite
c. hoenderkarrip-w .'mulkens · · · .• · · • ·. · . · • .. · · · 

, Re~: j .hoogh_iems:trà Lei·de-r :dhr. F.;Wübben. ··· '.; •; ' · 
~ : . . . . ,..• .. '-• -~--.. -~~ •-. 
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Lens 11; h. jochems~m. v .bag;,-um-g:tror.J:",,elen-r. v .cl .steen
r. zoun-f, veeren-f ,disseldorp-f :wouters-f. baven-j,, v, 
rijn-d.limbeek . . 
Res:r.v.d.horst Leide· :dhr.G.v·.d.Steen 
Samenkomst:13,-30 uur klubgebouw Lens 

Len:~ 1 3 ir. v·. os-h. stra ver-e. boonis-p. booms-h .niggebrugge
a 'brouwer- j. slabbers-g. lelieveld--w .de hilst er-c .. Y .d. 
aardwep-r. de vroege · . . 
Res: p.de wolf- Leider:dhr.C,Kras 

Lens 14; b. rui ter:nan--a. schaareman-.a, v.d. aar-w. wil s-p. 
- berkelaar-a.looyestèin-j .v .wijk->-j .dessing-a.de pagter-
w. v.d. lindcn-a. v-maris · ·. 
" . L . d dh " .d. l'l . . .u.es:J.v.rosswn. ei er: r.u~v . . ~-\. eJ.J 

Lens 16;j.willeyns-a.burcksen-j.post-g,kerkhof-j,v, 
hoek-.j • .klos--r. koster- j .magnee-e ~wohrman- f; jonker" 
g.gomes . • 
Res :h,kleiwegt. Leider :dhr. ;,,,Poels 

PROGR:J,'if:;,·, PUPILLi::N voor zaterdag .5 april 1969 

Lens p1 zie Quick-tournooi · 
1 3.,-45 Lens p2 - Vios p1 

Lens p3 vrij 
1 3, 45. GRVC p1 - Lens p4 
13,00 Loosduinen p2 - Lens p.5 

1 3. 4-5" Len_s p6 - GDS. p.5 
13:00· Lens p/v1 comb, -
12.00 Lens w2 - Oranje 

OPS TELLINGEN: 

Lens wl· .. 
Blauw w •.. 

Lens p1 ; zi.e Quick-tournooi 

Ockenburrh 
],;adestein, Lonsterse

weg, Loosduinen 

Lens p2;g.v,gessel-r.v.d.meer-r.ineemskerk-a,v.kleef
th, tij ss_en,- j. v, '.' .. burgt,-r, y. hoek-a ,kleiwegt-g. v. osch-
e. de. w±t-;r. gome s. . . . _ . 
Res :p. v .d .nieuwenhuysen-t .d~'. .kok. L,eider :dhr. P .de Jongh 

. L.ens p3; zie ove;,·ige eli'tallërï 
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Lens p4; h. uding-b. v. veea:qr. guit--th. v.d. voort-h. koomen
r ;wij sman, j. hollink-h. r:.uyter-h~ v:. boheemen-m,v ;wassem-
r. yperlaan .·.. , . . . . • - . . .. . .· ·. · · 
Res:a,hoefnage1. Leider:dhr.J.Colpa. · • '• · :· 
Samenkomst:1.00 uur Hel'.\gelQlaan hk Leyweg(eurocinem~) 

Lens p5;a.v;:vBlzen-h.nouweland-e.yperlaan-r.micka-m. 
·.· sche!')per·s,..u'. v .• b:jcjst.erveld-j.. lustenhouwer-r. hofman-e. 
teunis-c,lipman-r,v.cl.kruk · · 
Res:j.brochard. Leider:dhr.~.v.Essen 
Samenkomst :12 .15 uur Hengelolaan hk Bouwlustlaan Vendet 

Lens_p6;f.kortekaas-p,hop-h,wubben-r.willems-g,wasser
man-j. wasserman-m. hoern:lerl~ampir-. bottet-p. v. osëh-m. peper-
kamp-h. lutterfuan · · 
Res·: s .knorr Leider :dhr. C. Nieuwenhuizen 

· Lens pup em vrelpen comp :wordt samengesteld uit de vol
gende spelers :p. bakker:-p-, devilee;-8 .• grimbergen-r-. v; 
kruiselberp-èn-f.v.d.meys-f.v.d.zel-f.kerkhof-t.king-
j.klarenbeelt-r.lelieveld-;3,teunissen : . 

Quick-pupillen-tournooi: 
:,an staande zaterdag neemt ons eerste· ï:ïupiiierÏelftald e el 
aan bovenstaand tournooi. · Wij zijn inged_eeld in Poule -1 
met de volgende ve··enig~ngen HVV=CONCORDIR-VOC en Quick " 
De wedstrijden duren 2 x 10 minuten en bij gelijk eindigen 
beslissen strafschoppen. De eerste, wedstrijd begint :om 

.: ·11 • uur; Dé volgende spelers worden verwacht: 
j. bl'oks-r .h'arnas-in. hevnen-j .de hilster-r. de hoogd:-a.de 
hoogd-r. v .luxemburg-r. v. noort-p. perreyn.:g. ruygrok-j .'. •· 
red eman- j . valkenburg . · ' · · 
Samenkomst: 1 0. 15 uur Hengelolaan hk Leyv,eg. eurocinerria 
Leide;•:dhr.J.de Hilste:r. 

.c.'.., __ - "' . ' 

Westerkwartier-tournooi voor ;, en C-klasse. 
:,anstaande zondag neemt ;',-1 en een C-elftal deel :aan 
het Westerkwa.rtier-tournooi. . , . • 
De }ègen;,tan_c;lB:t'S van /,.:.1 zijn :Puno-L ;F .• C .. -Xerxes en' . 
Westerkwàrtier. Voor het C-klasse elftal zijn -dit de.:... · 
zelfde verenip.ingen. 1 De wedstri-jden duren 2. x 1,5 · minuten 
Voorde C-kiassers vang· de eerste wedscrijd aan om 10 uur 
voor de A-klaseers. is dit om 10.35 uur.Opstellit:Jf.rn 0·~0. 

. l 
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·zijn elders vermeld in deze Lens:.revue. 

_Léns w1 ;j.bronger-r.waarsenburg-r.wagemans-m.schutte
r.v.d;boogaard-j.westerduin-r.versteeg-p.balkenburg-
p;lucas-p.v.d.burgt-p.perreira. . 
Re s :r .• peeters-r. pi eters Leider :dhr.;,. v. Nieuwenhuizen 

Lens w2 ;g .• appeldoorn-r. bon-p .. gier-f. verbarendse-j. v. 
kleef-p. v.d. burg-r .. yperlaan-f .• v. velzen-o. huis-th. v. 
luxemburg-h.v.d.winden. 
Res:h.hoppenbrlbuwers-s.v.d.meer Leider;dhr.G.DJiyvestein 

Overige welpen zie bij pupillen/welpen combinatie. 

;,FKEUrtINGEN PUPILLEN EN WELPEN.: bij slechte weersom
standigheden informeren naar evt .. afkeuring zaterdag 
tussen 11.00 en 11.30 uur tel.66.13.14 klubg_eliou,,,_.· 
Ga echter eerst kijken bij de afkeuringsadressen. · ,aleBn 
als er staat "zie afkeuringslijst '' mag je bellen. 

' ;.· . ' 

:,FSCHRIJVH:GEN: vóór vrijdagavond 7. 30 uur aan dhr, · 
G.v.d.Steen, Nunspeetlaan 303, tel,39.86.94 alleen deze 
week. Telefonisch àleen vrijdagavond tussen 6.30 en 
7 .• 30 uur tel. 66.13.14 klubgebouw. In uite~st dr.ingende 
gevallen kun _je zat€rdag tussen 11. 30 en .12. 00 uur· bel
len naar ons klubgebouw tel.66.13.14. 

NIET OPKGkEN: wegens niet opkomen in het afgelopen 
· weekeinde wordt P .de Wolf, twee weken als reserve opge
steld. 

KEEPERSTR..,INING: deze week worden om 10 uur verwacht: 
H.Jochems en J.HeJvensteyn. 

TrLININGEN: dinsdag 8 april gaan de trainingen niet 
door. Voor reis naar Zeist zie publicaties elders in 
deze Lens-revue. 

Vrijdäg jl .• waren ten tweede male .de beaters van Lens · 
en Kwiek Sport in het Lens-klubgebouw. H<;:t î/Iekka van de 
beat, aanwezig .• Nadat de 1 e avond al een geweldig succes 
was geowrden, overtrof deze 2e avond door het spel van 
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de Groovy's, nogmaals àller ve~flachtibgen, En dat de fat 
de Groovy' s re~ds vogruit was gesneld, b_leek wel uit 
het feit dat dé cantine afeeladen vol was met jeugdige 
Len'sers en Kwiek~Sporters. Nu ik het toch. ove.r .de ver
hqüdingeri tens-Kwielc-,Sporj;; heb, móet __ het mi'J vap het har 
dat de Kwiek-Sporters· _zich afzondi,ren v~n. d ,e rest; een 
"clan"· vormen, _waar_ men zich -niet in !TI~g mengen,. D_at · moet 
op zo'n avond uit den boze zijn(een op deze plaats zeer 
juist __ cliche). Een ~nder p_µnt waar.ik kriti_ek.op heb: he 
oritörek~n van qestuursleden .. Het bestµur dat· toep op elk 
everièmènt àariwezig is; schitterde _doet afwezigheid! Waar 
Voelen zij zich misscien niet óp hun plaats tussen moder 
dansende. jongelui? Kwiek=Sport bestuursleden waren echtE 
·wel aanwezig. Ondanks d"eze kritiek vind ik wel dat er 
zoveel positieve punten waren dat een 3eavond zeker geer 
ganiseerd ,,10et worden. f,ls dat dan eventueel gebeurd, 
lî'efstmet een ander:e b_and, heewel, ik heb het al be
toogd, c:e Groovy' s st.eengoed waren, want wij willen· ook 

.. wel eens een ande.r gènre geniéten. · · · · 

Cees Grimbergen. 
P.S. Uiteraard met heel veel dank aan organisator 
Henk de Groot, 

'l'OURNC'CL :.GENI):,: 
-5--:4-69 Quick-tournooi pupillen 1 

"6-~--69 Westerkwartier-tournooi ,'.-1 en Lens 12 
19-4-69Polio-tour-nooi Lens 5 
19-4-69Pa Hierck-tournooi Lens 11 
30-4-69Len s-tournooi ;~~1-
~0-4-69VUC-tournooi pupillen 4 
30-4-69HBS-tournooi Lens comb. C-klasse. 

- i 



REDAKTIE 

f. van boheemen 

j. groenendijk 

g. jehee · 

f. wubben 

REOAKTIEAORES 

r. van boheemen ... 
ellekomstraat 55 

tel.: 32 24 00 

SEKRETARIMT 

h. a·. v. d. steen, 

(ultonstraat 165 
tel.: 63 24 22 

TOTO-SEKRETARIS 

j. j. m. jager 

weimarstraat 67 

tei.: 33 21 33 

TERREINEN 

sportpark e~camp 
hengelolaan, 600 

tel.: 66 13 14 

KONTRIBUTIES 
gironummer tnv 

penningmeester 
lens 33 67 11 

WEEKBLAD _VAN DE VOETBALVERENl~ING LENIG EN -s NEL 

42ste jaargang ·nummer ~1 9 aprii 1969 

PROGRAI•illA SENHlREN voor· zondag 1 3 april 19 69 
14.60 Slikkerveer 1 - Lèns 1 Gem,Sportp~rk, 

Leider :dhr.P .r-ieershÖek Sportlaan,. 
Grensr.dhr.G.Vissèr, ' Ridderkerk. 
Verzamelen:12 uur; bus vertrekt 12.30. 

12.00 Lens 2 - HI~SH 2.. 1-1-6/4 . 
1 2. 00 -VUG 5 - Lens 3 _ _ Kleine Loo,-

14. 00 
12. 00 

yerzamelen: 11 uur _klubgebouw Lens. · 
Lens 5 - GDS 3 1-1-6/4 
Lens 6 - SEP 2 2-1-5/3. 
Lens 7_- ODB 7 __ , 2-1-5/3 14. 00 

15. 15 Posta11a 7 - Lens ·9· Verl.Waals-
dqrperweg/bij ·· 
Buurtweg. . 

Lens 4 en-8 vrij 

OPSTELLINGEN : 
L3NS 1; LENS 2; 
c.v.d,beek r.bruggemans 
h.dietz(A) l.riemen 
N.N. d.groenendijk 
h.,smitskam j.v.dijk 
j'.v.d.knaap . g.kemperman(A) 
m.v.veen j.englebert 
g.verhaar th.hoefnagel 
e.bakkers g.looyestein 
f.de· zwart · h. brandenburg 
th,brandenburg a.kortekaas 
w.keetman g.benneker 
RES: RES: 
a.rooduyn r.brandenburg 
h.rooduyn j.de jongh 
b,v.d.lans a.v.egmond 

Leider: 
dhr,J,Willems 

LENS 3; . 
a. verbarend_se 
f. straathof. 
l.smitskam 
a.nieuwenhuizen 
w. verbarend se 
n. koot (A) 
t. he er schop. 
w. eykelhof . 
f .wubben . , · 
th,brochard 
r.eykelhof 
RES: 
g. v',d,kolk 
a.janssen 
j.groenendijk 
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LENS 5; 
w; burghouwt 
j .welling 
g;l.v.d.akker, 
g;hógetoorn 
a;v,wasbeek 

•i;kléiri bretelèr 
. ; ,,,ricl~,•g:root(A) 
. j. l'~:ktt:i,pg . 

_c,vervaart 
• _,·. i;i,drabbe,, 

e.speicher 
RE$: 
'j ,de ,boer 
h: suyki,rb.uyk 
f.burgl)ouwt 

• . l."": "' ~ 

LENS 9; ~-: · .. , .. 
a.v. OÇ>!lt ve·en-K. 
n;osse : 

a:verbruggen 
P.castenmïller 
à .poel s ( A) 
f.de- wi.ntèr 
w; v .. d .. laàn 
l .. jungsçP.' ger 
h;ctciûw . . . 

· j • yei'parènd se 
: -.. 

-Es:. 
b'; Ósse 

LENS 6 ; LENS 7.; 
m. suykerbuyk . 1 . branà.~nburg 
h:de groot n.de grµyter 
m.v.zilfhout ..•. S.v.dijk 
w.hansen · · ' .. m.v.eijsbergen 
h. kemp.er ... , .. ____ .- .. j. riemen 
h; de .st.ex-l<;:e ··" ,.s,:--?-• j eh.ee ( A) 
a.v.d.ll)eyden _ e.a.v.cl.acker 
l.jans~~~(Al-· g.v:d.kleij 
h.haket:., : :, g,halleen ~-.-· .... -.-.~:c·•" 
j.de'hilstër è.th.kuyper '· --:• ···· 

.,. • .· ,_ ., .. , ,., .. ' ,-•. ; ,-'.·. _i 

w. venderb9s h, beyer!,bei:igen v.h.:. 
HES : RES ·: ! '·'· : : ·, · . _,:,,.. 
c,. peet er:;,. ·. . l .bieeker • ' .•. ::--; : l!F 

r. rave st·eil]. ·. j. brqchard 
·f.véelbèhr. 

EEDEDELINGEN EKO: 
! 

AFSCH'.UJVINGEN: vrijdagav-ond tussen 
7. 30 en 8. 30 uur tel. 66. 1 3. 1LI-. ¼;+1-1q~e,~ 
bouw.· Alleen :Ln . .n.Ro.dge_vallen I"\l:tèr · ···'· 
bij dhr.J.r:icka, tel •. 67,9,2.76't 2 

· ··· .. 

Af:;,chrijvingen bij andere funkt'i.ona- · 
r·ïss~n·;:·:b est uur sl~ct~n I cant ine beheer'-'" 
dêr- en d ergcli jke worçlen 'als niet ont-
vangen beschouwd. 1 ._,, ,::·::,;,_ 

; • • • .J· • • •·- ; .,- .. ,,; ~ 
AANVOERDERS ATTENTIE: alle aanvoe'rde:rs 
·diE:me~:e r voor te· z9rgen, dat df'j(e,d2'"· 

·. str:i.jçlr?PPOEten uiterlijk maand-aga:c:. ·.,~; 
· vond-·y9lledig ingevulq. bÎj de Eko zijn j ;noogduîn 

w_ .. e .. suikElr 
c' ;ll)p-t sa ers 

ingeleverd. Voor de uit spelende. elf-; __ _ 
• • • • ' • 1 ••• , •··. tallen mnpten i::uilformulïer en wéd;." 

;: . strijdrapport vr:i..jcÏçigá.v.on,d of· zätlir
dagmiddag in de best1,türskamer wordè'i'r 

afgehaald. .· 

. f •. 
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P':.OGRAMI•Jl: JUNIOB.EN voor zondag 1 3 april 1969 
Lens 1 vrij 

12.00 Lens 3 - Dynamo'67 
14.00 OSC 2 - Lens 4 Vla~eriburg, Jaïarîahoeve. 

.OPSTELLINGEN : 
Lens 3; als bekend. Opstelling en reserves worden zon-

dag bepaald. 
Samenkomst: 11.00 uur klubgebouw. Leider:dhr.F,Herremans 

Lens 4; als bekend 
Res:f,helvenstein-r.jacobson. Leider:dhr.F.Flumans 
Samenkomst: 1 3. 00 uur Capi tol, ·Apeldoornselaan hoek 

Loosduinseweg, 

PROGRAI-~·,A JUNIOREN voor zaterdag .J 2 april ·1969 
15,45 Quick 3 - Lens 2 
1-5. 45 Leris 5 - DHC 6 
15.00 Duno 4 - Lens 6 
15.00 HDV 3 - Lens 7 
15.45 Lens 8 - H~SV 2 
14, 30 Lens 9 •~ ODB 3 
1·5. 45 Scheveni:ngen 9 - Lens 1 0 
14.30 ~ens 11 - VVP 11 
14.30 Quick 11 - Lens 12 

Lens 14 en 15 vrij 
15. 45 Dynamo' 67 /5 - Lens 16 

CPSTELL1NGEN : 

Lens 2; als bekend 

·, de Sav.Lohmanlaan 

ï•.:gr. Nol en slaan 
Zuiderpark 2e g. 

Schenkkade 

de Sav.L0 hmanlaan 

OckenbU:rgh .. . . 

Res:r,v.hartingsveld Leider:dhr.H.de Groot 
Samenkomst:14,45 klubgebouw Lens. 

Lens 5; als bekend r.vuurens 2x. 
Res:fr.disseldorp 2x. Leider:dhr.G.v.d,Velde 

Lens 6; als bekend 
Res:p.v.d.steen Leider:dhr.J.v.d,Voort 
Samenkomst:14.30 uur Thorbeckelaan hk Haagweg L. 
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Lèns 7; r.bos-1.eeberts-a.schijf-r.hoefnagel-f.de kieijn
j.zoun-r.de wolff-j.keetman-w.englebert-a.v.d.keer-
c. v .hulst 
Res:a.de pagter. Leider:dhr.A.Blok 

· Samenkomst :14. 30 uur Loevesteynlaan hk Hengelolaan 

Lèns 8; b.de haas-j.v.d.ende-j.v.dam-p.heynen-j.-janmaat 
1. v .d .mèer-th. v.d. aardweg-p. wilmer,-g. v. ardenne·--'a. rave
steyn-j .hel vensteyn. 
Res:j.meyers Leièer:dhr.J.Heynen 

Lens 9; r.vuurens 2x-e,v.d.linden-w.hendriks-th.wilshaus
w ;dui ve steyn,-r .wouters-j .meuleman-p. steffen-c. v. deel en 
r.v.nunspeet-j,v.delft. 
F-es :w .wils-a_.Y .maris 

Lens 10; m.reuver-a.kuiters-a.castenmiller-j.asselman
b;hoefnagel-j.fucas-j.hóoghiemstra-r.asse-lamn-r.chartte 
c. hoenderkamp-w_.mulkens 
Res:f,de ",,.nege::-p.berkelaar-a.looyestein.Leider:dhr. 

F.Wubben 
. Samenkomst: 15. 00 uur Hengelolaan hk Loeves+-.e,inlaan 

Lens 11 ;r.v.d.steen-m.v.baggum-g.trommelen-f.dissel
dorp-r.zoun-f.veeren-r.micka-f.baven-g.heynen-r.v.d. 
horst--'j.v.rijn-
nes:p.perreyn 2x- Leider:dhr.G,ir.n,Steen 

Lens 12; h.jochems-j,janmaat-à.lodder-g.colpa-p.le brun 
p,verschoor-w.v.d.linden-f.snoeyers-e.hoefn~gel-f,wou-
ters-d .limbeek ·· · · · 
Res:a.v.d.aar Leider:dhr,G.v.d.Ileij 
Samenkomst:14.00 uur Hengelolaan hk Leyweg 

Lebs 13; als vorige week 
Res:p.de wolf Leider:dhr.C.Kras 
Samenkomst: 13.45 uur.Hengelolaap hk Bouwlustlaan 

Lens 14 en 15; zie overige elftallen(ook B-klasse 9-10) 
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Lens 16; als vorige week . 
Res:h.~leiwegt Leider:dhr.A.Poels 

Vi10GRAi.\"IT.;A PUPILLEN EN WELPEN voor zaterdag 12 april 1969 
13.45 Lens p1 - DHC p1 
13.45 Cromvliet p1 - Lens p2 
13.45 Lens.p3 - Velo p4 
13.~5 Lens p~ - Kranenburg p2 
13.00 Lens p~ - Loosduinen p2 
13.00 Lens p6 - Lens p7 
12. 00 Vredenburch w1 - Lens w1: 
12.00 Lens w2 - Cromvliet w2. 

OPSTELLINGEN : 

Red~rijkerstraat 

v.Vredenburchweg 

Lens p1; g.ruygrok-g.bloks-p.perreyn-j.redeman-r.de 
hoogd-r. v. luxemburg-m, ]:iey:nen;-r. v. noort-r. harnas-j .d.e 
hil ster- j . vaJ.kenburg . . . . 
Res:g.lorsheyd_Leider:dhr.J.de Hilster: 

Lens p2; g.v.gessel-r.v.d.meer-r.heemskerk-a.v.kleef
:bh. ti jssen-j. v, d ,. burgt-r. v .hoek-a. kleiwegt-g. v. osch
e. de wit-w. gomes 
Res:r.wijsman Leider:dhr.P.de Jongh 
Samenkomst:1 uur Hengelolaan hk Loevesteinlaan 

Lens p3; th.prins-e.v.luxemburg-r,leyn-e.schenkels
f.kras-rene v.d.meer-ratoh micka 2x-p5-t.de kok-p.v.d. 
nieuwenhuysen-a.de hoogd-r.peek 
Res:r.hofman2x-p5 Leider:dhr.Th.Hoefnagel 

Lens p4;h.uding-b.v.veen-r.gmit-m.v.wassem-h.koomen-
·h.v,boheemen-j.hollink-h.ruyter-p.zalme-a.hoefnagel
r.yperlaan 
Res:th.v.d.voort Leider:dhr.J.Colpa. 

Lens p.5; a.v-velzen-h.nouweland-c.lipman-c.v.bijster
veld..:e.yperlaan-j.lustenhouwer-r.v.cj..kruk-j.brochard
e.teunis-r.hofman2x-p3-h.lutterman · · 
Res:r,micka2x-p3 Leider:dhr.A.v.Essen. · 
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Lens p6; f.kortekaas-h,wubben-p.hop-s:knorr-r.nottet-) 
r, willems-g .• wasserman-,m. hoenderkamp-p. v, osch-m.peper
kamp-j. wasserman 
Res;th.tl.luxemburg-r.yperlaan Leider:dhr.A.Hop 

Lens p7; wordt samengesteld uit: e.v.amerongen-p.bakker
p.devilee-a,grimbergen-r.v.kruiselbergen-j.klarenbeek-
p .koevoet s-q. v .d .meys-m. prins-m. schutte-.f, v.d. zel •· 
Res:p.gier-p.v.d,burg. Leider:dhr.C.Nieuwenhuizen; 

Lens w1; j.bronger-r.waarsenburg-r.wagemans-r.pict"'.:rs
r. v .• d. boogaárd-j. westerduin-r. verstecg-p. vall:kenburg-
p. lucas-p. v.d. burgt-p. perreira, 
Res:o.huis-f.v.velzen-g.apneldoorn Leider:dhr.A.Nieuwen-

huizen. 
Samenkomst:11.10 uur.ingang Lens-terrein 

Len·s w2; wonft samengesteld uit :r.bon-r,bartelsman
m.hoogduin-f.kerkhof-t.king-a.koevoets-r.koevoets
r. de keijzer-r_ lelieveld-e. v.d. linde-s. v .d .meer-r
peeters-s, teuni ssen-f, verbarendse. Leidér:dhr.G. 
·· · · · · · Duivesteyn. 

Overige welpen zie bij Lens p6 en P7-

AF'KEURINGEN · PUPILLEN/tBLPEN: informeren zaterdag tussen 
10.45 en 11.15 uur tel.66.13.14 klubgebouy;-, echter 

. all.een als er op de afkeuringsadressen staat vermelp.: 
zie afkeuringslijst. 

AFSCHRIJVINGEN: v66r vrijdagavond 7,30 uur schriftelijk 
aan dhr.G.Lorsheyd, Meppelweg 972. 
Telefcnisch tütsluitend vrijdagavond t:ussen 6. 30 en. 7. 30 
tel.66.13,14 klubgebouw. In uiterst dringende gevallen 
kun je zaterdag t.ussen 11 . 30 en 12 uur bellen naar 
het klubgebouw tel,66.13.14. 

Wij· maken onze junioren, pupJ.llen en welpen er. nog eens 
op attent, dat alleen voor. ziekte en eventuele uitste
digheid (bijv.mi:t ouders) mag worden afgeschrev,en. 
Feestjes, schooltoernooien en andere deq,elijke evene-
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menten worden <loorèe Juco- niet· als,geldige afschrij::. 
vingsreden geaccepteerd. · 

: f ·,: ;•; , 

. . ·, ; _. .· . ' · __ : : . ' .- .. . . ', ;_ NIET OPKCI',%N: wegens· niet opkomen in het ·afgelopen 7; 
weekeinde worden F. Hel venstein-R. Jacobson twee keen· 
als é!)serve opgesteld'.',_ _ , ,,_-_ ' 

., •,'<'-
•. ;,:_ 

-KEDPES.STP.AJ:NING: deze week' worid.en om 1 o uur verwacht: 
G ,Ruygrok-·H. J ochems en,.-R, v.d. Ste·en. 

TOURNOOIAGENDA: 
19-4-69 Polio-toernooi Lens .5 . _ --···· _ 
19-4-69 Pa Hierck-toernooi Lens 11 ('s morgens) 

· ...30-4-6~ Lens-toernooi A-1 (met o .a .Feijenoord). 
Houdt deze dag vrij!"(! Het belooft een interes
sa;-it toernooi te wbrden, Wij vé1:wachten veel· · 

30-4-69 
30-4-69 

bezoekers · 
vue -toernooi voor P 4 
HBS -toernooi C.klasse comb. -~~-J~'-~t'~~~ . 

TOERNOOIVErtSLAGEN: . ' "' 
Het 'ligt in de•"b'eê:iOk1ing elke w'e~k (als tenmiris,ét•,f· ; 
redaktie en/ of typiste geen roet. in het eten· go_oienJ 
'en kort verslag te geven van de gëspeelde toernoàièri, 

- Het eerste toernooi-weelcend, was zeer. succ"ésvol. . 
Twee 0 erste en een twee.de· pJ.a·a•ts was het 'resultaat. 
Ons eerste pupillen el;f'ta'h beet d e spits af bij Quick 
en wist na 4 zeer goèd'\gespeeld'e wedstrijden resp. 

- tegen HVV ( 0-0~), VOC ( 4-0 )', · Quick ( 3-:-0) ·eri. Concordia 
(4-0) beslag op de fraaie 1e prijs te legger;i.. Vooral 
de wedstr:i.jd tegen Quick stond op hoog peil. · 
2.ondag traden A-1 en C-2 aan in het door Westerkwartier 
georganiseerde toernooi. A-1 wist beslag te leggen op 
de eerste prijs, hoewel dit in de wedstrijd tegen 
Duno aan een zijden draadje heeft gehangen. In<È laat
ste minut·en wist Lens een 0-1 achterstand om te bui
gen in een 2-1 voorsprong. Het winnende doelpunt kwam 
uit een corner van P.v.d.Aar in de laatste seconde. 
Hiervoor was van Xerxes met 170 gewonnen; terwijl 
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tegen LFC met 1-1 werd gelijkgespeeld, In de laatste 
(harde) wedstrijd werd de conc.urrent Westerkwartier 
mat 2-d·verslagen, · 
Een C-combinatie wist in z~jn .Poule met sterke C-1 
tegenstanders een verdienstelijke 2e plaats te behalen. 
V .ri· Duno werd met 4~0- gevronnèn, teg"Em Westerkwartier 
werd de :!tP.nd dubbelblank gehoud'en. Tegen Xerxes werd 
weer gewonnen met 3-1. De laatste en tevens beslissende 
wedstrijd tegen het ongeslagen LFC werd een anti-climax. 
Ondanks een 1-0 voorsprcng werd geheel·onnodig met 
2-1 verloren. 

VAl.IA: 
Paul Wolters'(lens 10) ligt al enige"tijd in het 
Zeehospitium, Kijkduin op bezoek te wachten. Bezcèk-

. tijden van 3 tot' 7. 4.5 uur. 
Wij hopen Paul weer spoedig op onze velden te zien 
dartelen. 

OFFICIEEL: 
AD::lESWIJZiIGING LEDENLIJST: • 
434 Welzen van H.L.G. thans Bilthoverilaàn 76, den Haag. 

ADVE 1TENTIES LENS REVUE : . 

Met ing~nf van heden kunnen belangstellenden zich op
geven·voor·het olaatsenvan advertenties in de Lens
revue.van het komende seizoen. 
Het ~arief is .50 ~ulden per éénachtste pagina, 
Opgeven bij het sekretariaat, dat voorlopig is geves
tigd Valkenbdslaan 18, 



REDAKTIE 

J. van· boheemen 

j. groenendijk 

g. jehee ·. 

f. wubben · 

· REDAKTIEADRES 

f. van boheemen 

ellekomstraal 55 

tel.: 32 J4 00 

SEKRETAAIAAT 
h. a, v. d. steen 

(ultonstraat 165 

tel.: 63 24 22 

WEEKBLAD VAN DE VOETBALVERENIGING- .LE N 1.G EN SNEL · . . 

~2ste jaargang nummer 32 16 april 1969 

ADRES SEKRETARIAAT: 
· Tot nader order dient alle korrespondenti(:l 

voor het sekretariaat gericht te worden aan:. 
G,H.C.Hàlleen" Valkenboslaan 18, 
tel.overdag:1ö.38.20 toes~el 21 

TELE LENS: 

Zaterdag jl.l.i de vlag van de eerste kampioen 
Lens 2 jun.gehesen. Proficiat! De vraag is nu 
echter:"wie volgt" (voor een kampioensverslag 
zie elders Lens-revue). Vandaar dat wij een 
beschouwing van de seniorenelftallen ~1illen 
geven: • ' 
Lens1 dit jaar voor het eerst"in de 3e klas, 
had een zeer goede start en wist zelfs kam
pioen D.H.C. tot tweemaal toe een gelijk spel 
af te dwingen. Ondanks alle kritiek en moei
lijkheden mogen wij wel stellen, dat het eerste 
het dit jaar bijzonder goed gedaan heeft en 

TOTO-SEKRETARIS beslist bij de bovenste vier zal eindigen. 
j. j. m. jager Len~2 is een goede middenmoter zonder degra-
weimarstraat 67 datie gevaar. C 

t •. 332133 Lens 3 een elftal, dat bij tijd en wijle wel 
e,.. 1 e~~oetbalt"is ook een, zij het wat zwakke 

~~enmoter. Degradatiegevaar is er echter ook 
~ ~niet zo zeer, .. · __ . 

sportpark è'scamp H~tzelfde geldt voor Len_s. 4, _ d1;1t W: ai;!ne~l" het. 
h 1 1 

· 6-00 z1ch gesteund weet door cäe m1litairisti·sche 
enge o aan • d , • d • d · · ( 1 1 · d 2 
1

. 
661314 

· ·1n i v1 uen in e veren1g1ng maa 1n e 
Ie" weken) grote overwinningen kan boeken. 

KONTRIBUTIES 
gironummer tnv 

penning_meester 
lens 33 67 11 

Lens 5 is dit jaar wel een hele zwakke bedoe
ning, O'ndanks dat het•circus-elftal onder lei
ding van direkteur R.de Groot vaak doelpunt, 
blijkt de ~chterhoede uitermate zwak, gétuige 
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de uitslagen van 8-4, 6-5 in het nadeel van Lens. Er 
moet dus nog heel wat gebenren willen zij die enge rode 
lantaarn kwijt raken .• 
Lens 6 ,het enige" elftal dat reële kampioenskansen heeft, 
hoopt zoridag de vlag in top te .hijsen; f{oeten wij hier 
nog om supporters vragen? .. ---··-··•·. ·-·-···•--,..-. __ .. 
Lens 7, Utopia, heeft waer, __ g~piaa_kt; __ wat_ zij _in };let be- · 
gin vap het s e:j._zoen gezegd heb.be.n. U herinnert zich de 
zin: 'dë '.stand va11 de kompetîtie is nu reeds bekend.· En 
zóals nu blijkt- was het wederom 'juist. Utopia is en 
blijft zoals 'ieder .jaar een stevige n1iddenn!oter zöi1der · 
kampioensaspiraties·. Tfen sl:5aar't zich het ·gehele seiz'6eh 
voor de wedstrijden om de geduchte en fel-begeerde· · · 
Utopia-CUP. . ,... : --_-.,, : . ' 
Lens. 8 is· alweer een goede middenmötêr-zóndë"i:-· degradatie-
~~~;. - . .· 
L_ens 9, een zwakke b);'oeder speélt ·een _aardige kompetitie 
Helaàs is vrouwe Fortuna onze broeders nooit gunstig ge
zind. A.s. zonftag speelt dns 9e de belangrijkste wed
strijd van d•e komnetitie om weg te komen van de nare 
plaatsen onderaan. Heren :;,ucces!_ . . .. 
AT bij al zijn.de resvltaten van de. senioren niet al·_ ... 
te· gunstig; '}:aar o'cl1 twee goede seizoenen aèhter elkaar 
i_s te. veel_, Erri _de töekoms:t van Lèns is goed. Buiten 

... · _het reeds _eerder genoemde 2e junioren-elftal, heeft 
"' het, 3e · en_ nog en~ge andere junioren-elftallen .goede· 

kansen. · · · · 

OFFICIEEL: 

In ballotage: ... 
A.W. Cox, Vledder straat __ 1 02-; tel. 67. 42. 24 

• "" ·i 

Adreswijziging ledenlijst: .. 
69 F,.D_;BurghÓuwt, naar Regentesselaan 47, tei!:;99,94;9ç=-;.::-,-é 

457 R.A;Wü,stefeld naar. Janseniushof 128, Hilversum, 
tel.0~150-,41676 

·,. 
-SCHORSING: _ , 
Het bondsbestuur-heeft J,Englebert n.a.v .• het gebeurde 
in de wedstrijd G.D.A .. 3. - Lens 2 een schorsing opgelegd 
van één bindende wedstrijd van Lens _2 en één wedstrijd 
voorwaardelijk met een proeftijd van een jaar. De kos-

' ; 
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ten van het onderzoek van de bond bedragen 1.5 gulden 
en dienen door betrokkene omgaande te worden overge
maakt op gironummer 33 67 11 t.n.v. Penningmeest.er 
Lens. -

Z01''.ERAVOND VOETBAL: 

In tegenstelling tot ,vo·orgaande jaren zullen' dit' jaar ' 
gedurende het na-seizoen voor onze ::,eniöréri en· jupïoren 
op door:...de-weekse avonden wedstrijden ge'cirganiseerd · 
,;,orden" Door het in eigen beheer nemen 'van onze 'ter::-· 
r<eine_n kreég het bestuur de volle.dige beschikking -over 
die _ter'reinen en daar zal op zo groot mogelijke schäa:J. 

·gebruik -Van gemaakt wo.rden. r{et ,bétsuur. heeft gemeend:· 
slechts op dinsdag- en woensdagavond. één· ve.ld te :Ver- · 
huren, zodat de elftal en juniorenkommissie· zich kunnen 
ui.tleven in het samenstellen van. een flink zamerpro'- · ·: 
gramma voor zoveel mogelijk elftallen. . . . 
Leden, die zelf wedstrijden organiseren'kunnen dit• slechts 
doen met IJ!edeweten van be•stuur en elft?-lkommi ssie .. ·• -, 
·zonder toesteIP.ming worden wedstrijden nïèt- ge;,:ksep-

··- teerd., Over het huren van één van de v'elden kan slechts 
·kontakt worden opgenomen met dhr.J.v,d,['leij, Fram-
bozenstraat 45, tel.33,88.42. " .. -·. . · 
Ten .. ove-vloede wijzen we erop, dat yoor !let spelen van 

. wedstrijden irï de bedr:ijfskompetitie toestemming. nodig 
is '"van elftá'lkmmmi ssie of be stuur. 

Lens 2 junioren kampio·en. . 
Door -.een 6-0 .overwinning op Quick en door het 2-2 ge
lijke spel van conQg;rre_nt Gona tegen Ado is Lens 2, 
uitkomend in afdeling A-8, zaterdag j.l. kamp.iöèn· ~~~·-

• word en,. .-- • . 
T..iJdens en na de w:eèi.s.trijd, tegen ,Quic~ werd .er z_enuw:-' 
achtig tussen het Quick-en ·het Gonaveld ,-- waar zich ·· · , 
enkele Lens-spionnen bevond.én, getelefoneerd. pat het 
zenuwachtig- gebeurd·e b_lijk( wel uit de misverstanden , 

- die na .aflo.op .o!lfer' de ·uit slag van G.ona-ADO best:önden.' 
·- Eers.t werd een ,:1 -.2 yo9rsprqng voor ADO doorgege-ven, ..... 
'daarna een. 2-2 'stand. en toèn een 1-1 eindstand.- Later 
op.de avciriclbleekdat de 2--2 stand de goede'"was;· 
Van 8 tot 10 hebbèn'de' heren v.d.Kleij en de Groot t9en 

.• t ,, . 
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alle van seutember af ver-schenen nuriit1ers · van Neerlands 
Voetbal na.gèkeken om a-lle uitslagen te ve· 0 zar:,elen en zo 
de officiele eindstand te bepalen; waarbij Lens door een 
beter doelgemiddelde de 1 e plaats bezette.~,-
Len s 1 8 1 2 4 2 2 8 46 - 1 2 · . . . . ., .. . .. 
Gona 18 12 4 2 28 46-- 16 
Hieruit blijkt wel èat er tussen Lens en Gona praktisch 
geen krachtsverschil is geweest; de wedstrijdeJ'.\ tegen 
Gona·eindigden in een 1-0 nederlaag en een 0-0 gelijk
spel. Als we de gespeelde.wedstrijden verder bek'ijken, 
springen er volgens mij twee in.het positieve• uit: de 
thui sove:rwinningen op HD. V. ,en ADO en twee in het nega
tieve: de nederlaag tegen Loosduinen en het 3-3 gelijke 
spel tegen 's-Gravenzanden na een 3-0 voorsprcng bij 
rust, uit. . ··· · 
Na deze informatie, natuurlijk de bedankjes: allereerst 
aan onze eminente· coach., de ook wel als Ka-ka kereltje 
bekend staa.nde, heer de Groot, die, sor.;s wel een taktiek 
uitsj:,J.nuelcl.ê;,.:waar i.e het·niet helemaal mee e·ens waren, 
maar die· toêh;wel in hoge mate tot het suc::ces heeft bij
gedraren. V·ooral de verzorg;i.ng ( de Dextro' s) was "uit ste-
kend. · · · · · · 
De Juco wordt _bedankt en kri j'gt 'tevens e·en pluim voor de 
juiste redenering van dri'e weken geleden, dat wij nog 
een reële kans op het krunpioenschap hadden. Ook dhr. 
Sd:lerpenisse, die de Jongens van di.t elftal, die met de 
seleetieproep meetrainden (6 man} een uitstekende condi
tie bijbracht. 

UTTSLAGEN: 

senioren 
Slikkerveer 1 - Lens 1 
Lens 2 - HESH 2· 
VUC 5 - Lens 3 
Lens 5 - G:ÓS 3 
Lens 6 - SEP 2 
Lens' 7 - ODB 7 
Postalia' 7 - Lens 9 

junioren 
Lens 3 - Dynamo 1 67 

2-0 
1-1 
5-1 
4-8 
4-1 
1-2 

. 2-1 

3-0 

· Cees. Grimbergen. 

· VARIA: 

De heer en mevrouw v. Kleef 
·berichtten ons de voor
spoedige geboorte van een 
zoon, die de·naam Marco 
kreeg. Vanzelfsprekend 
wensen wij de ouders veel 
geluk mèt de jonge telg. 
Als ifarco op zijn :leader 
lijkt, is het een beste! 
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OSC 2 - Lens 4 
Quick 3 - Lens 2 
Dumo 4 - Lens 6 
HDV 4 - Lens 7 
Lens 8 - HPSV 2 
Lens 9 .:. ODE 3 
Lens 11 -:- VVP 1,1 
Lens p1 - HDC p1 

·· Cromvliet p1 - Lens p2 
Lens R3 - Velo p4 

- Lens p4 - Kranenb . p2 
Lens p5 - Loosduinen p2 
Lens pb ·_ ·Lens p? 
Vredenb ,w1 - Lens w1 " 
Lens w2 - Cromvliet w2 

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

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

Langs de.ze weg dankt het. 
echtpaar G.Kemperrpan .. voor. 
de belangstelling die zij 
bij ·hun huwelijk mochten 
ondervinden. · 

Ook de familie Poels blijkt 
verrast met een jonge aan
winst. Hoe het kindje heet, 
is ons niet bekend. Zelfs 
over de kunne tasten wij 

. in het duister. Wat wij 
wel weten, is dat Arnold 
en zijn vrouw er erg blij 
mee zijn. Daarom van harte 
geluk gewenst, .... _. 

. ' 
Pupil·.H.Lutterman hing zondag 24 maart jl', ·zijn voet~·· 
balschoenen niet in de wilgen, maar raakt~ ze toch kwijt. 
Grote paniek natuurli;jk ! Wat· moet je als Cruyffie~in- · ·, 
spé zonder je trappers? Heeft een van de àndere pupillen 
dié toeh bij HVV speelden, ze soms'per abuis me·egenomen. 

Nu reeds vestigt· de Juco de aandacht op een groot ,ju- .. 
niorentoernooi dat op woensdag 30 april (koninginnedag) 
op onze terreinen georganiseerd za,1 ·worden,_ Dat dit · 
toernooi een absolute topper gaat war.den, "bewijst reeds 
de naam: Lens•Utopia-toèrnooï: Wat kunnen die bier- ·· 
buikem er toch mee te maken heböen? In ieder geval reke- • 
nen we op ve"l bel::-ngstelli:r:.ig, • ·• · ' 

Zondag jl. werd D.H.C. door een kloeke 3-0 overwinning 
op RKDEO kampioen in d. e afdelir:ig wa11-rin ook ons eerste 
dit seizoen Pitkomt. De Delftenaren toonden zich inder
daad,onbetwistbaar de sterksten en hebben· dan ook recht 
op onze felicitaties. -\ 

Het geheim van de Fam. Poels is gelukkig 'ópgelost. De 
Nestor.van het· 9e bezit een forse zoon. Wat'een ont-· 
dekking! De-jongen is genaamd Eric Johannes, :Loduvicus. 
De redaktie hoopt dat het eèri aartje naar·zijn vaart'je 
wordt, zodat dan de continuiteit van het 9e gewaar- · •. 
borgd zal blijven. De hee·· en mevrouw Peels - Suyker
buyk worden bij deze nogmaals van harte geluk gewenst. 



.., 1 

-~-89-

EEN . Ai::î"ZALIG:S LENSREVUE : 

Tja,· dat mocht u de vorige editie van ons clubbi'?-d wel 
noemen; Door allerlei omstandigheden, d_ie door_ het 
paasweekend iri•de hand werden_gewerkt, liet de redaktie 
het toen volkomen afweten. Waarvoor onze excuses!-. 
Achteraf hadden we u gaarne b·ericht over de over-

. winning die onze voortrekkers_ boek.ten op het in degrada
tieriood. verkerende Delft (in~iddels gevolgd door een 
zure nederl2-ag in Slikkerveer), hadden wij u gáarne ver
teld ove· 0 de bi,izonà.er @·eslaagde bingoavond die door de 
Ka-ka-baas op Witte Donderdag_werd georganise:erd. Het 
heeft allemaal niet zo mogen zijn., Nou ja, het was ook 

lk . ,,,1 zu mooi weer ..• 

Kf:ANTENACTIE: 

Na vele weken_van·intensieve voorbereiding kan de kran
tanactie wat ons betreft beginnen.; 
·Wij hebben ván ver.schilleride kanten gehoord dat menig 
Lenser reeds v-ele kilo's kranten opgeslagen heeft. Die 
kunnen nu naay de 2 volgende verzamelp\ll}ten worden ge-
bracht:. ~ . 
1 .• het Lens-terrèin, 
Elke maandag.:.. dinsdag-, à.onderdag-en vrijdagavond tussen 
19.30 en 20.00 uur in gèb.1 lok,3. Er is altijd_een lid 
ván d è juniorènraad bij. · 
2,c1hr.Flumans, 
Elkè maandagavond tussen 19.00 en 20,00 uur Weigeliaplein 
116. Men moet echter eerst naar hèt woonhuis van de 
heer Flumans bellen, tel.32,13,90. Hij komt ·dan naar 
het Weigeliaplein 116.·. ·· .· . ·, 
3.Het reeds eerder gepubliceerde adres van Roy Bos, elke 
dinGdagavond tussen 19.00 en 20.00.uur in de Wapser- · 
veen straat 3.52. . . 

Iedereen gelieve.echter er wel voor te zorgen dat het 
krantenpapier links en de tijdschriften etc. rechts in 
de'opslagruimten komen te ligqen. 
Df'"' JE BEST ! ! ! ! ! ! ... 
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PR.OGRA!ll"'.A SENIOREN voor zondag 20 april 1969 

14.00Lehs1-QuickJ . 1-1-6/4 
Leider :dhr. P .i'~eershoek, Grensr.dhr. C. Visser 
Ve ·zamelen 13,00 uur bestuurskamer 

12;00 Lens 2 - ADO 4. 1-1:..5/3 
12,00 RKAVV 3.- Lens 3 Heu\r,lweg, Leidschendam 
12,00 RVC 7 - Lens 4 · Irehespr.vtpark, Rijsw, 
12; 00 Lens 5 - Adelaars 2 2;.2:..5 /3 · 
15,00 Lens 6 ;_ RKDEO 5 2.:.1:..5/3 . . 
13,45 Texas 6 - Lens 8 Buu'rtweg,Wassenaar 
13,45 Lens 9 - HBS 13/ 2-2:..5/3 

· Lens 7 vrij 

OPSTELLINGEN: 
L~;NS 1 ; 
c,v,d,beek 
h,dietz(A) 
r,fortman 

. h, smitskam. 
j,v.d.knaap 
m.v.veen 
j,englebert 
e,bakkers 
f,de zwart 
h,rooduyn 
th,brandenburg 
':tES: 
l,riemen2x 
r.brlilggemans2x 

L:SNS 4· 
' th,suykerbuyk(A) 

n,de boer 
a.v.e12mond 
p,schouten 
r.brandenburg 
j,de boer 
r .1. v .d . akker 
p,burghouwt 

LENS 2; 
r.bruggemans2x 
l.riemen2x 
d,groenendijk 
a-rooduyn 
g,kemperman(A) 
j,v.dijk 
th.hoéfnagel 

.g.looyestéin 
h. b andenburg 
a .kortekaas 
g,benneker 
RES: 
h.beyersbergen 
Leider:dhr. 
J .Willems 

r,ravestein 
a, janssen 
p.speicher 
RES: 
j.v.schaik 
a.klein breteler, 

LENS 3; 
a,verbarendse 
f,straathof 
1. smïtskam 
a.nieuwenhuizen 
w,verbarendse 
n,koot(A) 
t.heerschop 
w.eykelhof 
f.wubben 
th,brochard 
r.eykelhof 
RES: 
n,drabbe 
a,v.wasbeek 
Verzamelen: 
10,30 uur Lens 
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LENS .5; 
w:burghouwt 
f;v.dijk 
n.de gruyter 
J;veldink 
[!..hogetoorn 
h.; suykerbuyk 
r.; de groot ( A) 
j .witting 
f.burghouwt 
c.meere 
j.de jongh 
RES: 
l.brandenburg 
g.halleen 

LENS 9; 
f;de winter 
n,osse 
j. verbarendse 
a,poels(A) 
th.broers 
p.castenniller 
l;jungschläger 
b.osse 
a,verbruggen 
h,douw 
j ,welling 
RES: 
j.hoogduin 

LENS 6; 
m. suykerbuyk 
h;de groot 
m.v ,.zilfhout 
c.peeters 
h,kemper 
h,de sterke 
j ,de hilster 
w,venderbos 
w,hansen 
h.haket 
1. janssen(A) 
RES: 
a,v,d,meyden 

EENS f; 
a;v.oostveen-k.· ·· 
h,a; suiker 
l.bleeker 
h.helmich 
c.kras 
w.e.suiker 
j.jager 
j. brochard 
a.v.luxemburg(A) 
f,bierhof 
h. jacobs 
RES: 
c. th. kuyper 

T:'EDED:ClINGEN -EKO: 
AFSCHRIJVINGEN: vrijdag-avond tussen 
7,30 en 8,30 uux<_ tel,66.13.14 klubgeb, 
Alleen in noodgevallen later bij dhr. 
P.Huis, tel.67.83.90. · ·. 
AfschrijJ1h1':'en b' j andere _funktiona,ris
sen, bestuu-~sleden, cantinebeheerde;r 
en de gelijke wo'rden als niet ontvan-
gen beschouwd. · · . . 
AANVOK:1DEB.S ATTEt1TIE: alle aanvoerders 
dienen er voor te zorgen dat de wed;
strijdrapporten uiterlijk maandaga
vond volJ.ëdigingevuld bij de Eke.zijn 
ingeleverd. Voor"de uitspelende elf

tallen moeten J'uilformulieren en wedstrijdrapport vrijdag
avond of zaterda/1:middag in de bestuurskar,1er worden af
gehaald. 

Quick 11 - Lens 12 was een goede wedstrijd waarin Lens 
zich pas in de tweede helft naar een ruime zege. vocht.~ 
Ince eerste helft, met wind tegen beperkte Lens zich· 
uitsluitend tot verdedigen, hoewel enkele snelle uit-· 
vallen de Quick-defensie in grote'moeilijkheden brach: 
ten" De Quick-voorhoede had niet veel in te brengen·. · 

' 
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tegen onze Y~rdienstel-i jke gelegenheid s "achterhoede-' 
1

_-. 
slechts 1 buitenspel doelount moest men toestaan. ( 1-0 
Na rust een furieus ae.nvallend Lens. E.H_oefhagel. scoo:,de 
al speedig de gelijkmaker, terwijl D.Limbeek Lens 
naar een definitieve voorsprong schoot. E.Hoefnagel en 
F .• Uouters bepaalden de end stand tenslotte op 4-1. 

PnOGnAI'.MA JUNIO:mN voor zondag 20 april 1969 

12,00 Lens 1 - Velo 1 
15. .• 00 Dynamo' 67 - Lens 4 Cckenburgh, 
13.4.5 Lens 2 - Lens 3 

C'.'STELLINGEN: .r 

Lens 1; als bekend met w.keetman en c.grir.1bergen 
2es:h,de ~onr-h Leide ;d~r.J,v.d.Kleij 

Lens 2;als bekend 
Leider:dhr.H.de Groot 

Lens 3; als bekend Leider:dhr.F.Herremans 
. -· , . 

Lens 4 ·; als bekend . _ 
Res:f.helvensteyn-r.jacobson Leidér:dhr.F.Flumans 
Samenkomst:14.45 ingang Ockénöurgl'l. 

P,,:OGRMii:.A JUNIOICN voor zaterdag 19 april 1 9 69 

Lens 5 zie Polio-toernooi ·R; V,. G, terrein 
15 .• 45 Lens 6 - Naaldwijk 3 
14.30 Quick 7 ~ Lens 7 •. . de Sav.Lohmanlaan 

Lens 11-12 zie Pa Hiercktoernooi,R.V.C.Terrein 
13.45 Laakkwartier 11 - Lens 14 Jansoniusstraat 
14.30 H.D.V. 8 - Lens 15 terrein Lens 
14., 30 Lens c-cornb, - Westerkwartier C-comb, 

OPSTELLINGEN : 

Lep.s 2; zie zondag .• 

Lens 5; zie Polio-toernooi. 
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"" 
Lens 6;a.hoek-p.heynen-m.bloks-th.v.rijn-t.jungschlager 
p_; v.d. steen-c. stapel-p. verheesen-th. booms-r .meershoek~· 
j.v.d,yoort · · 

_ Res :tr.resodihar.(ljo, Leider :dhi;-.J. v.d. Voort 
. 

Lens 7; als v.:,ri.r.;e we.ek 
Res :th~ v.d. aardweg-a. ravesteyn. Leider :dhr ,A .Blok . · 
Samenkomst:14,00 Thorbeckelaan hk L,v.Meerderveert 

Lens8; vrij zie overige elftallen 

Lens 9; vrij 

Lens 10; vrij 

Lens 11 en 12; zie Polio~toernooi 

Lens C-comb;h.jochecis-j,janmaat-r;v.d.borst-p.boorns
p.le brun-a.brouwer-g.heynen-w,de hilster-f.wout(;!rs-
P'. lelieveld-f. imoeyers . _ . 
Res ;p. de wolf-p :_verschoor. Leider :dhr. H .B1"anc1ènburg 

Lens 14; b. rui te·rrnan.:.a:. v; d: àar-p. berkelaar- j. de ss:ing
w. v .d, linden-a. lo'oyestein-a, v .mari s-j. schaareman-: 
j. v. róssurn-j. v, wi jk-a. de pairter_ 
Res:w,wils Leidér:dhr.G,v.d.Kleij 
Samenkomst:13,00 Hengelolaan hk Loevesteinlaan 

Lens 15;a.mooyman-c.bakker-r,bom-r,heystek-j,hendriks
j,ruiters-h.guit-~.~e~sink~r.v.d,linde-r,verbarendse-
r.v.overvest. · 
Res :a .-schneider.-j ,de greef. Leider :dhr. T, Heer schop 

Lens 16; v~ij 
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Zwaluwen Polio-toernooi voor B"klasse 
Pa Hierckbeker-toernooi voor C-klasse 

Zaterdag a.s. ,heemt B-1 (Lens 5) en C-2 (Lens 12) de.el 
aan het Zwaluwen Po]i.o-toernooi resp.Pa Hierck-toernooi.. 
De organisatie is in handen van de junioren-c.omuissi.e 
van'de K.N.V.B. afdeling ·1 s-Gravenhage. • ' . 
De tegenstanders zijn zowel voor .B-.1 .als C 1/2: R.V •. C., 
de Ooievaars- Or.nas en Die Haghe. . . 
De wedstrijden duren vroor de B-klassers 2 x 10 min .. 
en voorde C-klassers 2 x 8 min. . . . 
Voor de C-klasse begint het toernooi om 9.30 uur ter-
wijl de B.klasse zal aanvangen om 14.00 uur.·· · 
Dev,edstrijden worden gespeeld op de terreinenv:an R'.V .C., 
Sportpark ·•P:r:inse s Ir_er:e'', Schaapweg, Rijswijk. 

De volgende.B-klasse spelers worden verwacht: 
a.hoek-f.guyt-p.hop-fr'.r'aaff-j.v.d.heyden-c.schrover-
j. v.d. velde-j •. de jong-o.kortekaa'fJ-j .disse'ldorp-j .de . , 
zwart-h.rimmelzwaan, 
Samerikcimst:13,30 uU:r HoofdingangR.V.C. ter.rein 
Léider :·dhr. G .. v .~d, Velde., . ..· 

' C-klasse: . 
m.v.bag_o:um~f.baven-g.colpa-f.disseldorp-e.hoefnagel-
d. limbeek-a .• lodder-r .micka-j. v. ri jn-r. v.d. steen-g, trom-
melen-f. veeren-'r. zoun-· · · 
äamenkomst:9.'0o· uur He'ngelolaan 'hk Loevestein 
Leider:dhr.G.v.d.Steen 

In ve·,·band met het doel. van deze wedstrijden wordt er 
van iedere bezoeker (ook van de spelers) een enteee 
geld van f.0,25 gevraagd • 

. ; ,._. ' ·-:-~.-
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PROGRA!"'1A PUPILLEN en WELPEN voor zaterq_ag ,19 april 1969 

13;45 G,D.S. p1 - Lens~ 1; 

13~00 Ooievaars p1 - Lens p2 
13;45 W.I.K. p1 -- Lens p3. ' 

, ~ 2; 15 Ooievaars p2- ..: Lens -p4 
13.00 O.D.B. p2 - .Lens p5· 
13.45 Lens p6 - B.M.T.p5 
,13;-00 Lens p7 - N.L.S. p ·. 
11 ; 30. Vios w1 - Lens w:1 
1 2; 0-0 Te vierve w1 - Lénsw2 
13.00 Lens w3 N.L.S. w · 

·~.; . ·-

ÖPSTELLINGE.N·: 

. ,.·., Era-smusweg •,· 
Zfuiderpark 2e ged. 

,. :; idem ... 
... ,;·[.;, idem 

•,_ Albardastraat 
.. :_:}: 

,- !.'i; Stokelaan 
v~ Vredenburchweg 

• '·Lens p:f; g.-ruygr~k-g. bloks-p. p~rreyn-j :redémàn-r. v •. 
luxe!'lburg-in. heyneri-g. lorsheyd-r. v. noort-r. harnàs-
j .de hilst.er-j.v:alkenburg 
R~_s :ç3._. 's-gravendi jk Leider :dhr. J .de Hilst·er 
Samenkomst :'1 3·. 00 uur'. Hengelolaari. gk· Beresteinraà.n . - , . . ., . , __ . -

Lens p2;h.v:boheemen2x-r.v.d.meer-t.hee~skerk-a.i. 
kiliéef-th.tijsseri-j.v.d.burgt-r.v.hoek-a.~lei~egt;-g.v. 
osch-e.de wit.:w.gomes · · .. · · · 
Res:j.hollink2x-g.v.gessel. Leider:dhr.P.de Jongh 
Sam_enkomst: 1 2 ._,30. uur Hengel_olaari hk Loeveste:i:nla,an · . . . .. ' ' ., ' . - .. .., .. ~· 
ï:,e~-s 'p 3;th. priris.:rene v ;·ct :mèer-r. Ieyn-c. sc]1en1te1s-
f .kras-e. v ,luxemburg--,a. re_esink-t. de kok-p. v ._c;l ;niéüwen-
huysen-ralph micka-r;peek. . · · · · 
Hes :m. v. wassem Leider :dhr. Th. Hoefnager · · · 
Samenkomst:1.15 uur Hengelolaan hk Loevesteinlaan 

< • • • ~ • 

LenS p4 ;h. uding-th. v.d. vóort'-r. guit;-r~ wijsman-j. koomer1_
r. ype ·laan-j. hollink2xp2-h. ruyter-p', zalme..:a. hoefnagel
h. v. boheemen 2xp2 · 
Res:b.v.veenLeider:dhr.J.Colna. 
Samenkomst:11.45 uur HengeloÎaan hk Loevesteinlaan 

Léns p5;a.v.velzen-h.nouw land-c.lipman-r.v.d.kruk-e.yperl 
m.scheepers-c.v.bijsterveld-j.brochard-r.hofman-q.v.d. 
meys-h.lutterman- · 
R.es:j.lustenhouwer Leider:dhr.A.v.Essen 
Samenkomst:12.15 uur Hengelolaan hk Leyweg eurocinema. 
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Lens p6;f.kortekaas-s.knorr-ij,wasserman-p,hop-m,hoen
derkamp-r.willems-'-g.wasserman-m.pepe:kamp-p.v,osch- · 
e.teunis-h.wubben ·· ·_ · · · 
i'l.es :p. luca~2x-r .• nottet. Leider :dhr .A .Hop. 

Lens p?; r .• v .kruiselbe gen-p .. koevoet s-p. bakker-p .devilee 
j. klatenbeek-m .. prins-m. schut•· <1-f. wouters-a. grimbergen
f. v. <il" zel-e .• v .• amerongen · . · . · 
Res :r. v.d. bogaard2x-p. pereira2:x: Leider :d~r. N. Osse ·· 

Lens w1 ; j. bronger:..r. bon2x-r. waarsenburg-'"j. westerduin2x
r. v.d. bogaard 2x-p.v.d.burgt-p.valkenburg-r.versteeg
p.lucas~x-th.v.luxemburg-p-pereira2x. 
Res:r.wagemans. Leider:dhr.A.Nieuwenhui"en 

· ~amenkomst:11 uur ingang Lens-terrein 

Lens w2;g.appeldoorn-p.v.d.burg-r.bartelsman-m.hoogduin- · 
r.koevoets-p.fier-f.verbarendse-t.kerkhof-~.koevoets
o.huis-rppeeters 
Res:r.pieters. Leider:dhr.G.Duyvestein 
Samenkomst:11.00 ingang Lens-terrein 

. 
Léns w3; wordt samengesteld uit de volgende spelers: 
h ,hop,enbrouwers-j. v. kleef-t. king-r. de key3e:·-r. lelie
veld-e. v .d .linde-s. v .d .meer-s. teunissen-f. v. velzen-
h. v.d. winden-r. ype .. ·laan 
Hes:r.bon2x-j.westerduin2x Leider:dhr.C.Nieuwenhuizen 

AFKEUilINGEN PUPILLEN EN WELPEN : 
informeren zaterdag tussen 10.45 em 11 uur voorc'e welpen 
en tussen 11.00 en 11,30 voor de pupillen, tel.66.13.14 
klubgebouw echter alleen als er _staat op de afkeurings
adressen zie afkeuringslijsten, 

AFSCHRIJVINGEN: v6ór vrijdagavond 7,30 uur schriftelijk 
aan dhr. G. Lorsheyd, l\îeppelweg 9 7 2. 
telefonisch uitsluitend vrijdagavond tussen 6.30 en 
7.30 uur tel.66.13,14 klubgebouw. In uiterst dringende 
gevallen kun je zaterdag vóóf 11,30 uur bellen naar 
dhr.G.Lorsheyd, tel.66.31 .55 

1 
J 
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NJET 0PKCMEN: wegens niet- _9pkomep. in het afgelopen 
weekeihd!è rrn.rden R. Notte:f;;-P.. Wageinans:-P. Pieters:..G. v. 
Gessel-P:.verschoor-R.v~Hartingsveld-W.Wils en.B.Rave-
stevn 2. maal .. als_ reserve opges~eld. · 

KEEPERST)l.AINING: .deze week,geen keeperstraintng. 

T0ElN0CIAGE~!DA: 
30-4-1969 Lens A-1 toernooi.aanvang 11 uur. 

vue-toernooi voor··p 4 
HBS-toernooi C-klasse comb-. . 

' - . 

' ' 

.. 

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



DE LENSREVUE 

weekblad van de voetbalvereniging Lènig en Snel 

42ste jaargang nummer 33 23 april 1969 

Adreswi,jziging sekretariaat 
Tot nader order dient alle korrespondentie voor het 
sekretariaat gericht te worden aan: 
G.H.C,Halleen, 
Valkenboslaan 18 den Haag 
tel.overdag 18.38.20 toestel 21 

TELE-LENS 
Bekruipt U ook regelmatig het gevoel van nheimwee" als 
u denkt aan wat er precies een jaar geleden te gebeuren 
stond? Tond stond iedere zondag de telefoon roodgloei
end van het competitienieuws, was iedere Lenser wit• 
heet van èe emotie. Lens bevond zich toen immers aan de 
vooravond van het kampioenschap. 
Het is natuurlijk een onredelijke vergelijking en z~lfs 
een onredelijke eis, maar toch verlàngen we zondag jl. 
naar die onvergetelijke, dagen terug, Want wat was het 
stil zondag langs de lijn bij Lens-Quick, Onze jongens 
brachten weer twee punten inde knip en verzekerden zich 
daarmee van een zeer verdienstelijke plaats op.de rahg
lijst, maar geen enkele supporter kreeg het.er warm, 
van, totdat •• ,... · 
Totdat •...•• Totdat- op, het tweede veld een ware indi?
nenkreet geslaakt werd. En dat niet zonder reden. Want 
er kon t.r,t, nJ ot s enthousiasme van alle aanwezigen toch 
een kampioensvlag worden gehesen: Lens 6 overmeesterde 
itKDEO met 7-2 en werd daardoor voorde naaste concur
renten onbereikbaar. Alsnog dus wat feestvreugde op 
een rustig zondag. Natuurlijk bieden wij Lou Janssen 
en zijn "golden boys" gaarne onze felicitaties namens 
de gehele vereniging. Een feestije zal er wel inzitten, 
heren? Overigens willen wij op een later tijdstip juist 
n.a.v. dit kampioenschap wat kritische geluiden laten 
horen, maar dat plan gaat nog even de koelkast in. 
Liever ve1:tigen wij nog even de·aandacht op het vijfde 
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seniorenelftal dat -somberder geluid- en heel wat min
der florissant voor staat. Zondag boekte. het een keurige 
prestatie dooi' Adelaars 2 met 3-2 te verslaa.n, maar de 
gevaren zijn daarmee nog allerminst bezworen. Het ko
mend weekend speelt dit team tegen het hoogfeklasseer
de Wassenaar. Wè stellen ons zo voor, dat deze Lensers 
een flinke schare sunoorters. best kunnen gebruiken·. · -· 
De sta.nel.en bij beide" èlftallen :·'· · · 
2C 3C 
VCS 6 18-12 Lens 6 
Scheveningen 1 7-11 C'HP 2 
Lens 5 - 17- 9 Quick Steps 6 
Paraat 5 17- 9 SEP 2 

OFFICIEEL: 
afvoeren donateurslijst: 
111 P,;.:,v.d .. Spek, Boekhorststraat 18 

afvoeren ledenlijst: 
518 J,T,Schouw, Sleedoornstraat 24 - ~ ' . 

17-27 
17-22 
16-21 
17-21 

adreswijziging ledenlijst: 
360 H.A.v.d.Steen,,thans Jul.v.Stolberglaan 480 

inballotage: · 
· A.W,Cox, Vledderstraat 102, 

TI ,Kleiwegt, de Rade 36 · 
F;v,Loon, He-~enrade 175 
J .r:.Hubertus, de Gaarde 85, 

KAAJ.TVERKOOP SUKSES: 

tel.67.42,24 

> ' • , • ; 

tel.67.43.93 

De wedstrijd tegen Quick van afgelopen zondag 1éverde een 
rekcrd-opbrengst op. Dit'was niet in·het minst te danken 
aan invall.$r-kaartjesmart Ab .Loyken·sl· die bijgestaan 
werd door Rob Hoefnagel. Alle hulde '! ! ( Jullie mogen het 
allebei nog eens doen). 
1 ,· 

HOUDT,i:JE· DIEF! 
Het schijnt een traditie te worden dat ons klubg.ebouw 
om de zöveel tijd door ongewenste bezoekers wordt be-
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zocht, Vrijdagnacht forceerden z,ij een ruitje en pakten 
wat er vari hun gading was, Olnder andere de taperecorder 
-oogappel van onze barkeeper- werd ontvreemd, ••. ·· 
Een misselijke streek, want de daders liggen natuurlijk 
op het kerkhof •.• Als dat zou kunnen!!!! · 

UITSLAGEN: 

senioren: 
Lens 1 - Quick · 
Lens 2 - ADO 4 
HKAVV 4 - Lens 3 
î:1.VC 7 - Lens 4 
Lens 5 - Adelaars 2 
Lens 6.- RKDEO 5 
Texas 6 - Lens 8 
Lens 9 - HBS 1 3 

junioren: 
Lens 1 -..: Velo 1 

·Dynamo'67 - Lens4 
Lens 2 - Lens 3 · 
Lens 6 - Naaldwijk 3 
Quick 7 - Lens 7 
Laakkwa. - Lens 14 
HDV 8 - Lens 15 
Lens comb. - Laakkwa. 
GDS p1 - Lens p1 . 
ODB p2 - Lens p.5 
Lens p6 :- · Bl::'î p5 
Lens p7 - NLS p 
Vios w1 - Lens w1 
Te Ye-ve w1 - Lens w2 
Lens w3 - NLS w 

1-0 
. 0-1 
1-2 
4-1 · 
3-2 
7-2 
4-3 
0-2 

1-4 · 
7-1 
0-2 
uitg, 
1-6 
agg. 
1 - .5 
1-2 
3-1 
2-1 
1 -1 
1 - .5 
0-4 
1-0 
0-2 

VAN DOEL TOT DOEL:, 

1ens 1 behaalde in een ma
tige wedstrijd de overwinning 
mp Quick. Voor .rust scoorde 

·D.Brandenburg 'door snel te 
·reageren toen F.de l'.!wart 
de bal teg~n de paal schoot. 
Daarmee·hadden beide vuur
linies hun kruit verschoten. 
Het hoofte punt vande 2e 
helft was het eindsignaal 
van de scheidsrechter, YTaar
mee de puntjes weer bïnnen ware 

Lens 3 stelde zich afrelopen 
zpndag veilig door met 2-1 
van RKAVV te winnen. Lens 
lipe door goed voetbal snel 
uit tot 2-0, waarna men het 

· wel geloofde. ,RKAVV kon nog 
eenmaal terugkomen. Opmerke
lijk was het vreselijk non
chalant .omspringen met de 
kansen door Lens, hetgeen 
bijna nog duur. kwam te staan 
toen de scheidsrechter in de 
laatste minuut verzuimde 
RKAVV een .penalty toe .te 

kennen, . 
Lens 5 herstelde zich afgelopen zondag van de blamages 
die dit s.eizoen geleden zijn en won verc'.iend van Adelaars 
Lens liE.)' sbel uit tot •-1-0, maar kwam even in het nauw 
toen Adelaars 2x het net trof. Goed werk van Lens ·bracht 
de stand op 2-2 •. Na rust be-sliste Lens door weer een 
doelpunt· vim F .Burghouwt .rle wedstrijd .in hun voordeel. 
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Lens 6 behaalde het kampioenschap door.een 7-2 overwin
ning op RKDEO. De rust was 2:..·o door doelpunten van de 
Hilste,,· e·n· Janssen. · · ·-
Na· rust kwam RKDEO even terug, wae.rna de Lensn1flchine 
pas goed ging draaien. Tot doelpunten kwamen L..,ket 2x
de Sterke-Zilfhout en Venderbos ( 5 strafschop) •. 
Lens 8. In een spannènde·wedstrijd moest Lens helaas 
de punten aan.Texas laten.Na een achterstand wist H, 
Jacobs de st2.nd in evenwicht te_ brengen_. 1-1 (tevens _ 
rust stand) • !fa rust werd hèt door een penalty 2-1 en · ; 
vervolgens 3-1 voor Texas. Lens kwam echter gcied terug 
door H.Jacobs eb J.Jac;er "3-3, Een treurig misverstand 
in de achterhoede besliste helaas tie w~dstrijd fn het 

· voordeel van '('e')("as. . . :· , · :: 
Lebs 7 kon de J::ç- ·n<srijke wedstrijd tegen HBS niet· in 

· winst omzetten. Het begin was veelbelovend, want reeds· 
na enkele minuten trof G.v,d.Kleij,"de ketter" goal .. 
Hierna was de eerste helft voor HBS en deze li.ep· uit - ~ 
to_t 3'-1, De tweede helft begon _eveneens goed, J,Verba
rendse bracht met een "vliegend_" schot de stand op 3-2. 
Hierna was HBS echter weer. 2an ge beurt en zij brachten 
de_ stand .o);i 6-2, 

KRANTENl\KTIE: 
Na enige·moeilijkheden isde krantenaktie ein:èlijk van 
start gegaan. De eerste tientallen kilo's zijn binnen 

-- en we wa.chten vol spanning op de rest. Nog een Jjeer de 
-verzameladressen: 
1 .het- Lens-terrein, elke maandag-, dinsdag- c- _,,rlerdag

en vrijdagàvond tussen 19,30 en 20,00 uur in gebouw 
·1 lokaal 3, · 

2.dhr,Flumans, elke maandag tussen 19,00 en 20.00 uur 
Weigeliaplein 116. Eerst, bellen naar Fllliuan~huis 
32;13,90, Hij verschijnt dan op het Weigeliaplein. 

3,Wapserveenstraat 152, elke dinsdagavond 19,00-.20,00, 
.. 

. fNU is het echter ook mogelijk or.i op -zaterdag en zondap:
middag de kranten naar het Lens-terrein te brengen en 
dan in het hok waarde kaartjesverkoop is te plaatsen. 
Tussen ieder Lenser en Lens-supporter, breng kranten. 
Het is voor het b zo goede doel. Ali$ het màar één 
kilo maar vele kleintjes maken ook een erote. 
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Tot zover r~t nieuws van de krantenaktie. 

p.s. Als het goed gaat wordt er voor degenen die boven 
aan de lijst staat (die de meeste kranten brengt) maan-
delijks een prijs ter beschikking gesteld,) · 
Dus een reden om nog meer je best te doen, 

UTOPIA-TO'.';?l1WCI: 

Woensdag 30 april, kon_inginnedag·, wordt er voor de ju
nioren een toernooi georganiseerd, Het i~ natuurlijk 
lop:isch dat dan niet e.lleen junioren maar zeer zeker 
ouders, familielèden en. vele anderen l~ngs de lijn ver
wacht worden, U zult, als u onze voetbaltalenten in de 
dop ziet, er beslist geen spijt van hebben, Tot konin
ginnedag dan en een g~zellige sportdag!. 

needs nu kunnen wij mededelen van een interessant oefen
programma als voorbereiding tot samenstelling der elf
tallen· in het komende seizoen 1969-1970, Daar het wen
selijk is dat wij op uw medewerking kunnen rekenen zou
den wij graag-verwe,chten dat spelers die op genoemde 
avonden niet beschikbaar zijn dit met speca aan on~ 
willen mededelen, 
Dinsdag 6 mei: Lens comb. 1 e klasse 

Lens comb. 3e klasse 
woensdag 7 mei: Lens 1 

Lens 2 
dinsdag 13 mei: Lens 1 
onder voorbehoudLens 2 
iscamptoernooi dinsdag 20 mei: 

.,.,,, S 1 
Lens 1 knvb comb, 
Lens 3e klasse 

donderdag 22 mei: Lens 1e klasse 
Lens 2e klasse 
Lens veteranen 

Harry den Hartmghbekei.:-: Lens 1 -
terrein Laakkwartier 

Wik 1 
'dik 3e klas:;;e 

- Laéi.sdi jk 1 . 
- i,:aa sdi jk 2 
- Zwart:ilit 1 
- Zwart Wit 2· 

- Lens 1 
- Die Haghe 1 . 
- Die Haghe 3e klasse 

,fonster .1 e klasse 
- 1··onster 2e klasse 
.., ;-~onster veteranen 

Archipel 1 

maandag 26 mei 2e pin~sterdag:Lens knvb comb,-OSC-toer-, 
nooi 

dinsdap: 27 mei: Lens knvb comb, - Duinoord 1 
Lens 3e klasse - Duinoord 3e klasse 
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Escamcbokaal: B~IT 1 - Lens 1 
~ondeidag 29 mei: Lens 1 - CSVD 1· 

Lens 2e klasse - CSVD 2e klasse 
Lens .5e klasse - CSVD .5e klasse 

dinsdag 3 juni_: escampbokaal: Lens 1 - Spoorwijk 1 
donderdag .5 juni: Lens knvb comb, - RKAVV 1 . 

Lens 1e klasse - RKAVV 1e klasse 
Lens 2e klasse - ':i.KAVV_ 2e klasse 

zondag 8 juni :Lens knvb. comb. - :.l''on-cranards•· 
Lens 1 e klasse comb. - "ii:ontranards" 

zondag 29 juni: "Alphia'·veteranen toernooi 

'"anvangsti jd avond~1ed strijden 19. 00 uur 
Verder is het de bedoeling nosi; mee· wedstrijden te or
faniseren tot zondag 1.5 juni, maar alleen dan warn:ieer u 
2.llen tot mederwerking bereid bent. 

n,o,-,·-~,,• .. • c•=•-IO?El\1 d 7 · 1 96 .. :. c,.:u-u .-1 A ofü-J. ., . voor zon ag _ 2 apri_ 1 9. · 

14-.30 Graaf Wil;I.em II Vac 1 - Lens 1 2.og"ewoning,Buurtweg 
- Verza[1eJ.en 13 uur k1ubgebouw lens · 

Leider :dhr. P .l':eershoek., grensr .c~hr. J. 'ilïllems 
12; 00 m·sH 2 - Lens 2 Vrederustlaan 
1 2; oer HBS .5 - Lens 3 HVB beker Ey. Wi jtemaweg 
12.00 Lens .5 - Wassenaar 3 1-1-6/4 · 
12.00 Lens 9 - Ooievaars 8 2-1-.5/3 

Lens 4 -6-7-8 vrij 

OPSTETLH:G:~r: 

Lens 1 ; 
c.v.d.beek(A) 
m.v.veen 
r;fortman 
h. smitskam 
j.v.él.knaap'· 
j.englebert 
a.rooduyn 
h.brandenburg 
h.rooduyn 
f .de z-wart • 
th.brandenburr: 

RES: 
Lens 1 
l.riemen 
a~v.e:i;mond 
th.hcefnagel 
RES: 
Lens 2 
j.v.schaik 
r.ravestein 

Len;,. 2; 
a~ v·:égrr.tond 
l.riemen 
d.groenendijk 
j.v.dijk 
g.kemperman 
a. janssen 
tb.hoefnagel 
g.looyesteiri 
th.brochard ·, 
a.kortekaas · 
g.benneker 
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Lens 3; 
a , lil"erbarend se 
f. straathof 
l;smitskam 
a.nie=enhuizen 
w,verbarendse 
n.koot(A) 
t,heerschop 
w.eykelhof 
f .wubben 
j,groenendijk 
g.v.d.kolk. 
RES:? . 
r,eykelhof 
j,de jongh 
verzamelen: 
10. 30 uur 
Kepplerstr1 34 

MEDEDELINGEN EKO: 

Lens 5; 
w.burgh9uwt 
f.v.dijk 
m.v.zilfhout 
c.peeters 
r,de groot(A). 
h.suykerbuyk 
j ,de hiibster 
j.witting 
w.hansen 
w-venderbos 
c.vervaart 
RES :. 
p. burghouwt gr. 
g.hoogetoorn 
h,de groot 

LENS 9; 
r.v.oostveer:i-k. 
n.osse 
j; verbarend se 
a,poels 
f ,de winter 
p.castenmiller 
j.jungschlager 
b. esse 
a.verbruggen 
h.douw 

· j_. W!;llling 
. RES: . . . 
g,v .d ,kleij .. 

AFSCHRIJVINGEN: vrijl:lagavond tussen 7,30en 8.30 uur 
telefoon 66.13.14 klubgebouw. Alleen in noodgevallen 
later bij dhr,P,Huis, tel.67,83.90. Afschrijvingen bij 
andere funktionar1irssen, bestuursleden, cantinebeheerder 
en dergelijke worden als niet ontvangen beschouwd. 
NIET OPICm,:EN: N. Drab be en C .i.ïee,•e worden voor 2 weken 
geschorst. J .• Hoogduin. wordt dit seizoen niet meer op
gesteld,. P .Burghouwt wordt 2. w,ek.en als gren.srechter 
opgesteld. . . ·-
A.s. woensdag 23 april 1969 geen se_niorentre,in;ing, 30 
april konip"'i nnedag. everu;lin. · . . . 
AANVOERDERS ATTENTIE: aàle aanvoerders dienen,ér voor te 
zorgen, dat de wedstrijdrapporten uiterlijk maandag
avond volledig ingevuld bij de Eko zijn ingeleverd. 
Voor àe tlitspelende elftallen moeten ruilformulieren 
en wedstrijdra·pport vrijdagav.ond of zaterdagmiddag in 
d~ bestuurskamer wo!E/den afgehaald. 
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PR.OGRAl\'.i:NA JUNIO'.:.EN voor zondag 27 april 1969 
1 2. 00 Lens 1 - GDA 1 
13,15 St.Voorwaarts 1 - Lens 3 ,, ' 

13.45 Vredenburch 4 - Lens 4 
1 3. 15 Gr. Willem/Vac - Lens p1 
ZIE KAr'.PNIEUWS FERSCHWEILER 

OPSTELLINGEN: 
Lens 1; zie ook Utopia-toernooi 

Goudenregenstr.Schip-. 
· · luiden · ·· 
v.Vredenburchweg · 
Roggewoning, Wassenaar 

b .v.d.lans-e.v.bronkhorst-p.dè jongh-p.v.d.aar-j.colpa
d.holB-1.v.d.veldè-g.bruinsma-a,hop-e.bakkers-g.de 
hoogd-w.keetman-c,grimbergen · 

Lens 3; als bekend 
Res:th,v,rijn-p.klein breteler Leider:dhr,F.Herremans 
Samenkomst:12,00 uur klubgeböuw Lens 

Lens- 4; als bekend ... 
0.es:r..peters-j.rientjes. Leider:dhr.F.Flumans 
Samenkèmst:13.30 uur ingang Vredenburch 

VOCHWF-DST'1IJD GRAAF_ WILLEÎIÏ II/VAC. - Lens 1 . 
Voor deze wedstrijd, die om 1.15 uur aanvangt, worden 
de volgende spelers uitgenodigd: . 
g.bloks-a. 1 s-gravendijk-r.harnas-m.heynen-j.de hilster
r.de hoogd-g.lorsheyd-r.v.luxemburg-r.v.noort-p.perreyn 
j.redeman-g,ruygrok-j.valkenbur~ 
Leider:dhr,G.Lorsheyd. 
Samenkomst:12.15 uur klubgebouw Lens. 

UTOPIA-TOERNCOI: 
Op woensdag 30 april staat voor Lens junioren 1 een 
groot nationaal-toernooi op het1:progrann:1a. ïZen aantal 
bekende en bevriende verenigingen werden uitgenodigd, 
waardoor een aantrekkelijk toernooiprogramma is gewaar
borgd. Gestreden wordt om de prachtige UTCPIA-WISSEL
BEKER, terwijl voorde overige ·prijzen de bekende 
Utopia-pullen beschikbaar zijn. 
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Deelnemende_verenigingen 
Poule A 
H.B.C. 
O.D.S. 
Zwaluwen Vooruit 
Lenig en Snel 

zijn: 
Poul'e B 

·· Quick · 
C.S.V.D. 
P.V.C. 
.Feijenoord 

Er wordt' afwisselend· gespeeld ·op het eerste- en tweed·e 
veld, wedstrijden van 2 x 15 minut·eh

1 
alleen de fina_le 

om de 1e en 2e plaats duurt 2 x 20 minuten. 
Bij gelijk eindigen in de poules beslist het doelgemid
delde, is dat· ook gelijk dan worden 5 strafsc.ho;Jpi:m ge
nomen. · · · ... · · · 
Aanvang van het toernooi om elf uur. Lens - H.B·,C·,'.,--·-
De volgende spelers dienen om half elf· aanwezig te-'iijn: 
p.v.d.aar-e.bakkers-e.v.bronkhorst-g.bruinsma-j.colpa
b. v :dlans-d .hol t-g. de hoogd·-a. hop~p.d-e •jongh-w-.keetman-
1. v.d. velde-c ;grimbergen. · -

fi~OGnAIJc;A JUNIO,'.;~N voor zate'l'.'dag ·26 ápri·l 1969 
1.6 .15 Westerkwartier _§- - Lens . .5- . 
15 .4,5 .Cr.omvliet 2 - L_ens 6 
15.45 Lens 7 - G.S.C. 1 

.Duiplaan : 
Red_eri jkerstr .. 

15.45 Lens 8 - H.D.V. 4 
14,30 Lens 9 - H.B.S. 6 

. 14:30 Lens 10 - Gona 4 
LeBs 11 en 12 zie Pa Hierckt.oernooi:R.V.'c.terrein 

15.45 Lens 13 - }lesterkwar;tier . . 
1 }. 45 -Die. H_ag)1e 7 - Lens 15. . . te;rrein Spooryri.jk 

Lens 11/12 zie H.B.S.-toernooi ,30 apr.il 

OPSTELLINGEN: 

Lens 5; r.vuurens-h.rimmelzwaan-f.guyt-c.schrover-fr, 
raaff-j.v.d.heyden-p.hop-g.v.dvelde-h.de jong-j.dissel--
dorp-j. de zwart . 
~es:o.kortekaas. Leider:dhr,G.v.d,Velde 
Samenkomst: 15. 45 'l'horbeckelaan hk L. v ,I,\eerdervocrt -- . . 

Lens 6;a.hoek-th.booms~m.bilioks-th.v.rijn-t.jungschlager
p.v.d,steen-c.stapel-p.verheesen-r.meershoek-tr-reso
d~hardjo-j~v.d.voort 
Res:w,wils Leider:dhr,J.v,d,Voort. 
Samenkomst:15,00 Loevesteinlaan hk Hengelolaan 
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Lens 7; r, bos-1,egbert s-a. schi jf-r. hoefnagel-f .de k],eyn
j; zoun-j. hel vensteyn-j .keetman-w. englebert-a. v .cl. .-l<i:iëfrc:· ·· 
c. v .hulst 
aes:j.v.delft2x. Leider:dhi.A.Blok. 

Lèns S;b.de Ji.aas-j,v.d.ende-j.v.dam-p.heynen-j.janmaat-
1.v,d.meer-p.wilner-w.v.d.linden-th.v.d.aardweg.g.v. 
ardenne-a.rävesteyn2x. · 
:'les :th. w5.lshaus2x Leider :dhr. J. Heynen 

Lens 9;b.ruiterman-e.v,d,linden-w,hendriks-th.wilshaus
w. duyveiitein-j .meuleman-p. steffen-c. v .deelen-r. v .n.uns
peet-j. v. d.elft2x-r. w_outers · 
Res:a.ravestefn2x. Leider:dhr,J.Witting. 

Lens 1 0 ;ni .• reuver:-a ,kui tèrs;-a. castenmi.ller. j ,fJ.selman-_ 
b;hoefnagel~m.mulkens-r,asselmap-j,hooghiemstra-
r. chartie-c ,hoenderkamp-j, lücas. 
Res:f,de vroege. Leider:dhr.F.Wubben 

Lens 1 3; j; v; os-h. straver-e. booms·-p; bocms-h. nigp-ebrugg-e
a .brouwer-j. slabbers-g.lelievelcl.~w:.cte· hilster-c. v.d. 
aardweg-r,de vroege 
Res:p,de wolf Leider:dhr.C.Kras 

Lelils 14;j.~uite·0 man-w.wils-w.v.d.linden zie Lens 5 t/m 10 

Lens 15; r.mooyman-c,bakker-e.reesink-r.heystek-j,de · 
greef-j.hendriks-j;ruiters-r,verbarendse-r.v.d.linde-· 
r,overvest-h.g uit. 
Res:r,bom. Leider:dhr.T.Heerschop 
Samenkomst: 13.15 uur klub?,;ebouw Lens 

-
PRCG7'Aî·"':A JU~'IOREN _ voor woensçl.ae; 30. april 19!,9 _ 

H .B. S .-toernooi C-klasse comb. ter;.aein. Daé'.l en Bergse-
. laan 

Op 30 ápril a.s. gàE>.t Lens 11 naar het zeer aantrekke
lijke toernoot van h~t.aloude H~S. Oo het geweldige 
nieuwe sportkomplex van .. deze vereniging za:L ons eerste_ 
C-elftal aantreden tegen sterke terenstanders, 
Het program:,ia luid c al l3 volgt : . 



-508-

9,30 Lens - Quick 
1 O. 30 ;,_se - Lens 
12,00 Lens - HBS A 

pauze 
14,15 Lens Westerkwa. 

Zr wordt gespee·ld in 2 poules. 
Lens komt uit in poule I. Ile 
verenigingen van poule II zijn: 
ADO-HVV-VUe-RKAVV en HBS-B. 

De nummers 1 en 2 va.n de poules spelèn daarna nog om de 
ereplaatsen. De wedstrijden duren 2 x 1 2 min• .Na afloop 
van de prijsuitreiking is er een gezellig samenzijn .•. 
Opstelling:r,v.d.steen-m.v.baggum-j,disseldorp-g,tramme
len-r. zoun-j. ve:eren-r .micka-j. baven-f ;wouters-r. v.d. 
horst-j. v. ri jn-p. limbeek-e .• hoefnagel. 
Samenkomst:8,45 uur Leyweg eurocinema. 
Leider:dhr.G.v.d~Steen 

Pa Hierck' t"oernooï voor e.-klasse. 

Zaterdag a ,s.neemt een e-klasse combinatie deel aan het 
bovengenoemde toe;·.nooi. De wedstrijden warden gespeeld 
op cle terreinen van R. V. e, Sportpark Pr, Irene1 , Schaapweg, 
Rijswijk, aafilvang 9,30 uur. De wedstrijden .duren 2 x 8 min. 
Dezelfde jongens ·die .vorige week in de Lensrevue gepu
bliceerd werden, worden ook a.s.zaterda~ ver.wac~t. _ 

Samenkomst:9,00 uur Hengelolaan hk Loevesteinlaan 
Leider:dhr,J.B.Zoet 
In verband met het doel. van d e,ze. wedstrijden .wordt er 
van iedere bezoeker (.ook· van de. spelers) ·.een entree
geld van f.0,25 gevraagd, 

vue-toernooi voor pupillen 4. 

00 30_ apeil a.s. 'zal pupïllen 4 ·de~l'aemen, aari het pupil
len toernooi van vue. De wedstrïjden vange'n aan om 
12,00 uur en duren 2 x 121/2 mi,. . 
De volgende' pupil'le·n worden verwacht: · .. · 
h. v. bohemen-r. gui t-a. hoefnagel-j .hollink-j',koomen
h .• ruyter-h, uding-b. v. veep-th. v ,d. voort-m. v .. wass.em
r. wij s·man-'r. yperlaan-p. zalr.1e-m. pep·erkamp. · -'. ... · 
Samenkomst: 11 • 60 uur Lens-t'errein. ' 



-509-

PROGRA1::·A PUPILLEN EN NELPEN voor zaterdag 26 april 1969 
13.45 Lens p1 - DHL p1 zie ook zondag 
13.45 Velo p2 - Lens p2 H.Heekstraat, Wateringen 
13,45 Lens p3 - eeleritas-p2 
13;45 Lens p4 - Ooievaars p2 zi~ ook vue op 30 apri+ 
13.00 Lens p5 - Duno p2 

Lens p6 vrij 
13;00 2iw,l;llauw p2 - Lens p? 
12;00 ves w1 - Lens w1 
12,00_Lens w2 - Te.Werve w:!' 

I,,ens w3 vr:j.,i . · 

OPSTELLINGEN : 

!Ii jkduinse str /Duinlaan 
Dedemsvaartweg 

Lèns p1;g.ruygrok-g.bloks-p.perreyn-r.v;ltlxemburg
r.de hooi:d-'-j.c\e hilster-g.lorsheyd-r,harnas-r.v.noort-
m.heynen-j.valkenburg· · · · 
~es:j.redeman, Leider:dhr.J.de Hilster .. 
Samenkomst: 1 0" 00 uur klubgebouw. Lens. luncllipakket meebrenge, 

. . . ' ~ 

Lins p2(h.v.boheemen-r.v,d.~eer-r.heemskerk-a.v.kleef
th.tijssen.:.j,v.d;burgt-r.v.hoek-a,kleru.wegt-g.v.osch-
e._.de .. wit-w,gomes. . . . 
Res:a. 1 sgravendijk-g.v.gessel Leider:dhr.P.de Jongh 
Samenkomst:1.00 uur Hengelolaan hk Berestei~laan 

Lens p3;t.prins-rene v,d,meer-r,leyn-c,schenkels-
r ,micka-e. v. luxemburg-a. reesink-t .de kok-p. v .. d .nieuwen-
huysen-a .de hoogd-r.peék, . . 
Res:f.kras-f.kortekaas. Leider:dhr.Th.Hoefnagel 

Léns p4;h.uding-th.v,d.voort-r.~uit-r.wijsman-j.koomen 
·· r. ype•·laan-j. hollink-h. ruyter-p. zalme-a. hoefnagel

m. v. wassem 
Res:b,v.veen-m.pepè kamp Leicl.er:dhr,J,eolpa. 
zie ook toernooi vue 30 april· 

., ~ - ~-

Lens p5;a,v;velzeri-h.nouwelartd-m,scheepers-r.v.d,kruk
e. ype· ·laan-j. lustenhouwer'-c. v. bijsterveld-j. b,~ochard
q, v. c: .meys-r. hofman-h. lutterman 
Res:c.lipman-p.hop Leider:dhr,A,v.Essen 

Lens 6;zie overir,e elftallen 
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Lens p?;r.v.kruiselbergen-p.koevoets-p.bakker-p.devilee 
j.klarenbeek-m.prins-m.schutte-f,wouters-a.grimbergen
f. v.d. zel-e .• v .amerongen, 
J.es :m. hoenderkamp-h, wubben. Leide,·· :dhr-.N. Osse 
·samenkomst :12 .15 uur Hengelolaan hk Leyweg eurocinerna. 

Lens w1 ; j. bronger-r. bon-p. v.d. burgt-r. versteeg-j. wester
duin-r. v.d. boogaard-r. waarsenburg-th, v .luxemburg-p. lucas 
p. valkenbur· -p, pererra. . · · · ' . 
Res :·s. v .d ,meer-f. v. v lzen. Leider :dhr ,A ,lüeuwenhuizen 
Sanenkomst: 11 • 30, uur klubgebouw Lens, : · ·' : ·· 

Lens w2; g, appeldoorn-p, v, d. burg-r. bartelsman~t·. kèrkhof
r. peeters_-r •. koevoet s-f. verbarend se-a. koevoet s-o, huis-
p. gier-~. hoogduin . . 
:"es :r .lelieveld-r. pieters. Leider :dhr. G, Duyvestein .... · 

Lens w3; zie overige elftall~n 
' . 

AFKEU.TNGEN: informeren zaterdag tussen 1 0. 45 4n 11 . 15 
tel 66.13. 14 klubgebouw, echter alleen als er op de 
1§:fkeuring: sadre ssen staat vermeld:" zie afkeuringsli jst", 

AFSCHRIJVINGEN: voor vrijdEtgavond 7,30 uur schriftelijk 
aan dg .G.Lorsheyd, r·:eppelweg 972, telefonisch uitslui
tend vrijdagavond tussen 6. 30 en 7 ,JO .. uur tel: 66.13, 14 
klubgebouw, In uiterst dringende gevallen kun je .zater
dag voor 11.30 uur bellen naar dhr.Lorsheyd,tel66.13.14 

NIET OPK.OMEN:de aan R,Nottet opgelegde·straf was ni~t 
juist en wordt dus hierbij ingetrokken., 
wegens niet .opkomen in het afgelopen weekeinde wordt 
O.Kortekaas 2x als reserve opgesteld. 

KEEPERSTRAINING: deze week worden om 1 0 uur verwacht: 
t. p·r-ins en j. brenger. 

Tfü\ININGEH: a, s. woensdag en donderdagavond en woensdag
avond 30 ap il geen training voor junioren. 
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KA1''P~1IEUWS FE'.lSCHWEILER: 
Op donderdag 1 !hei as·. zal de eerste kar,,pbijeenkomst' 
worden gehouden., , . - ' .. . 
~nkele jongens en een leider van een bevriende vereni
ging die vorig jaar reeds een week in Ferschweiler hebben 
d.oorp!ê!bracht kom_en hun ervar:ingen yertellen •.. 
De :;;pelers cl.ie zi)Zh hebben opgegeven wo"d.en v_er_zocht 
om 8.30 uur 1ÎlI1 het klubgebouw aanwezie: te_ zijn. . 
Bij eventuele :verhindèriri.g gaa•"ne bericht aan cl.hr, 
J.M.v.d,Kleij, te~.33,82;12 

.. l'OE~NCOIAGE~:DA : 
26-4-69 Pa Hiercktiernooi voor C-klasse comb. 
30-4-69 Lens A-1 toernooi aanvang 11 uur 
30-4-69 vue toernooi voor p~ 
30-4-69 HBS toernooi voor C-klasse comb. 
~--5-69 DIOS toernooi voot- P 1 

1~-5-69 DHL toernooi voor pupillen 3 elftallen 
10~5-69 Duno toernooi voor punillen en welnen 4 elftallen 
11-5-69 Verburch toernooi voor B 2 " 

· 13-5-69 Verburch toernooi voor P 4 
15-5-69 ADS toe·nooi voor B 1 
17-5-69 Lens pupillen en welpen toernooi 

· 17-5-69 RVC toerno.oi voor C-klasse 6 elftallen 
18~5-69 Lens B-C-klasse toernooi 

·· 18-5..:69 DHL toernooi voor A 1 
24-5~69 WesteTkwartier toe naai voor welven 
24-5-69 Celerttas toernooi C-klasse comb: 
26.,.5-69 Wassenaar tcernooi A en C-klasse corab, 
26-5-69 NKS toernooi bisschopsbeker A 1 
26-5-69 Delft toe 'nooi B en C-klasse comb, 
31-5-69 IIartinit toernooi voor pupillen en welpen 3 elft. 
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TELE-LENS 

Het kompetitie-s~jzoen loopt op ziJn laatste beentjes. 
Veel schokkends zal het ons l'lf 'frschijnlijk niet meer 
brengen. Bij de senioren heeft geeh enkel elftal meer 
kans naast Lens 6 kampioen te worden, Op Lens 5 en 
Lens 9 na, zijn de resterende elftallen min of meer 

· stevige middenmoters. 
Lens 5 staat na zondag met een punt achterstand op 
Paraat op de onderste plaats. A.s. zondag moet 
Wilhelmus worden best:"eden, dat me.ar liefst elf 
punten meer heeft. Sterkte heren. 
Lens 9 kan niet degraderen,maar is het aan zijn stand 
verplicht van de onderste plaats af te komen. Na het 
gelijke spel van afgelopen zondag is er volgens de 
re.dactie weer alle hoop.· 

· Bij de junioren heeft Lens 3 een meer dan reële kans_ 
· op het kampioenschap~ V.V.P. is. de laatste.tegenstander. 
Bij winst is alles in orde. Bij een gelijk spel of 
verlies is er nog altijd kans, maar laten we het 
liever in eigen hand houden. Lens 13 en Lens 15 hebben 
ook nog kansen maar die zijn nog zo duister; dat we daar 
liever een paar weekjes mee wachten. 

Redaktie. 
HOE ZIT DAT NOU MET DIE VERBOUWING ?? 
"Hoe zit dat nou met die verbouwing, is een vraag 
die de laatste tijd stee:'.s veelvuldiger aan de 
bestuursJa:J.en gesteld wordt. Het antwoord is dan 
meestal vervat in een aantal vage termen, zoals 
;'afwachten", de gemeente heeft de zaak in behandeling,. 
of "we hebben nog geen toestemming van Bouw-en 
Woningtoezicht'.'. · · . . · 

'Het bestuur heeft dezer dagen echter tekenen ontvangen~ 
die erop wijzen,dat het plan om v66r de aanvang van 
het nieuwe seizoen 1969-70 met de verbouwing klaar 
te zijn.werkelijkheid kan worden. Boue- en Woning
toezicht namelijk is bereid een "voorlopige" 
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bouwvergunning af te geven.Dit dan wel met-de re-striktiE 
dat het gemeentebestuur van den Haag ook akkoord gaat 
met de verbouwing. Dat laatste akkoord is op papier 
nog niet binnen. Uit het intensievetelofinischekontakt 
dat het Lens-bestuur,.met de betrokken gemeente
ambtenaren heeft, blijkt echter dat die toestem;ning 
binnen enl,ele weken kan afkome.n,,, De betrokken ambtenarer 
zijn namelijk klaar,r,iet het bestuderen van·bouwtekenin
gen enz. en hebben t'ót op heden nog geen önvolkcmen-

. heden k1,mnen ontdekken. . · · 
Van de zijde· van de Nederlandse Sport Federatie werd 
telefonisch al medegedeeld, dat de afdeling Sport
akkomodaties. van de NSF geen· sporttechnische bezwaren 
heeft teo·en de verbouwing. De schriftelijke bevestifing 
van deze mededeling zou onderweg zijn. . · 
Tenslotte dient er ook·nog toesterr:r-ing verkregen te 
worden van de KNVB,maar dan moeten de officiële goed
keuringspaoieren van gemeente, Bouw-en Woningtoezicht 
en NSF eerst binnen zijn. Daarna is het akkoord van 
de KNVB een formalitieit. . 
Het bestuur tracht intussen ongeduldig z'n geduld te 
bewaren. Dat geldt ook t.a.v.de diverse aangevraagde 
subsidies. Volgende week woensdag zal de Raadskommissie 
Sport en RElkraatie van·de gemeente Den Haag oordelen 
oYer de gevraagde subsidie, vervolgens zal dan de 
Raads-kommissie voor Financiën van de gemeente nog 
zijn fiat moeten g_even,waarna (als beide kommissies 
akkoord gaan)·Burgemeester en Wethouders van Den Haag 
de Gemeenteraad zullen voorst ellen_ 1ens de _gevraagde 
subsidie te verlenen, Heeft de gemeenteraad uitein
delijk ook gunstig beschikt,. dan stàe:t.rliet s de 
subsidie meer in de weg. 
Binnen enkele weken - zo werd ons toegezegd - zal een 
speciale kommissie van de NSF oordelE:n over de aan de 

NSF (uit de totopöt) gevraagde subsidie. ·. . ... · 
Als dat allemaal achter de rug is zal het bestuur -
hopelijk niet tevergeefs - een beroep doen op de· 
financiële middelen van de Provincie Zuid-Holland • 

. Als u nu vraagt. hoe aet staat met de verbouwing;· 
dan weet u dat. ' 

... ·, > • •• 1 

Guido Hal:).Elen. 
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't. . OFFICIEEL 

Afvoeren van de ledenlijst 248 : J.C.Linders, de Rade 114. 
INBALLOTAGE : 

. . .. ~ó) .__ R.Kleiwegt, de Rade 36 .2- 1- ,, ' .... F.v.Loon, Hertenrade 175 ,l"l.9-s-tf' - J .E.Hubertus de Gaarde 85 /j_J"-.i" :s-JJ 4- H.Braak, 30,8.60 w. Winkèlstede 192 1 
4'- R.P.van·Eyk, 20.11.59 w. 1iiddEnstede 331. 

In afwachting van de definitieve beslissingvan het bestuur zijn Hans Bijsterveld en Lex Huis, voorlopig g2schorst, in verband met hun optreden tijdens en na de wedstrijd Lens Jun. 2 ~ 3, 
V A R I A 

-Degene' die nog negatiPve opmerkingen over de konditie van eins toevoerswegje he!'ft, moet maar eEcns een kijkje gaan nemen bij Graaf Willem II-Vac en hij zal voortaan op rozen lopen. 
-R.Pieters heeft afgelopen vrijdag bij het aangenaam verpozen zijn been gebroken. Rob, van harte beterschap en laat je makkertjes van welpen 2 niet te lang op je. wachten. · 
-Nu het "klaverjassend klootjesvolk" de laatste grote drive achter de rug heeft, is het op vrijdagavond toch wel: opvallen stil. Weinig mensen, weinig stem,ning. Daar moet wat aan gebeuren (Is de Ka-Ka-baas helemaal uitgeblust) Ik ieder geval roepen we alle Lensers op, vrijdag a.s. de schreden weer eens naar de Hengelolaan te richten. Prcbeer de gezelligheid te "maken" ! -In het programma dat door de JUKO uitgegeven wordt nav het grote tournooi_ op 1 7 en 18 mei lezen wij dat ook spelers,geboren na 31 augustus 1969, binnen de lijnen zullen komen. Dit zal een biologisch spektakelstuk worden. 
UITSLAGEN; 
SEt:I ORf.N : 
Graaf Willem II-Vac 1 - Lens 1 3-2 H .i:I,, S.H. 2 - Lens 2 3-1 H,B.S. 5 - Lens 3 0-2 Lens 5 - Wassenaar .3 .3-6 
T.i:::i_n~ q r,I"\;~ .. ,.,.,. .... =~ 0 , , 
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JUNIOREN PUPILLEN 

Vac-Lens 1 
-Lens 2 Lens 1 - G.D.A 1 5-1 Gr,Willem II 

St,Voorwaarts 1- Lens 3 0-3 Velo 2 

Vredenburch 4 - Lens 4 7-1 Zw.Blauw 2 -Lens 7 

VAN DOEL TOT DO::'.L ( J·unioren) 

Zaterdag jl. nam een st·erk C elftal deel aan de 

voorroncl.es van het traditionele tournooi om de 

,;PA-HIERCKBEKER". Op de terreinen van· RVC moest 

allereel'."st aan_,;,-etreden worden tegen Oinas. . · 

1-4 
0-3 
1-5 

Na een eenzijdige wedstrijd won.,Lens met 2-0 door 

doelpunten van E,Hoefnagel ·en een speler van Ornas. 

Tegen Die Haghe hetzelfde spelbeeld.Een oppermachtig 

Lens wist slechts een 1-0 overwinning te behalen. 

F.Disseldorp was de schutter.Een, in de afwerking, 

falende voorhoede mist er geen grote overwinning van 

te maken. Ooievaars was de volgende tegenstander en 

in deze wedstrijd rehabiliteerde de Lens voorhoede 

zich vol}edig. Dank zij D.Limb~ek,G,Colpa,F.Disseldprp 

en E,}'oefnagel (2x) werd Ooievaars met een 5-0 neder

laag van het veld geveegd. De laatste wedst"ijd,welke 

gespeeld moest worden tegen :avo zou ,de beslissing 

brengen, RVC zou aan een Relijkspel voldoende hebben 

daar_het·doelgemiddelde. beduid.end beter was dan·dat 

_ van Lens, In een enerverende wedstrj_jd werd, dank zij 

doelpunten van F.Veeren en E,Hoefnagel, met 2-0 

gewonnen. Een geweldig derde doelpunt van F. Veeren .. 

werd nog om onbegrijpelijke redenen afgekeurd door 

de,overigens goed leidende, scheidsrechter. 

Door dit resultaat Plaatste Lens zich voor de 

finales, De Enige onprettige noot van deze dag was 

het bi zonder onsportieve optreden van ~orm:1ige RVC 

spelers na de nederlaag tegen Lens. 

PRCG;:.·AMEA SENIC~iEN VC02 ZONDAG, 4 LET 1969.' 

14,- Lens 1 - HVV 1-. 1.1. 6/4 . -·. 

Leider,·dhr P .Vieershoek Grensrechter : . 

Dhr. J ,1!/illems; Verzamelen 1 uur· klubgebouw. 

12,- Lens 2 - rl..V,C,3 1.1. 5/3 · 

16.- Le~- z - R.V.C.4 l,J. 5/3 

14.- Lens 4 - Te Werve 2 2.2. 5/3 

12.- Lens 5 ~ Wilhelrrus 5 2,2. 5/3· 

14.- SEP 2 :._. Lens 6 Brasserskade Delft. 

12. -- ODB , 7 -··Lens. 7 Alberdastraat • 

13.45 Adelaars 5-:- _Lens 8 Guntersteinweg 
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DE OPSTELLINGEN : 
LENS 1 
C,v,d.Beek (a) 
m.v.veen 
r.fortman 
h.smitskam 
j.v.d.knaap 
h.rooduyn 
a,rooduyn 
h.brandenburg 
j,englebert 
f,de zwart 
th. brandenburg 
nES : 
r.bruggemans 
l.riemen 
th. hoe'fnagel 

LENS 4 

th.suykerbuyk (a) 
p.schouten 
a.v.egmond 
r.brandenburg 
f.v.boheemen 
n.de boer 
a.v.wasbeek 
h.suykerbuyk 
a. janssen 
j. v. schaik 
p.speicher 
RES : 
j.witting 
m.v.zilfhout 
g,hoogetcorn 
LI~NS / 
l.brandenburg 
n.de gruyter 
f.v.dijk 
m. v. eysbergen 
j.riemèn 
g. jehee (a) 
e.a.v.d.acker 

LENS 2 

R Bruggemans 
l.riemen 
d.!Zroenendijk 
j.v.dijk 
g .. kemperman ( a) 
l.duivenvoorde 
th.hoefnagel 
g.looyestein 
th.brochard 
a,kortekaas 

. g. benneker 
IiijS : -? 

a.v.egmond 
a. janssen 
f.v.boheiamen 

LENS 5_ 

g.halleen 
g.hoogetoorn 
j.de boer 
g.l.v.d.akker 
c. vervaart · 
-m. v. zilfhout 
r.de groot(a) 
p.burghouwt 
j.witting 
j .-de jong 
r.ravestein 
RES : 
n.de boer 
j .v. schaik 
p.schouten 
LENS 8 

LENS 3 

a, verbarendse. 
f. straathof 
1. smitskam . . 
a.nieuwenhuizen 
w.verbarendse 
n.koot (a) 
t,heerschop 
w. eykelhof . . 
r,eykelhof 
j.groenendijk 
g.v.d.kolk 
RES : 
f. wubben 
n.drabbe 
a.klein breteler~ 

LENS 6 
m. suykerbuyk 
h.de groot 
c.peeters 
w,hansen 
h,kemper 
h,de sterke 
a.v.d.meyden 
w.venderbos 
j.de hilster. 

'. h.haket 
l.janssen(a) 
RES : 
p,castemiller 
h.douw 
a.verbruggen 

a.v.oostveen Koentze 
h.a.suiker 
l.bleeker 
a.hoppenbrouwers 
f. bierhof, 
C .kras . • 
w.e.suiker 
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VE<l.VOI.G L:CNS 7 

f,veelbehr 
j;veldink' 
g.v.dkley 
h,beyersbergen v. 

henefouwen· 

VERVOLG LENS 8 

j.brochard 
c,kuyper 
j,jager 
h. jacobs 

RES : RES : 
l.jungschläger· b.osse 
w.v.d,laan n.osse 
j.verbarendse c,mutsaer~, 

.. 
r ,., 

'· . 

AFSCH!1IJVINGEN ·:vrijdagavond tussen 7. 30 en 8. 30 uur 
telefoon 66.13.14 (klub1:rebouw) Alleen in noodgevallen . 
later bij dhr.P.Huis, tel.67.83,90, Afschrijvingen bij .• 
andere funktiRnari ssen, bestuursleden, cabtincbeheerder. · · 
en dergelijke worden als niet ontvangen beschouwd. • 

. t -~ ..... ,.;' 

Schorsing van C ,i'';eere 
HiPrbij int;etrokken. 

berust op misverstand onzerzijds'.· 

AArVOERDS':S ATTENTIE: alle aanvoerders dienen er voor ·· 
te zorgen,dat de wedstrijdrapporten uiterlijk màandag~ 

. avond vollec1if- ingevuld bij cle El_(C zijn inceleverd. · 
Voor de uits.pelende elftallen mceten ruilformulier en 
en we~strijdrapport vrijdagavond.of zaterdagmiddag in 

· de bestuurskamer worden afgehaald, 

PRC'GRA~iJ'FA SENIC."~'?EN VC'CR DINSDAG,· 6 !'.EI 1969 

19.~- Lens leklasse - WIK 1 1~1- 5/3 
19A-- Lens 3e klasse- WIK 3e kl. 1-2 5/3 

OPSTELI INGEN ': 
•LENS 3e klasse 
m. suykc,rbuyk 
h,de groot 
c,peeters 
w.hansen 
h.kemper 
h,de sterke 
a.v.d.meyden 
w,venderbos 
j .de hilster 
h,haket 
l.janssen (a) 

LENS lei klasse. 
a. verbarenc1-se 

· f. straat hof 
1 ; smi t skar:o 
a.nieuw'enhuizen 
w. verbarendse 
n.koot ( a) · 
t.he,rsèhon 

.. w. eyke').hof· 
f.wubbi,n 
n.n. 
g.v.d •. kolk 

HES : 3ekl. -

p. catrtemiller 
h.gouw 
a.verbrup:g~n 

RES : le klasse 
n,drabbe 
m.v.zilfhout 
j.witting. 
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PRCGRAMl,A VCCR FOENSDAG 7 ,EI 1969. SENIOREN 

19,- Lens 1 - i"Iaasdijk L 1-1- 5/3 
2-2- 5/3 19. - Lens 2 - ::aasdijk 2 · 

OPSTELLINGEN -VCOR LENS 1 volgen aanschrijvingen. 

LENS 2: r.bruggernans - l,riemen - d,groenendijk -
j.v.dijk- g.kemperman- a.janssen.- th.hoefnage,l 
g. looyestein-th. br9chard-a •. kortekaas-g. benneker. 
RES: e.v.d.lans· ~ p.speicher - h.suykerbuyk •. 

, < • -

Pi:OG?AI:I<;A VCOR SENIOi{EN DONDK.DAG 8 J'.'IEI · 1969 

19.- Lens 2ekl. Semper Altius 1-1 5/3 · 
l; - Lens 4ekl. · Semper Altius 2~2-5/3 
19.- Lens vet. ~ Semper Jütius 3-2-6-4 

' . 
LENS 2ekl. LENS 4e kl, LE.NS vet. 

a.v.egmond 
_p.schout8n 
g.hoogetoorn 
r .branden burg: · 
g.l,v.d,akker 
f,v,boheemen 
m.v.zilfhout 
r.de grcot(a) 
a. janssen 
j .witting 
j,de jong 
RES : 
j, v. scha ik · 
r. rav,e stein 
m,suykerbuyk 

l,brandenburg 
f.v.dijk 
m.v.eysbergen 
n.de gruyter 
j.riemen 
g. jehee ( a) · 
e.a.v.ä.ack.er 
g.halleen 
j,veldink 
g. v ,d .. kley' 
h, beyersbergen 
K,S : 
f,veelbehr 
b. osse 
n.osse 

j. jagE;r, · 
h,a.suiker 
j .willems 
a . hopp enbrou~e.r s 
c .kras· ;~ 
w.è,suiker.: 
j .9rochard , . 

. a'.v.luxembu:çg 
f. bierhof ·· ·' 
h, jacobs 

v.H a,poels -(a) 
RES ; 
j,de hilster. 
c.peeters 

AFSCHRIJCINGEN vcor·cte avondyrndstrijd5m : î-i:AANDAGAVOND 
tussen-8,30 en 9,30 telefoon 66.13.14· (klubgebouw) . ' ~ 

) : : ~ ..... 
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PROGRA~T':A JU!UO::lEN VC'OR ZONDAG 4 I-·:EI 1969, 

12,- Lens 1 - V.V.P, 1 
14,- Lens 4 - Triomph 1 

DE OPSTELLINGEN : 
LENS 1 : als vorige week. . . 
Res: f.ra~ff (2x) Leider dhr.J.v.d,kley 

•Lr:Ns 4: als bekend •. 
Res: J .Ca·stemiller-n.de vri.es. Leic'.er .dhr,f.flumans, 

ViWC:RA: ::A JUNIOREN vee,: ZATERDAG 3 ,:EI 1969 

15.45 B.M.T 2 - Lens 2 (vriends) 
14,30 0,D.B.comb. - Lens 5 ( ) 
15.45 Naaldwijk 3 - Lens· 6 Galgeweg naaldwijk 
16.15 V,C,S 7 - Lens 7 DedemsvaertweF-
13,45 P...f,,S. 4 - Lens 8 Alberdastraat" 
13,30 A.D.S comb. - Lens 9 (vriends) 
14,30 Lens -10 O.D.B.comb (vriends) 

Lens 11 en 12 zie Pa Hierck tournooi DHC 
14~30 G.S.C •. 2· - Lens 15 Erasmusweg 
14.30 D2 Flaningo's 6 - Lens 16 .Schaapweg :-:ijswijk 

DE OPSTI~LI INGEN : 

L~NS 2 als bekend met A.v.Essen. 
·?es: p..duivesteyn Leider dhr.H,de Groot 
Sar.1enkomst 15.15 uur klubgebouw.Lens. 

LENS 5 : r.vuurens-f.guyt-c.schrover-fr.raaff(2x) 
j.v.d.heyden-p.hop-g.v,d,velde-h,de jong-j,disseldorp 
j.de zwart-o,kortekaas-Res; n.n: Lei.der:dhr.G.v.d.Velde 
Samenkomst 14.- in,,.arnz O.D.B.terrein Albardastraat. ' ,_ 

L:ZNS 6 ; a.hoek-h.rirnmelzwaan-m.bloks-th,v,rijn
a. jungschläger-p. v.d. ster n-c. stapel-r .meershoek. 
th. booms-tr. re sodihard j o- j. v, d • voort •. 
Res: p.verheesen.Leider dhr:J.v.d.Vcort. 
San,enkomst 14,45 uur ·Herirelola.2.n hoek Beresteynlaan 

(winkelcentrum) 
LENS 7 : r.bos-l,ef.berts-a,schijf-r,hoefnagel-f.de 
kleyn-j.zoun-j.helvesteyn-j.keetman-w.englebert
a.v.d,keer-c.v.hulst-
Re s: w. v. d, linden Leider dhr: f • • Blok. 
Samenko-··st 15.45 uur klubgebouw Lens. 
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LENS 9 ; b,ruiterman-e.v.è..linden-w.hendriks-j.meyers

th. wilshaus-w. duyvestyn- j .meulernan-p, steffen-c. v. deelen-

r. v .nunspeet-r, wouters. . ... 

Res: j.v,delft Leider dhr. J.VJitting. . 

Samenkomst 13,- uur R.K.Kerk (haagweg Loosduinen. 

LENS 10 : m.reuver-a.kuiters-a,castemiller-j.asselman

b.hoefnagel-m.mulkens-r.asselman-j,hooghiemstra-

r.charité-j.lucas-f.de vroege.· ·· . 

:les: c.hoenderkamp Leider dhr.F.WubbEm, 

LENS 11 : de volgende spelers worden vérwaèht : · 

r.v.d,steen-m.v.baggum-g.tro·melen7f.disseldorp-r.zoun 

f.veeren,--r.micka-f.baven-P.hoefnagel-g.colpa-d.limbeek-

a.lodder. Leider dhr,G.v ,d.Steen · 

Samenkomst 8,30 uur terrein Lens. 

LENS 15 : r.mooyman-c,bakker-e.teesink-j.de greef

j.hendriks-j,ruiters-r.verbarendse-r.v,d.linde

r.overdevest-j.schneider. 
Res: r.bom-h.guit-r.devries. Leider dhr:,t;heerschop. 

Samenkomst 13,45 uur ingang Lensterrein, 

LENS 16 : g.kerkhof-a.burcksen-r.koster-j-.post

j.magneé, g.gomes-j.v.hoek-f.jonker-j.klos-j.willeyns-

e. wohrman. · ' 

Res: h,klèywegt. Leider dhr. a,poels, 

Samenkomst 13.45 uur Hengelolaan hoek Loevesteinlaan. 

SPELERS=LENS=l2=en=l4=ATTENTIE. 

a.s.Zaterdag wordt voor deze jongens een onderlinge 

wedstr.ijd georgani·seerd. De· bedoeling is- dat deze 

wedstrijd begint om·14,30 uur. Iedereen wordt verwacht. 

Bij ev.verhindering gaarne afschrijuen bij het bekende 

adres. Voor de spelers die bij een B-klasse elftal 

staan opgesteld geldt deze ~proep uiteraard niet!!! 

• 
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P?..OGRAn¼ ?UP.ILLEN EN WELPEN ,_ZATERDAG 3 MET 1969 
13,45 R.V.c •. Pl - Lens Pl Schaapweg P·ijswijk 13.45 V .I.O.S P 1 - Lens· P2 Dedemsva2rtweg 

13. 45 
13. 45 
13 .45 
13 .45 
13.--

Zie ook DIOs.toernooi Zondag 4 mei 
Lens P3 · ;_' Quick ·p2 
Lens P4 - Quick P3' 
W.I.K. P2 - Lens P5 Zuidercark· L(ms P6 - -Westerkwartier P 4· 
Laakkwart .P6 - Len.s P7 Jansoniusstraat Lens W'l vrij ,,. 12. -- Cro21vliet W2 - Lens W2 Rederijker straat. 

DE OPSTELLINGI:N :• 
LENS P 1 : g.ruijgrok~g.bloks-p.perreyp-r.v.luxemburg r.de hoogd-a •s~gravendijk- g:.lorsheyd-j,valkenburgm.heynen-j.de hilster-r.v.noort. 
~i.es: r.harnas Leider dhr.g.lorsheyd. Samenkomst .1. - uur henP:elolaan hoek Loevesteinli,.an. ZIE OOK DIOS TOERNC'OI _-· 
LENS P 2: g,v,gessel-r.v.d.meer-r.hec~skerk-a.v,kleef th.tijssen-j,v.d.burgt-r,vhoek-a.kleiwegt-g.v.osche,de wit-w.gomes, 
Res: h.ruyter Leider dhr,p.de jongh. · Samenkomst 1.15 uur Ingang Lenste,-rein ZIE COK DIOS TOERNC'èI. 
Lens P3: t.prins-rene v.d.meer-r.leyn-c.schenkelsr .micka-e. v. luxe,~burg-a. reesink-t. de kok-p. v.d. nieuwenhuizen-a.de hoogd-r.peeck. 
Res: f.kras - P.Lucas Leider dhr.Th.hoefnagel. 

' . V"NS P 4: h.uding-th.v.d.voort-r.g1,1it-r.wijsmanj,kooman-r.yperlaan-j.hollink-h.v.boheemen-p.zalméa.hoefnagel-m.v.wassem. 
Res: b.v.veen-j.westerduin Leider dhr.J.Colpa. 
LENS P 5: a.v.velzen-h.nouweland-m.scheepers-r.v.d.kruk e.yperlaan-j.lustenhouwer-c.v.bijsterveld-j.brochardQ. v ,cl .• meys-r.hofman-h. lutterman. Res: c.licman Leider dhr,a.v.essen. SaQenkomst 1.15 uur Hengelolaan hoek Loevesteinlaan. 
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LENS P 6 : f.kortekaas - e.te,inis -j.wasserman -
p.hop-m.hoenderkamp-r.willems-g,wasserman-m.peperkamp 
r.nottBt-p.v,osch-s.knorr. 
Res: P.valkenburg - p.perreira. Leider dhr.A.Hop. 

LENS P 7 :f.v.d,zel-f.wouters-p.bakker-r.v.kruisel
bergen-j.klarenbe2k-m.prins-m.schutte-h.wubben
a.grimbergen-p.devilee-e.v.amer0ngen. 
Res: p.koevoets·Leider dhr.N.Osse. 
Samenkomst 12.15 uur Hengelolaan hoek Loevesteinlaan. 

LENS W 1 : vrij ZIE BIJ PUPILLEN. 

LGNS W 2: g.appeldoorn-p.v.d.barg-r.bartelsman
t.kerkhof-r.peeters-r.koevoets-f.verbarendse
a.koevoets-o.huis-p.gier-m.hoogduin. 
res: r.l~lieveld Leider dhr.G.Duyvestein. 
Samenkomst 11. - uur klubgebouw Lens. 

1~FKEURINGEN : I:r worden vanaf heden geen afkeurings
lijsten meer gepubliceerd. Alle junioren en pupillen en 
welpen moeten dus voortaan naar ons terrein of punt van 
samenkomst komen. ER Kf,N DUS NIET IIEE.tt WORDEN GEBI;LD -
VCCR l,FKEURil'JGEN. 

AFSCHRIJCINGEN : vóór vrijdagavond 7.30 uur schrifte
lijk aan dhr.G,Lorsheyd,Eeppelwe€: 972, TeMonisch 
uitsluitend vrijdagavond russen 6,30 en 7,30 uur, 
tel.66.13.14 klub~ebouw. In uiterst .dringende gevallen 
kun je zaterdag voór 11.30 uur bellen naar dhr G. 
Lorsheyd, tel.66,31.55 · . . 

NIET OPKCilEN : wegens niet opkomen in het afgelopen 
weekeinde worden P,Koevoets (P7) en R.Harnas ( 
2x als reserve opgesteld. Wegens te laat ·afschrijven 
wordt n.de v:cies l x als reserve opgesteld. 
KEEPERS TRAINING : deze week worden om.10.-- uur 
verw"lcht j. brongen en th. prins. 

DIOS TOERNCCI VCCR PUPILLEN I 
Op 4 mei a.s. zal pupilhm I aan het pupillentoernooi 
van DIOS te Nieuw Vennep deelnemen.De volgende spelers 
worden verwaxht: g,ruigrok-g.bloks-p.perreyn-r.de hoogd
g.lorsheijd-j,valkenburg-m.heynen-r.v.noort-r.v.d.meer
a.v.kleef-g,v.osch-r.harnas-r.v.hoek. Samenkomst 11 uur 
klubgebouw. Leider dhr.G.Lorsheijd. 
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UITNODIGING 

U hebt. het reeds in de tele-leris kunne·n tëzën ·. 
"De voetbal-kompetitie loopt op zijn laatste 
beentjes".. . ·- •. . . 
Ook het verenir--ingsjaar 1968-.1969 zit. er weer. 
bijna op. Binnen twee maa11den moetel'.\ bes::.1,iur en 
de komissies voor. het seizoen 1969-1 ?C (tevens 
het begin van het jubileumjaar) zijn benoemd. 
Er is door heel veel mensen weer een 'jaar lang 
bijzonder veel werk verricht. Ln al bemerkt U d1IFVan 
in de loop van het jaar dikwj_jls heel weinig, 
het bestuur is U allen heel erkentelijk. 
Er is nu gelegenheid or,; even sto011' af ~e .blazen. 
Evenals vorige .ja:ren willen gra,ag proberen om een 
avond gezellig met elkaar door te brengen. 
We stellen ons voor dit te doen plaats vinden op 
ZLTERDAG, 10 MEI a.s. des avonds om ACHT UU?. in 
ons klubo,;ebouw. 
GRAAG nodigen we hierbij alle medewerkers : 

_ komr,,issieleden, leiders van elftallen ( senioren
junioren-pupillen en welpen) om deze avond, vergezeld 
van hun echtgenote of verlcofde, samen met het 

- . bestuur te wi 7 len doorbrengen. · 
Onzerzijds zullen we zorgen voor een qrankje, 
een hartig hapje, en toepasselijke muziek • 

. U zult er van versteld staan hoeveel leden e:c 
nodii:t blijken te zijn om de vereniging eén gehécl 
jaar goed te laten draaien, Ik.ben er van overtuigd, 
dat vele dames nu ook wel eens willen zien, met 
wie hun echtgenoot of verloofde een heel jaar lang 
zoveel uren doorbrengt. De kennismaking (nieuw of 
hernieuwd) zal beslist bevallen. " 
'.'"ogen wé op U rekenen ? Tot ziens Zaterdagavond 
10 mei 1969. 

H.Houkes, voorzitter. 



DE,LENSREVUE 

Wèekbi'ad van de voetbalvereniging Lenig en Snel. 

,42ste jaargang nummer 35. 7 mwi 1969 

KàNTRIBUTIES 

Ondanks het feit dab meerdere leden herhaalde malen 
een aanmaning hebben gehad om hun achterstallige kon
tributie te bêtàlen, hebben zij nog steed 9 niet betaald. 
Indien aan deze verplivhting niet '"is voldaan voor · 
15. mei. a.s. zullen wij tot onze spijt genoodzaakt' zijn 
tot publikatie van de namen van betrokkenen over· te 
gaan. Het bestuur heeft de Eko en de Juko opdracht ge
geven. deze spele_rs niet meer, op te'. ~tellen. ( ook niet · 
voor toernooien e.d. ) totdat de achterstand is betaald. 
t,anstaande zaterdagmiddag kan men de kontributie van· 
half '.5 tot half 4 iri het klubgebouw betalen. 
Het giro1:n11JUJ1er van de penningmeester van Lens is 336711. 

TELE-LENS . 
Dit weekend sloot Lens het eerste jaar in de derde klas 
van de K.N.V.È. af met.een 3-1 nederlaag tegen H.V.v: 
Datws dan de·tweede nederlaag in successie tegen een 
wanhopig sprtelende degradatiekandidaat. Naar verluidt 
was het contact na afloop·met het bestuur van·H,V.V, 
weid erom uiterst gezellig .•.•.• 

Wie de aanhef van deze Tele-lens nogal hatelijk vJimdt, 
heeft groot gelijk. Wij en menige rechtgeaarde suppor
ter met ons hebb_\m ons gee ,·gerd aan de lauwe manier 
waarop het eerstè de vorige week de '·grafelijken'' e·n 
dëze week <'.ie "öud·e Haagsèhe'· tegemoet trad. Ook de uit
wedstrijd tegeri'Slikkerveer moet trouwens een armzalige 
vertoning zijn geweest, ' ' -- ' ' 
Steeds hebben wij Ïh de· Lensrëvue onze eerste formatie 
g<aprezen om dE=._keurige. wijze waarop zij zich· in, de derde 
klasse aanpaste. Toènbëgin januari enkele spelers de 
ploeg om verschillel'lc!:è redenen verlieten, was het dui
d!:llijk dat we geen reprise van de kampioensvreugde 
V?,n·· vorig jaar mochten verwachten. Nou ja, rëdeneerden 



we, als we in ieder &eval nog maar wat pittige partij
tjes mogen mec,maken •.. de hebbe11 het.gezien, zondag •••••• 
Natuurlijk is het onzin te beweren dat deze wedstrijden 
zo maar cadeau werden gegeven. Zoiets zeg je alleen maar 
achteraf, als je zelf voelt, tc,kort geschoten t~ zijn •. 
Neen, de reden is o.i. veel ernstiger: ons t9pe],ftal . 
is geen schijn meer van wat het. geweest is. De inzet en 
mogelijk ook cle conditie laten veel te wensen over, het 
voorheodesryel is van een béanp:stigende st<>riliteit, de 

·verdediging liet zich door twee staartclubs zes keer 
passeren.. • • · · ·· 
Hooelijk; zien we het allemaal te somber,ma2r wij kijken 
werkelijk met enige zorg naar het nieuwe seizoen, Wie 
het tweede elftal de la2.tste tijd in actie zag, weèt dat 
de reserves nu niet bepaald staan te dringen! Enfin, er 
is nog een lange, hete zomer om ons'op dit probleem te 
beraden. Wie•.weet melden zich nog nieuwe talenten ... · 

Red •. 

AMWACHT VOO:.l DE JUNIO;~EN ! . ~ .. 

Wanneer het goed gaat, kan zondag bij de jonge· ·garde.· 
oonieuw de vlag in top! Het derde elftal treedt dan na
melijk om twaalf uur in het krijt tegen V,V,P, Zeer be
langrijke wedstrijd, want winst.brengt de jongens van 
de heer F .• Herremans rc,gelrecht het kampioenschap .• Reken 
erop dat er geknokt zal worden! Des te meer zullen de· 
spelers het waarderen als 1.1 blijk· van uw belangstelling 
geeft~ Kom c1us naar·de Henge1olaan! En spelers van 
Lens 3: veel succes! 

UITSLf.GEN : 

senioren 
Lens 1 - H. V.V. 
Lens 2 - R.V.C;3 
Lens 3 - R.V,C, 4 
Lêns 4 - Te Werve 2 
Lens 5 - Uilhehr:us 5 
Sèp 2 - Lens 6 · ·· 
0,D.B. 7 - Lens 7 
Adelaars,5 - Lens 8 

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

11-3 
6~8 
1-2 
3-2 

junioren~ 
Lens 1 - V.V. P" 1 2-2 
B.M.T, 2 - Lens 2 5-1 
Lens 4 - Triomph 1 0-9 
O~D.B.comb. - Lens 5 ó-3 
Naaldwijk·~ Lens 6 1-1 
V,C;S. 7 - Lens 7 4-j 
"ct~f\,S .• 4 -'' Lens. 8 1-6 
1',, .D .S . comb. - Lens 9 2-4 
Lens 10 - O.D,B. comb.2-3, 
G.S.C. 2 - Lens 15 2~6 
Flamfungo•s - Lens 16 8-1 



pupillen: 
H.V.C 1 - Lens 1 0-7 
Vios 1 - Lens 2 1-3 
Lens 3 - Quick 2 1-2 
Lens 4 - Quick 3 4~1 
WIK 2 -.L~ns 5 0-6 
Lens 6 - Westerkwa, 0-0 
Laakkwa. 6 - Lens 7 0-1 
Cromvliet w2 - Lens w2 2-0 

OFFICIEEL: 
Adreswijziging donatuerslijst: 
85 J.P,v.c1..l,1eer naar Zonnebloemstraat 33 

Adreswijziging ledenlijst:· . 
510 A,J,B.cte Winter naar Koninginnelaan 54, Voorburg. 

69 F ,D'.,Burghouwt naar ii.egentesselaan 47, Rijswij_k 

aangenomen als lid: . 
555 H,J.Nieuwenhoven:-5-4-44-S-Burg.Caen v,Neckla~n 262, 

Leidschendam. 
556 
557 
558 

R,Kleiwegt-2-3-58-p-de Rade 36. 
F. v .Loon"-27-9-56-J-Bertenrade 1 75 
J,K,H,Blaisze-25-3-58-P-de Gaarde 85 

In ballotage: 
H,Braak-30-8-60-W-Winkelstede 192, 
R.P. v ,Evk, 20-11-59-W-i.iddenstede 331 
)j, Versteeg-9-12-58-P-!Yiirlé!Pn:>tedc 1.17, 
F,B,Bauman-11-6-60-iil-de Rade 93 
H,J,K~~jner-17-)-55-J-Hertenrdde 320, 

SEKRE'l','\RILAT: 

36-08,01 
67.08.69 

66.56,37 
66.57,27 

Tot nader order dient alle korrespondentie voor het 
sekretariaat gezonden te worden aän: 
G,H,C,Hàlleen Valkenboslaan 18 
tel,ov~rdag 1è,38,20 toestel 21. 

scpnqsINGEN: Wegens hun optreden tijdens en na de wed
strijd (jun) Lens 2 - Lens 3 worden Lex Huis en Hans 
Bijsterveld geschorst tot 8 augustus 1969. 



VILRIA ~ 

Lens 6, het seniorenteam, dat ·het dit jaar gem~.akt heeft 
gaet na de SlLmmiere viering irï het klubgebouw, de zak_en 
officieel aanpakken. ,~. s. zaterdagavond recipier'en de 
heren in Hoornwijck, waar gelegenheid zal zijn de helden 
iets aan te bieden, rrond 8 uur 's avonds wordt iedere . 
speler met Vi"OUW, verloofde· of 'matresse verwacht· om aan 
het avondmaal aan te zitten. · · ' 

Lou ter Eei j was af7elopen zondag 25 je.ar getrouwd •. 
Helaas kwam. ons dit maandar:avond pas ter ore, anders 
hadden we vorige week in deze rubriek het geheel al 
bekend gemaakt. Waarschijnlijk stelde de -heer. t_er. E,ei j 
een ru <·tige vierinf op prijs. 

Diegenen, r'.ie h1·n ledenlijst aan de 12,atste ontwikke
lingen hadden·aangepast, kunnen weer gaan streDen,· Zo 
blijft het werk in de werelcl .• Het wordt wel een troep 
ze! 

Afgelopen zondag werden de bezoekers van het Lensterrein 
a~ngeschoten door junioren, die lootjes verkochten.De 
hcofdprijs was één bal .• Om 1 uur bleek het initiat;ief 
al een succes. In het totaal werden.11'/ lootjes ye;r
kocht. De winnaar van de spuugrode balwerd Gera;rd_Ver
haar. De verloting zal wegens doorslaand succes herhaald 
woPden, Van het krantenfront is nog niets schokkends 
vernomen, 

Le'c Huis is een veelgeplaggcl,. jo·1 g:çi.eris. Viel de· séhorsing 
van het bestuur ( drie maa\iö.en) nog al mee, · äfgelopen · 
zondag pikten louche figuren zijn broi'iir-e,~ .• i,ls hij nu · 
nog blijft··,zitten, is de ellende cömpJ.eet; Ga.2.rne l:Dd · 
Lex, dat men naar zijn zwarte Puch ( verzeke::·ingsnummer. 
FDG 666) uitkeek, 

Lens houdt p:raag. zijn nae.m oi:J ni vèau; · Besturen van be~ 
zoekende verenigingen worden-vergast.op een di'ankje'en 
een si,;-aro-t-._;e, Beheel in overeenstemr:ing hiermee is de· 
mooie uitnodiging die de ke.derleden van Lens via de Lens
revue hebben ontvangen voor het feest a,s.zaterdagavond, 



,.A, B en C.'.KLASSERS f,TTENTIE ! 11 ! 
i¼IES BOUWI1tN HEEFT JULLIE NODIG. · 

i,lle junioren van Lens worden aanstaande vrijdag 9 mei 
half zeven verivacht bij de ingang van èe kerk aan hèt 
I'.onnikendamplein om r:ies Bouwman een handje te helpen. 
In het kader van de '·E~:~ EI:aktie'· ten- bate van het gees
telijk gehandica:)te kind wordt v:('ijdagavond .. van zev:en tot 
acht uur een grootse landelijke inzamelingsactie ge
houden, gevolgd door een televisie-uitzending. All~ 
Haagse voetbalverenip:ingen hebben toe'gezegd hun mede
werking te verlenen bij het "en1'î'eren''. en ·1~ns kon uiter-
aard niet achterblijven. 
Lens heeft'toegewezen gekregen de wijk die wordt be::· 
grensd door de Loosduinsekade, Soestdi jkdekade, Vreës
wijkstraat en.Leyweg,Het is de bedoeling dat onze ·ju
nioren(liefst.in: klubtenme) tussen zeven en acht uur 
het geld inzamel·en in de. genoemde wijk.- Startpunt ·is de 

kerk aan het Erilrinikendamplein. Na afloop zal de opbrantst 
naar het dichtstbijzijnde bankkantoor gebracht üord-en. 

· (Elk bankkantoor is die avond ten bel: oev-e van: zäe aktie 
geopend.) 
De spelers van. Holland Sport en /,DO zullen 's rr.idda,gs 
op een brandwe,erauto en voorafgega2.n door een groep, 
majorettes e_n ;in de rug gedekt door een ï,mziekkorps, 
een route do,or. de stad maken om de Haagse bevolking_ op 
de inzameJ j,ngs,aktie 2.ttent te maken ( voor zover è.at. nog 
nodig is). .. · . . . 
Het zal duidel_ijk zijn dat er op ieders aanwezigheid 
gerekend wordt_. 'iîorc;- tijdig op het verz2.melpunt te zijn 
in verband met het in ontvangst n~men van de kollekte
emmers. en verd~re aanwijzigingen •. En ve· [;eet·· niet: de 
baten zijn voor het geestelijk gehandiéapte kind. 

I:.ENS f,-klasse toernooi: 

Cnder ideale we~rsomstandigheden werd bovenstaand toer
nooi op Koninfinnedag zowel voor de deelnemers als voor 
de organisatoren en natuurlijk voor onze vereniging 
een doorslaand succes. Precies· om elf uur werd er ge
start met de.eerste wedstrijden.en met inlas van een 
pauze van 30 minuten werden om ongeveer 5 uur de prijzen 
uitgereikt. 1n de finale werd- door onze A-klassers de 



eer gelaten aan een overbekende verenifing uit ~'dam-Zd. welke gezien het vertoonde spel, daar ook dan wel het meeste recht op had. De complete eindstand is als volgt: 
1,FeijenÖord-R 1 dam 
2.,Lens · · 
3;0.D.S.-Dordrecht 
4,P. V .C ;-Utrecht 
5:Zwaluwen Vooruit-Utrecht 
6,Quick-den Hàag 

· 7,H.B.C,-Ha2.rlem 
8.C.S.V.D.-Delft. 

PTIOGJMr.;';'; SEN10J.EN voor zondag 11 mei 1969 -
.1 2. 00 Lens 3 -
12. 00 Lens 4 -
14. 00 Lens 5 -:-
13.45 Lens 8 -
OPSTELLINGEN : 

Lens 3,; 
a,verbarendse 
f;straathof 
l.smitskam 
a.nieuwenhuizen 
w. ve 'barend se 
n.kcot(A) 
t,heerschop 
w, ei jkelhof ' 
f ;wubben · 
;'2".v,d.kolk 
r.ei,jkelhof 
HEs • 

' th.brochard 

Lens 8; 
r~ v. oostveen-k. 
h.a.suïker · 
f.bierhof. 
j;willems 

1~1-6/4 
. 2-1-5/3 

H.D.V. 2 
Eaasstraat 2· 
Paraat 5 
Scheveningen 1 0 

. 1-1-6/4 
2::1-5/3 

Lens 4; 
th,suykerbuyk(A) 
1J. schouten 
a.v.egmond 
j.v.schaik 
r.brandenburg 
f.v.boheemen 
j. r;roenendi jk 
p.burfhouwt 
r .• ravestein 
a; janssen 
p.speicher 
~:ES: 
th. hoefnagel .: 
j.verhaar 

Lens 5; · 
w.burr;houwt 

· g. hoogetoorn 
m.v.zilfhout 
f.v.dijk 
j,de boer 
r.de groot(A) 
h.suylterbuyk 
j.witting 
j.de jongh 
u:.vervaart 
f.burghouwt 
'.î.ES : 
g.l.v.d.akker ,,.
h,c'e groot 

h.jaçobs 
RES: 
w,e. suiker 
a,uoel-e-a .• hoppenbrouwers 

h.j.helmich 
c,kras 
j,brochard 
a,v.luxemburg 
j.jager 



l:EDEDELINGEN · ÈKO: • ............ _,,, __ 
i,FSCHi1IJVINGEN: vrijdagavond tusser,i 7. 30 en 8. 30. uur ... · •. ~ 
tel.66.13,14 klubgebouw, /,lleen .in noodgevallen lat~r .. •; 
bij dhr. P. Huis· tel , 6 7 • 8 3. 9 0. ·. . · · . •. · · . •· , · · ' . i : 
flfschrijvingen bij andere fm.n~tionarissen,- bestuurs1eqen 
cantinebeheerder en dergelijke· worden als ·niet ontvari- :, -
gen beschouwd. , , . · · 

' . 
AANVCERDERS ATrENTIE: alle aanvoerders diënen er'voor 
te zorgen, dat de wedstri jclrappo:eben ui terli.jk maärjáa:g:::·;: 
avond volledig ingevuld bij de Eko zijn ingtileverd. · .. · · · 
Voor de uitspelende elftallen moeten ruilformulier en · 
wedstrijdrapport v ijdagavond of zaterdagmiddag in de 
best1,mrskamer wordèn afgehaà:ld. · · · ' ·· · · ·· · 

:,, 

PROGRAN:l·IA voor woensdagavond 

19,00 Lens 1 - Haasdijk 1 
19. 00 Lens 2 - 1.'.iaasdi jk 2 

". : . 

7 mei 1969" 
. ~·~ .... -~--

, . 

· 00 s:tell~!'C Lens 1 ; . è ~v ,.d, beek'(}) :-m ;.;, :vèe,p~p ._çie jàng~::- .: .. : . 
h, smitskam-j, colpa-h. rooduin-a, roodut!1-a ,hop7 f ,.çle; zwart-
th. brandenburg-w, keetman, , • · ..... 
?.es: j. v.d. knaap-j. englebert .. :· .. .. 

Opstelling Lens. 2; als gepu~~i.ceerd. :\.1:. v.orige ¼ebs~revue, 

PRIDGR.~r-'ii-:i~ JUNÎO:.EN voo~-- zondag_ 11 

14,00 Lens 1 - Quick Steps vr, .. 
12,00 Lens 3 ~ V,V.P.2 
12,00 DHBRK 2 - Lens 4 
12,00 Lens 6 - Verburch-toernooi 

. . 
mei 19€,9. 

""., . 

·,.., . " -

Ockenbur~h .. 

. , . i • ~ -,, •:! ' '.
0 

• • '._-.,_ • • 

OPSTELI,J!iNGEN: . . . 

Ler).S l ; ais t egèn -V ~V. p •. ·.· ' . . :· 
Res:g,bruinsma Leider:_dhr._J,v,d.Kleij. 

·; ..... ~.-~.·-· ... ·.,..·,~- ... 
Lens. ,3; als bek.end . , , .. : . _ 
Res:j.schouw Leider:dhr,F.Herremans 

Lens 4; als bekend 
Res:r,peters Leider:dhr.F.Flumans 
Samenkomst:11,45 ingang Ockenburgh 

.. , •. 

.,..: 

:; ... ''·••'', ·-

.,,. 
. ~' 



P::'.OGRJJ'IT'.J\ JUNIO]EN voor zaterdag 

1.5 .4.5 Lens 6 - Naaldwijk 3 
1 4. 30 · Spoorwi jk 3 · - Lens · 8 
1.5.4.5 Or.Blauw 4 - Lens 10 • 
14;30 Lens 11- - Texas 2 vr, 
1.5; 4.5 Laakkwa 1 ·1 · - · Lens 14 
14. 30 Lens 1.5 Vredenburch 1.5 
14.30 Lens 16 - Dynamo 1 67 .5 

·OPSTELLINGEN: 

10 mei 19 69 

. • Hengelol-aan 
_Schimmel weg 

Jan soni usstraat 

Lens· .5; zie J\.D.S. toernooi He,aelvaartsdag 1.5 mei 

Lens 6; a.hoek-h.rimmelzr,aan-th.v.rijn-ch,bloks-j.v.d. 
voort-p.v.d.steen-chr.stapel-r.meershoek-p.verheesen
th.booms-a,jungschlager 
Res:br.resodihardjo-Leider:dhr,J,v,d.Voort 
zie Verburch toernooi zondag 11 mei ·· 

Lens. 8 ;'b ,de haas-j. v.d. ende-j. v .dam-p. heynen-j. janmaat-
1. v .dlme·er-th, v.d. aardweg-p. wilmer-g. v. ardenne-aTrave-

.. st èyn- j .hei venst·eyn. · - · · 
Res:j.meuleman-Leider:dhr,J.Heynen 
Samenkomst:14.00 klubgebouw-Lens 

Lens·· 10 ;m. reu'lrer-a:kuiters-a. castenmiller-b: hoefnagel- · 
j .J.ucas-j ,hooghiemstra-r. asselman-r. charite . ..,.c. hcender- .. 
kamp-w-mulkens-f. de vroege. ·. . . '' . . . 
Pes: j. asselman. Leider :dh"" ,F. Wubben 
Samen1•·omst: 1 .5. 00 Loevesteynlaan hk, Hengelolaan. 

A.D.S .toe--nooi: . . . 
Op Hemelvaartsdag 15 mei neemt ons eerste B-elftal 
deel aan een door !t .D .S. georganiseerd toe:•nodi ·dp hun 
terrein aan de J'onstersewèg te Loosduinen,· Velo, Duin-·· 
dorp-Hoekse Boys en natuurlijk A.D.S. zijn onze tegen
standers en de volgende· spelel"s worden verwacht: · · 
r.vuurens-f;~uyt-fr.raaff-c.schrover-j.v,d.heyden~ 
p.hop-g.v,d,velde-j.de jongh-j.disseldorp-j.de zwart
o,kortekaas-a,hoek. 
Samenkomst: 1 O. 15 R,K ,Kérk Haagweg Loosduinen 
Leider:dhr,G,v,d.Velde, 



programma: 11,50 Lens -
13.00 it.D,S. 
14,45 Lens -
15.,55 Lens 

Verburch toernooi: 

Velo .. 
- Lens 
Duindorp 
Hoekse Boys 

ilanstaande zondag 11 mei is ons 2e B-elftal uitgenodigd voor .. bovenstaand toernooi. Wij zijn ingedeeld in poule 3 inet de :volgende verenigingen:G.B.S.- Celeritas-Westlan-dia eh Verburch, . · · · _ . De volgende spelers worden verwacht: · . . · a.hoek-h.rimmelzwaan-th,v.rijn-ch,bloks-j.v,d,voort-, chr. stapel-p. v. c!. steen-p. verhee sen-r ,meershoek-th. bocmsa. jungschlager-o. kortekaas. 
-Samenkomst:11,30 Hengelolaan hk Beresteynlaan Leider:dhr,J,v.è.Voort 
program,na: 1 2. 30 Lens· - Westlandia 

14.00 Lens - Verburch 
15,00 Celeritas - Lens 
16 •. 00 G.D.S. - L~ns 
-Lens 11 ;r,v.d. steen-a.lodder-f .disseldorp-g. tron;tlnelen-r.zoun-r.micka-j,v.rijn-f .snoeyers-f .veeren-e.hóefnagel-d.limbeek. . 

]es :m ._v. baggum-a. ba ven Leióer :c:hr. G. v.d. Steen . ' 

Lens 14;b.ruiterman-a,schaareman-a,v,d.aar-h,dessingj. v. rossum-w. v .cl .• lincl.en-j. v. wijlc-w. wils-a .·de pagtera. v.maris-p. berkelaar 
]es:a,looyestein Leider:dhr.G.v.d,Kleij Samenkomst:15,00 Hengelolaan hk·Loevesteinlaan 
Lens 15; r ,mooyman-r. heystek-j. schneider-r .·de vries-c. bakker-j .de greef-e,reesink-r.born-h,gµyt-r.v.d.linde. r. ver barend se. · · · Res:j.ruiters-,r.v,d,overvest-f,hendriká. 1eider:dhr, · · T.Heerschop 
Lens 16;g.kerkhof-a,burcksen-r.koster-j.post-j.magneeg·. godes-j. v. hoek-f. jonlcer-j .klos-j •. willeyns-e. wohrmann. fl.es:h.kleiwegt. Leider:dhr,",Poels· 



Pl'.OGJ.flI'.:'-A PUPILLEi'i EN \'/ELPEN voor zaterdag 10 mei 1969 

Lens p1-p3 en p4 zie D.H.L.toernooi in•Delft 
Lens p4 zie ook 15 mei donderdag Verburcl1 toernooi 
Lens p2~p5-w1 en w2 zie Duno toernooi -
Lens p6 zie overife elftallen 
13,45 Lens 97 - K.K.D. p4 

Opstelling Lens p?;f.v.d,zel-f.wouters-p.bakker-r.v. 
kruiselbergen- j. klarenbeek-m .-prin s-m. schutte-p. devilee 
a,grimberfen-h.wubben-e,v.amerongen · 
Res:r.willems-p.koevoets, Leider:dhr.N.Csse 

- . . ·•• 

D.H.L toernooi:• 

Aandit toernooi hemen behálve onze ciriEl elftallen p1, 
p3 en p4 ook deel iJ.H.L.-ExcelsiortrJa_as~l~is)-Laak- · 
kwartier-S. V.V. ( Schieqam) en Vr_edenburcl'\. 
In 3 poules zal word.en uitgemaakt welkEl vereniging het 
meeste aantal punten behaalt, waarvoor ,dan een wissel
-oriis beschikbaar is. Per poule.kan een, 1e of 2e prijs 
behaald-wo-cden. De wedstrijden vangen aan om 10.00 uur 
en duren 2 .x 8 minuten.Einde van.het toernooi- ca.14,45 

- dus lunchpakket meenem-en. · · · 
De volg'erÏde spelers worden verwacht:' . 
Lens p1 ;g.bloks-a_. 1 sgravendijk-r.harnas-m.he~me.n
j ;de hilster-r.de hoogd~g.lorsheyd-r.v.luxemburg-
.r. v .noort-p. perreyn-j. redeman-g_. ruygrok-j. v~l-kenburg 
Leider:dhr.J,dè Hilster _ _ · .. 

. . . . •'" . . . . . . . 

Lens p3;a.de hoogd-p.hop-'\,,de kok-f.kras-r,leyn_-
e. v, luxembure:-rene v. d ,ineèr-r .micka-p. v .. d ,nieuwenhuysen
r .peek-t. prins-a. reesink-c. schenkels-
Leider:dh .Th,Hoefnagel, _ 

•. . 

Lens'pl\.;h.iv,b~heemen-r.guit-a,hoef'nagel-j.hoÏlink
j. koomen-f .kortekaas-h; uç:'.ing-b. v. veen-th. v ,d. vo9rt-
m: v. wassem-r. v1ij sman-r·; yperibaan-p. zálmé. • 
Leider:dhr.J,Colpa. 

Samenko~st voor ··alle_ elftallen :9. 15 uur ing~n~ Lens
terrein: l'.ogen wij· voor het vervoer weer een be:roep 
doen on de Vaders. Voor 1 smor~ens of •smiddafs (aliebei 



map, natuurlijk ook). Wilt u vrijdagavond tussen 6,30 
en 7.30 uur bellen tel.66.13.14 klubgebouw., 
Bij voorbaat dank namens de jongens! 

DUNO toernooi: 
Lens neemt met vie' elftallen aa.n .dit toe,rnooi deel. 
'I'egenstanders zijn DUno-0 .S .• C. en Rijswijk. De wed
strijden duren 2 x 1 Omin. :,.lle punten worde~ opgeteld . 
per vereniging. De vereniging wèlke a_an het e_ind van het 
toernoqi de meeste punten heeft, krijgt de. e'erste prijs, 
Aanvang van het toernooi 12. 00 uur , einde ca. 5. 00 uur .• 

De volgende spelers worden verwacht: . . 
.Len_s 1 P2; j. v.d. b_urgt-g. v:,gessel-w. gornes-r .. v, hoek-r. 
heenskerk-a.v,kleef-a.kleiwegt-r.v.d.meer-g,v_.osch
h. rui_ter-t_h. tijssen-e, dewit, 
Leider:dhr.P,de Jongh en ;',.Hop. 

• 
Lens 2-p5;j,brochard-c.v,bijsterveld-r.hofman-r.y.d, 
kruk-c .lip_man-h.lutterman-j. lustenhouwer-q. v.d. m~ys
h, nouw land-m,scheepers-a,v.velzen-e.yperlaan, 
Leider:dhr.A.v.Essen 
Samenkomst voor p2 en p5;11.45 uur Hengelolaan hk Leyweg. 

Lens 3-w1,; j. bronger-r. bon-p. v ,d. bÛ.rgt-r. v.d. boogaard
m.hoogduin-p .lucas-th. v, luxe~burg-p. perreira-t. yersteeg
f.verbarendse-p,valkenburg-j,westerduin-ri.raarsepburg, 
Leider :dhr ,;, ,Nieuwenhuizen 

Lens 4-w2;g.appeldoorn-p.v.d.burg-p,gier-h;hoppéhbrouwérs 
o,huis-j.v,kleef-f,kerkhof-t,king-r.de keyzer-e,v.d. 
linde-s,v.d.meer-s,teunissen-h,v,d,winden-r.yperlaan. 
Leider :dhr-,G. Duyvestein. · · 

Samenkomstvoor w1 en w2:11 ,l:5 uur ingang Lens..:terrein. 
Helaas gebeurt het nog wel eens, dat welpen bij een 
uitwedstrijd zonder fiets bij het Lensveld worden afge
leverd. De leider moet dan maar voor vervoer zorgen! 
Logen wij deze week voor het vervoer (heen en terug) 
op de medewerking van de autobezittende ouders rekenen, 
Bij voorbaat dank. 



Donderdao: 15 mei Ve,burch toernooi: 
Lens pf gaat in dit toernooi Lens vertepenwoordigen. 
Ter::enstande:-.-s 'zijn Blauw Zwa·rt-Verburch en Vios. De · 
wedstrijden duren 2 x 1 O min. i,anvang 1 2. 30 uur einde 
ca.5 uur. · 
De volgende spelers worden verwacht: 
h.v.boheemen-J;;guit-à.hoefnagel-j,hollink-j.koomen-· 
f. kort·ekaas~h .<..1è.ing-b. v. veen-th. v. cl .• voort-m. v. wa ssem
r. wi. j sman-:t. ype ·laan-p. ze.lmé: 
Leider:dhr.J.Colpa. 
Se.r.1enkomst: 11 • 30· uur Hengelolac,n hk Berestei.nlaa; 

!iFSCHP.IJVIt-;GEN: vcor vrijdagavond 7. 30 uur schriftelijk 
aan dhr.G.Lo:-sheyd, 1:ep;Jelweg 972. Telefonisch uit
slu:i.t€n-cl. vr:i.jclagavc-nd tussen 6.30 en 7,30 uur tel.66.13.14 
klubgebouw. In uiterst- d·ringende ge-ve:llen kun- je zater
dag voor 11 • 30 uur bellen naaT dhr. G. Lorsheyd•, tel, 
66.31.5.,5 · · ·. · .. 

WIET OPK.Ol::ZN: J ,AsseLnan wordt. 2:z al·s reserve· opgesteld 
we,,.sn n:i,et opkomen in het afp.elopen weekeinde. 

T~;\HIH'GE~/: vanaf v·-ijclag 9 mei worden alle -avond- · · 
·trainirn,;en stopgezet. De woen-sdam.iddagklub blijft 
voorlopig nog normaal doorgang v:.nden. 
Ook d? · keeperstraining vervalt vanä·f die datum. 
Op donderdagavond 8 mei a.s. is dus,voorlopig ·de laatste 
training, Er zal worden getracht zoveel mogelijk avond. 
weclstrijc,en hiervoor in de plaats te stellen-. • 

SPOo'TKA:'CFEN 1969· 

De eerste' zèer geanime•e.rde kàmpbijeenkrn-;;st van· de ·deel
nemers aan ka,np Ferschvreiler is achter· de rug. Een" 
volgende bespreking, ook voorde ·andere kar.ipen zal 
spoedig worgen aangekondigd. . . . 
In~0.iclclels vrordt het wel tijd,. èiat de deelnemersgelden. 
worden voldaan, aangezien eend ezer dagen de kampgel
den aan de N.K.S. moeten worden vergoed. Gaarne dus 
spoedig overschrijving oo postrekening 308660 t.n.v.· 
Amro-bank,.Scheveningen. m~t.vermelding "karnpgeld Lens". 



De-kósten zijn: kamp Ferschweiler 
Amersfoort·· 
Weert 
Borculo 

Gaarne spoed,, ! ! ! ! ! ! 

TR!,INING fo -KL!,SSE nn·sn;,G.~ VOND .• 

f.8.5,-.:. 
f ,4-.5~-
f .• .50 • ...:c. 

f.47,.50 

IIet ingang van dinsè.ag '3 mei a.s. w:ordf.-de !,-klasse 
training op dinsdagavond stopgezet. . 
De I,-klassers die overgaan naar de senioren komend sei
zoen_ dienen vanaf heden behe.lve de opstéllingen van de 
junioren ook· die van de• sénioren p.:oeé! na t.e lopen, aan
gezien vanaf heden steeds verschillende kombinaties op 
avonden en· in het weekend gaan .. spelen •. 
Tevens dienen de naar de senioren·overkomende junioren 
voor 30 mei a.s. een pasfoto in te leveren bij het Eko-
of Juko-sekretariaat. Gaarne speed"hiermee ! ! ! · 

TOERNOOIVERSL!:GEN: 

H.B.S. C-klasse toernooi: 
Op koninrinneda~ heeft Lèns C 1/2 deelgenomen aan'een 
p;oed georganiseerd jubileumtoernooi (7.5 jaar) van H.B.S. 
Lens heeft in dit toernooi een zeer eervolle 2e plaats 
behaald, al was ook de 1 e plaats binnen beriek. Lens 
begon het toernooi niet overtuigend door 0-0 te spelen 
tegen het zwakke Quick. De tweede wedstrijd tegen A.E.C. 
werd een regelmatig behaalde 3-0 zege. De derde wed-
strijd tegen H .B .S .a was romr,,elig .• Dat Lens tenslotte 
toch tot een overwinning kwam was te danken aan goed 
doorzetten van Frits Wouters. De vierde wedstrijd zou de 
beslissing in deze poule b~engen. Lens trad aan tegen het 
nog ongeslar,en Westerkwartier ( 6 punten uit 3 wedstrijden). 
Het werd een duidelijke overwinnin1_s nl.4TO. Deze ruime 
overwinning werd bereikt door goed voetbal, een groot 
enthousiasme en een grote inzet. 
De -finale moest men spelen tegen het sterke V.U.C., dat 
enigszins gelukkig in de.finale terecht was gekomen. 
n.~. door het nemen van strafschoppen tegen H.V.V., waar~ 
vàn het in haar poule met drie nul had verloren,·Het 
werd 'n zee" enerverende wedstrijd met volop-spanning 



waarin Lens twee keer een ach1:J13rstand moest wegwerken. 
De eindstand werc:l. 2-2 en penalties moesten de beslissing 
brengen. Het wé_l.s, V •. U .C , dat ook nu het gelukkigst was, 

V.U.C,toernooi: · 

Lens p4 behaalde een eervolle 3e plaats in.dit sterk 
bezette toernooi, De leiè.er, dhr.N.Osse, was dik te
vreden over cl.it resultaat. 

Pil HIERCK ·TOERNOOI: , ·· 

C • 1 moest afgelopen zaterdag in de finalepoule aantre
den tegen Texas, D .H .1. eb Valkeniers. Zo te zien ··een 
gemakkelijke poule, dacht men. I--'.2-ar helaas, de wed
strijden duurden te kort voor dit elftal, dat albijd 
enige tijd nocl.ig heeft voor men op toeren is, Tegen 
Texas werd het 0-0, D.H.L. 1-1 en van Valkeniers werd 
.slechts met 3-0 gewonnen. Het had minstens 7-0 moeten 
zijn. Lens kwam samen met D.H.:·. en îex/;1.s· gelijk, doch 
het deielgemiddelde(4-1) was volgens de officials slechter 
dan Texas (2-0). Te vermelden valt nog dat het zeer--·--· 
goede elftal van V. V .P •. na een spannende finale ·en 6 x 
strafs'éhoppen nel'1en de wisselbeker een jaar mocht mee
nemen. ADO werd 2e en Texas 3e. -

.-;· 

. /·-



DE LENSREVUE· 

weekblad van de voetbal~ereniging Lenig en Snel 

42ste jaargang nlimmer 36 · 14 mei_t969 

.. TELE-LENS: -
Het is éen paar jaar geleden van het bestuur een goede 

·gedachte geweest, alle noeste medewerkers van Lens ééns 
in het jaar met hun gades -samen te roepen teneinde tij

-- dens een gezelJig samenzijn eens even van alle inspan-
.. ningen te bekomen, Het is een traditie dat zulke avonden 

oergezellig zijn, want de "bloem" van onze vereniging 
is dan wel bij elkaar, Ook zaterdag jl. werd zulk een 
"happening" georganiseerd: allen die zich voor Lens ver
dienstelijk hebben gemaakt·, waren de gast van het bestuur, 
Ofschoom he't aantal bezoekers bij lange na riiet zo'groot 
was als vorig jaar, dachten we toch wel van een geslaag
de avond te mogen spreken, De meesten hebben zich goed 

·geeimu.seerd, .al had er voor ons wel wat minder "gehitt:e
petit" en ;,gehoeperdepoept" mogen worden. In zijn ope
ningswoord wees de heer Houkes op de nauwere banden die 0

• 

er groeien tussen de· kommissieleden en de kommissie- ' 
eega's, Zo werd er vrijdag nog ~én in de Boogaard ge-· 
signale·erd die een haar niet gelieeede Juco-functiona
ris "in het nieuw stak"! Voorts werd op deze avond af
scheid· genomen van de heer Herremans als juniorenlei
der1 die op het toppunt van zijn roem - Lens 3 verover
de immers zondag het kampioenschap! - "terugtrad". Na
mens de jubileumkommissie kwam ook nog de heer Verheggen 
aan het woord, die st~eds hevig transpirerend, opriep 
tot aller medewerking om het vijftigjarig bestaan van 
Lens op wwrdige wijze te gedenken, Daarna hoste e~· 
sprong het gezelschap weer verder tot in de kleine uur
tjes, Alibeen Bor - met -de-harmlimica-werd gemist! 

LENS KWAl>t GOELJ HUIT DE KOLLl!:KTEBUS" : .. 

"Waar kollekteren jullie.eigenlijk voor?" vroeg een wat 
argwanende dame vrijdagavond 9 mei-. aan één van onze 
veertig kollekterende junioren, Het antwoord·kwam er 
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zonder aarzeling 11it ~ "Voor meneer Bekkers natuurlijk!" Tussen half zeven en zeven uur stortten onze' jongens 
zich volijverig op de kollektebussen bij hèt verzamelpunt voor d.e kerk aan het1,I~onnikendamplein. Het was de 
bedoeling dat iedereen om acht uur terug was, maar ~r werd niet gerust v66r alle huisdeuren in de aangewezen wijk (tussen Haagweg,Leyweg,V:teeswijkstraat en Soest
dijksekade) werden opengedaan. De meest hardnekkige weigeraars werd overduidelijk gemaakt dat het hier ging om eer.i aktie die door r.:ies Bouwman werd georganiseerd voor 
de Stichting Bisschqp Bekker;, (meneer Bekkers) .• · 
Om half tien kwam de. laat,stè 'kollektant zich op het verzamelount melden; Intussen·wareri de overige 49 kollektebussen a,l :naar het l:iijkantoor van de Nutsspaarbank aan 
de ,E$campl'á:àn gebracht. Daar schrok meri letterlijk en fig).1urlijlt terug ·van de zware bussen .en waarschuwde het hocfdkan'to'o:r 'aan de Jan l{endrikstraa,t, dat· vervolgens 
eei:i wagen .. st.üurde om de bussen op te halen. 
Het volgende .,"probleem;; deed zich in dat hoofc:kantoor voor, De mee.ste bussen bleken namelijk dichtgeklonken te zijn e:n"h'et kostte nogal wát moeite ze open te krijgen. ·Het tellen leyercl.e het volgende resultaat op? 

, 3 briefjes va,n '2.5., .51 briefjes van 1 o, .5.5 briefjes van .5, 216 rijksdaalders, 1672 guldens, 1200 kwartjes, .983 dubbeltjes, 244 stuivers, 433 ceriten; 8.5 pfennig en een bankch~que van .50 gulden; totaal 3.53b,83 gulden.· De kwitar:itie· vah het· totaalbedrag werd naar het kant.oor van de Afdeling Den Haag van de KNVB aan de. Suezkade 
gebracht en daar bleek dat Lens verreweg het meeste gelè v·er~ameld. had. · , · 
Voorte'.ffel_ijk en enthousiast werk van onze jongens voor het geestelijk gehandicapte kind. 

G.H. 
VATIIA:. 

De veteraan, die deze week niet •in staat is zijn vrouw huishoudgeld te geven, kan Z1Jn vrouw even langs sturen 
bij A.v.Luxemburg, de la Reyweg 28, tel,60.71.71. Zijn-portemonnee is daar aanwezig. - . • -· . 
Oo 7 mei is Pet.r.~ -iran R_eenen geboren, Gèrard van Reenèn zijn vrouw,· zoon Ren·é en dochter _Sandr~, gelukgewenst · · 

. .;. 
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met deze nieuwe aanwinst, 

Lens 2 (junioren) recipiërt: 

Door tal van factoren is het kampioensfeestje van Lens 2 
wat verlaat, ~.s.zaterdag zal de schade"echter rûim
schoots worde:i ingehaald. De Lion d 10r 1?-an de Wapser
veenstraat : 39 zal de festijnplaats zli:.jn, H~t elftal dat 
dit seizoen e .. echts tweemaal verloor zal daar tussen 8 
en 9 uur reet ".' :.ëren. Komt u ze gerust feliciteren, Ze 
hebben het verdiend, 

UI:IJSLAGEN: 
senioren 
Lens 3 - H.D.V. 2 
Lens 4 - Maasstraat 2 
Lens 5 - Paraat 5 
Lens 8 - Scheveningen 10 

junioren 
Lens 1 - Quick Steps 1 
Lens 3 - V.V.P. 2 
DHBRK 2 - Lens 4 
Laakkwa 4 - Lens 5 
Lens 6 - Naaldwijk 3 
Spoorwijk 2 - Lens 8 
Or.Blauw 4 - Lens 10 
Lens 11 - Texas 2 
Laakkwa 11 - Lens 14 
Lens 15 - Vredenburch 15 
Lens 16 - Dynamo 1 67 5 

pupillen 

6 ï -3 
6-4 
0-3 
1 -1 

6-0 
1-1 Lens kampioen!! 
4-3 
1-2 
1-0 
1-2 
0-4 
7-0 
5-2 

11-0 
0-1 

Dl-IL-toernooi: Lens 1 - 2e plaats 
Lens 3 - 4e plaats 
Lens 4 - 3e plaats 

Duno-toernooi:gezamelijke 3e plaats voor 
Lens p~-p5-w1 en w2 

Lens 7 - K.~.D. 4 0-6 
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OFFICIEEL: 

Afvoeren ledenlijst: 
21 R;G;H.v.Berlo, Ifosveen 18 

4?9 J;C;Hoorduin, Juffrouw Idastraat 16a 

478 C.H.Eutsaerts, Juffrouw Idastraat 16a 

14 R;Bartelsman, Vrederustlaan 199 . 

268 C .I,~eere, Rijnauwemstraat 59 
429 -:: .A .'il. van Wassem, Chopinstraat 21 

In balletage: . 

H;Braak-30-8-60-W-Vlinkelstede_ 192, 36,08.01 

r-1. Versteeg-9-12-58-P-~1idc\enstede 117 · 

F.B.Bauman-11-6-60-W-de Rade 93, 66.56.37 

H. J .Kei jller-1 ?'- 3-55-J-Hertemrade 320 66. 57. 27 

ALGE:'ENE VERGADE:UNG: 

.• ! 

]oteert u alvast éven in uw agenda dat op 27 juni de 

algemene vergadering gehouden zal worden. 

V1IJDAGAVOND GEEN KLUBAVCND: 

In verband met de voorbereiding op de toernooien van 

zaterdag en zondag is er aánstaa.nde vrijdag geen klub-

avond. ·· 

KLAVERJASSERS OPGELET: 
.. ' 

Op vrijdagavond 23 mei zal .. er een klaverjasavond. wordeh 

georfanisserd. Nadere ~egevens volgen in de L~nsrevue van 

volgende week. 

SE~'.ICRENPERIKELEN: 

Het is Lens 5 niet gelukt·medèkandidaat voor de degra

datie Paraat, te verslaan. De toestand is door dit 

resultaat bijzonder kritiek geworden. De la2.tste twee 

wedstrijden moeten zonder meer gPwonnen worden en Sche

veningen mag uit ·de laa'liste drie wedstrijc1.e_n_ niet me_er. 

dan drie punten halen. A; s. zondag uoet dus· van G .D. S. ·· 

gewonnen worden. ·Een bijzonder zware taak. G.D.S. heeft

n1. ·11 punten meer, Maar de bal is en blijft rond. V.C,S. 

bli.';ft ook nog medegegadi!l:de voor de onderste plaats, 
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De stand bij 
v.c.s. 
Scheveningen 
Lens· 

Lens 5 
20-12 
19-11 
20-11 

. 
-.: .... 

~e wedstrijd tegen-Paraat stond op bijzonder.laag.peil. 
Paraat. was _sterker· en alleen overtuigend optreden van 
keeper W,Burghouwt wn H,de Groo1L,v:oorkwamen doelpunten. 
Na rust heeft Lens diverse zeer, ·:goede kansen op èe - over
winning gehad, maar de voorhoede .. faalde jamnerlijk. Na-
dat Paraat scoorde viel het team in'elkaar en dit werd 
door de rood-zwarten met nog twee .doelpunten uitgebuit •. 

LENS I JUNI0REI'-: EN PUPILLEN T0;.;RN0CI zaterdag;.en zondag: 
K0mend_weeken~ worden_onze velden bezet door_onze· ju
nioren en pupillen, die samen met 32 teams ·.van andere 
verenigingen uitkomen in het door de Juniorenkommi;ssie 
jaarlijks ·georganiseerde j~niórén-· en pupillentoernooi. 
Totaal 45 elftalièen zullen i_n de versèhillende poules 
strijden om de hoogste plaatsen, \{ij hopen, dat naast de ~ 
ongeveer 500 deelnemers oolj; veel leden en vooral veel 
ouè.ers een kijkje komeri hefàen, Als ook het weer meewerkt 
belooft hèt een geweldig gezellig weekend te worden! Q 

U bent van harte welkom, 

Lens 3 (junioren) kampioen: 
Lens 3 heeft dé beloft;e adn de redaktie, vorige week ge
daçtn, ingelost. In een en1otionele wedstrfjd, die ·meer 'door 
de enormé spanning d~n door goed voetbal intereassant was, 
greep Lens het,ene punt, dat nog nodig was. · 
Het was een keihard~ wedstrijd, die meerdere malen on
derbroken werd voor blessures, V.V.P. nam de leiding 
door een VTij ongelukkig doelpunt. Leo Duivenvoorde 
( u weet wel, van die bilja~tballen) bracht via een 
vrije trap dé ploegen weer op gelijke·voet. Na rust 
werd er nog een Lens-doelpunt om dubie~ze redenen atge
keurd, Haard at bleek niet zo ernstig want de verdedi
ging hiièld zich in deze tweede helft uitstekend staande. 
Jongens van Lens 3 en leider dhr,Herremans proficiat, 
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Lens 6 - Verburch-toernooi: 
:iondag jl. nam ons tweede B-élftal, Lens. 6~ deel aan het 
jaarlijkse Verburch-toe~nooi, Diep in het estlani heeft 
dit elftal zich tegen de hoogste B-elftallen van West-' 
landia, G'DS, Celeritas en Verburch kranig geweerd, 
Tegen Westlanc~ia, dat.· toen· echt niet Z<)" sterk was, liep · 
het nog niet al te 'sóepr,l·, ,Ondanks een voortdurend veld
overwicht wist_ '1!en niét ·tot scoren te komen, hetgeen een 
070 eindstand betekende, 
In de tweede wédstrijd tegen, naar later bleek, de 
Grootste concurrent Verburch werd dankzij doelpunten van 
Theo Bo0i,1s met. 2-0 gewonnen, De ·derde tegenstander, 
Céleritas, · stelde bitter teleur. riet het grootste gemak 
won.Lens door doelnunten van Otto Kortekaas 2x en Theo 
Booms met 3-0. In de laatste wedstrijd tegen GDS viel 
weinig ge genieten, Lens was sterker,'doch kon dit niet 
iry doelpunten uitdrukken(0-0-), Dankzij een beter doel
gemiddelde (Lens .5-0 en Verburch 6-2) veroverde Lens de' 

_eersteplaats.in di.t pre1:;tige en goed geo:~ganisserde 
toernooi, Rest nog vermeld te worden dat het vervoer ge-
lukkig met auto's geschiedçle zoclat ook de veroverde 
_;:irijs zonder moeilijkheden vervoerd kon worden. 

P?.OGRAMI;-A S13NIOREN voor 
14,00 V,D.S, 2 - Lens 4 

zondag 18 mei 1969 

14,30 G.D,S. 3 -
andere elftailen 
zondag, waarv9or 

Lens .5 
spelen niet 
uitstel van 

. - . . . .. . 

Benoordenhoutseweg hk Waals
dorpe.laan 
Erasmusweg 
~egens.juniorentoernooi op 
de ~ond werd verkregen •. 

PROGJ.AMYA SENIOREN Eoor,vt'~jdag 
18,4.5 Lens 4 - V.D.S. 2 

16 mei 1969., . 
1-1-6/4 

Spelers van Lens 4 ! Er moet voor de competitie zowel· on·. 
a·, s. vrijda{!:avond als op zondagmidd~g worden g:ospeeld. ! ·! ! 
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OPSTELLINGEN•: . ;,-, ... 

Lens 4 voor 16:-5-69 

a.v. egmond ( A) 2-x -
g.hogetoórn ·2x 
J.v,schaik''2x •·-
j .de boer 2x · ·· · 
r.brandenburg 2:x; 
j.gnDenendijk 2x 
j.de jongh 2x 
r, ravestein 2x . 
f,v.boheemen 2x 
a. janssen 2x 
p.speicher 2x 
:.'IBS : . 
g.l.v.d.akker 2x 
w. eykelhof 2x 

DINSDAG 20 mei 1969 

Lens 4·vóór 18-5-69 

th.suykerbuyk (A} 
g.hogetoorn 2x 
a.v. egmond 2x 
j.v.schaik 2x 
g.l.v.d.akke.r 2x 
j.groenendijk 2x 
r.brandenburg 2x 
w·. eykelhof 2x 
f,v.boheemen 2x 
f_.burghouwt 
j,de jongh 2x 
RES: . 
j. de boer 2x 
r.ravestein 2x 

Lens· 5 1 8-5~69 

w.burghouwt · 
h. de ,groot · 
m. V. zilfhout' 
ö. verhaar · . · 
r,de _groot(A) 
w. venderbo.s· 
j; de hilst'er 
j,witting · • 
w,hansen 
h.haket 
a.janssen.2:x: 
RES: . . 
n, de boer 
p.speicher 2x 
c., vervaart 

18.45 V,C.S·. 1 - Lens 1 an de_Escampbokaal 

WOENSDAG'21·me1Ïl 1969 

19. eo · Lens ~opib. - die Haghe 1 · 
19. 00 Lens_ comb. 3e kib. - die Haghe comb. 

DONDERDAG. ~-2 inei 19 69 

1-1-6/4 
2-1-5/3 

19.00 Lens 1e· kl,comb, - !fonster 1-1-6/4 
19,00 Lens 2e kl.cornb. - lC:onster 3-2-6/4 
19,00 Lens veteranen - Konster vet. 2-1-5/3 
19. 00 Lens 1 - Archipel --1 H. de Hartoghbeker - terrein 

~!=lakkwarti er. 

Lens 1 20-5-1969 

c,v.d,beek(AO 
l.ri•emen 
r,fortman 
p.de jongh 
j.v.d.knaap 
j, englebert . .. 

f .de zwart 
e,bakkers 
a. janssen ., . 
d.holt . 
J:i..bTandenburg 

RES: 
a,v,egmond 
g.de hoo_gd ••. 
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Lens comb. 21-5-69 

e :verbarendse 
e; v. bronichorst 
a;nieuwenhuizen 
o,v.d.aar . 
i,ke!ilperrnan(A) 
th;brocharc1 
th.hoefnae;el 
g;,looyestèin 
è. ;groenendijk 
a;kortekaas 
;g. v. c1. .kolk 
RES: 
f;v.boheemen 
f ,\'rubben 
a,v,essen 

Lens 1e kl,22-5-69 

a;v.egmond 
· 1; smitskam 
j, v ,dijk 
j. ve·,·haar 
f. straat hof 
n,kootUU ·· 
t.heerschop 
n.drabbe 
h;zoet 
g,de hoogd 
c,grimbergen 

21-5-69 
Lens comb.3e kl. Lens 1 22-5-69 -

· m; suyke'0 buyk 
h.de groot 
c.pfeters 
h.kemper 
h,de sterke 
a,v.c1.meyden 
w.hansen 

·c;·v.d~beek '(A) 

w;v nderbos 
j,de hilster 
h.haket 
l.janssen (A) 
RES.: 
n,de boer 
j.welling 

Lens 2e kl.22-5-69 

g,halleen 
g,duyvestein 
a,v.essen 
a.westhof 
f.v,rijn 
k. schouw 
c,kuyper 
b.lustenhouwer 
j,c,schaik 
j. verbarend se 
a,bilderbeek. 

m.v.veen 
r.fortman. 
h, smitskam 
j.colpa 
h,rooduyn 
a,rooduyn 
a,hop 
f,de zwart 
th. b,.,andenburg 
w,keetman 
RES: 
l,riemen 
th,hoefnagel 

Lens veteranen 

•· --j. jager 
. h.a.suiker. 

j.willems 
·a;hoppenbrouwers 
c,kras 
w. e. suiker·· 
j.brochard 
a.v.luxemburg 
f,bie-rhof 
h. jacobs 
1. janssen 

Reserves voor deze 3 elftallen: 
f,\'rubben-1,btandenburg-g.v.d,kleij-w-verbarendse

'·h,de groot-j.castemailler 

MEDSDELINGEN EKO: 

Afschrijvingen vrijdagavond tussen 7,30 en 8,30 uur tel, 
66 •. 1 3. 1 4 klubgebouw. voor avondwedstrijden maandagavond 
na 8 uur tel. 66 .1 ~. 14. Alleen in noodgevallen later bij 
dhr.P.Huis, tel,67,83,90. Afschrijxingen bij andere 
funktionarissen, bestuursleden, cantinebeheérder en der
gelijke worcl.en als niet ontvangen beschouwd. 
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'i'raining senioren woensdagavond gaat deze maand normaal 
door, aanvang half -acht.. . 
Junioren, die volgend seizoen senior worden kijk alle 
opstellingen goed na!!! _' 

AANVOERDERS. A'i'TENTIE: aàLle aanvoerders dierienervoo'r te 
zorgen, dat de wedstrijdrapporten arhterlijk maandag
avond volledig ingevuld bij de Eko zijn ingeleve,~d, 
Voor d.e ;uitapelende elftalJ_én .moeten ruilformulie.r en 
\iedstrijdrapport v ijdagavond of zaterdagmiddag Jn. de, 
bestuurskamer worden afgehaald •. 

Pi:10GRA!<;I:A JUNIOR.EN voor zondag 18 mei 

12. 00 Westerkwartiér 1 - Lens 2 
14. 00 WilheJ_mus 3 - Lens 4 · -

Lens toernooi B-C~klasse 
Lens 1 - DHL toernnoi. 

OPSTELLINGEJ;: 

1969 
Duinlaan · 
Oost einde, Vbrg_. 

Lens 1; als .bekend met p,de yries en c.grimbergen -
Samenkomst: 1 0 .1 .5 uQ.;fi Lens-terrein. Leider :dhr. J .:v,d. Kleij. 

Lens 2;p.de haan-r.v.har.tingsveld-p.manders-a.v.essen
h.westhttff-w.kouwenhoven-g,duy~estein~a.tinnenbroek
j.bertens-f.v.d.berg-j.v.hulst. 
;:(es :b. lustenhouwer_;r, schol ten. Leider :dhr, H .de Groot 
Samenkomst: 11 • 30 uu-r ingang,:.Westerkwartier terrein 

. 
Lens 4;r.bos-c.blok-j.castenmiller-h.dankers~c.v.deelert
p,de haan-r.jacobson-r.peters-j.schouw~r.v~d.steen- . 
d,de vries. . 
;:ies :a. bilderbeek. Leider :dhr, F...Flumans 
Samenkomst :13.00 uur viadukt Troelstrakade/Goeverneurln,. 
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P~tOGHAIJ:A JUl'IOREN voor zaterdag 17 melÏl 1969 . 

1 4. 30 Gona 4 .- . Lens 1 O Vrederust1aan 
R.V.C.toernooi voor C.klasse 

OPSTELLINGEN : . 

Voo;• ons eigen Lens-toernooi worden op zondag a.w. 
de voJ_gertdecspelers verwacht: 
Lens '3; r .. vuurèns-f. ;:::uyt-c. schrover-fr. raaff-j. v .d, aayden 
D. hoo-g._v ,d. velde-h.de jongh-j, dli!sseldorp-j, è.e zwart-
o. l<ortekaas-r. hoefnagel •. 
Samenkor::st:12.1'3 Lens-terrein Leider:dhr.G.v.d.Velde. 

Lens 6; a. hoek-h. rin;;::-el zwaan-ch. l:>loks-th. v. rijn- j, v.d. 
voort-p. v.d. steen-chr. strapel-r ,meershoe!<-a. junrschlag'er 
trh.booms-1.ecberts-a.v.d,keer-j.zoun. - · · 
Samenkomst: 11 • 30 Lens-terrei_n Leider :dhr. J_, v ,d, Voort 

_ Lens 7 ;vri,j zie Lens '3 en 6 voor toernooi 

Lens 1 0 ;m. reuver-o. kUi ters-a. ca sten~îiller-b. hoefnagel
.j. lucas- j. asselman-r. asselman-r. chari te-c .hoenderkanip
w. • ulkens-t,de vroe<:(e, 
::es: j. hooghier,rntra Leider :dhr. F. Wubben. · 
Samenkomst :14. 00, uur Hengelolaan hk Beresteèml? ..... n 

Voor Lens-toernooi op zondag 18 mei 1-969 
Lens C-klasse ;r. v.d. steen-m,v. bae:gum-g. tror,,melen-j. 
disseldorp~r.zoun-f.veeren-r.micka-f baven-e.hoefnagel-
. j. v. ri jn-d, limbeek-a .•lodder. . 
Leider:dhr.G.v.d~Steen 
Samen, komst: 11 • 00 uur Lens-te:-rein. 

LENS TOERNOOI VOOR· PUPILLEN : . 
Dit weekeinde ons jaarlijkse toernooi en wel op zondag 
voor Lens '3 en 6 (B-klassers) en Lens 11 (C-klassers) 
Opzél.terc!ag zullen '3 pupillen en 1 welpenelftal aantre
den. 's l'.orgens vanaf 9 uur spelen Lens p4-p'3 en w1 in 
wedstrijden van 2 x 8 ;0,in. 
P 4 treedt aan teren Verburch-Quick Steps-Vios·en Spoor

. wijk. 
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P 5 tegen Loosduinen, GDs, Vred~nburch en Rava 

W 1 tegen Duno,Quick, Gona en GDA. · · 

Dit gedeelte van het tcernooi eindigt om co.12.30 uur. 

De volgende speleias worden om uiterlijk 8,45 verwacht: 

Lens.p4;h;b,boheemen-r.guyt-a.hoefnagel-j.hollmmk

j.koomen-f.kortekaas-h.uding-b.v.veen-th.v.d.voort

m.v.wassem-r.wijsman-r,yperlaan-p.zalme. 
Leider:dhr.J.Colpa, , 

Lens p5; j. brochard-c. v. bi jsterveld-r ,hofman-r. v .d • kruk

c. lipman-h. lutterman-j .11.,stenhouwer-q. v .d .meys-h.nouwe

land-m. scheepers-a. v. velzen-e. yperlaan. 

Leider:dhr.A.Hop 

Lens w1 ; j. bronger-r. bon.:.p. v.d. bui"gt-r. v.d. boogaard-

m. hoogduin-p. lucas-th, fl ,luxemburg-p. perreira-r. versteeg

f.verbarendse-p.valkenburg-j.westerduin-r.waarsenburg. 

1èider:dhr.A.Nieuwenhuizen 

's Liddags om 1.30 uur treden onze 3 ·hoogste pupillen

elftallen aan in wedstrijden-van 2 x'10 min, 

P 1 heèft als tegenstanders:Donk(Gouda)-Archipel-OSC 

en RVC, p2 speelt tegen d·en Hoorn-Bi'-fil'.=_Quick en GDA. 

P 3utegen ODB-Full Speed-VCS en Gona. 

Om uiterlijk 1 .15 uur worden verwacht: 
Lens p1 ;g. bloks-a. - 1 s-Gravendi jk.:.r. harnas-m. heynen-' · ' · 

j,de hilster-r.de hoogd-g.lorsheyd-r.v.luxemburg

r.v.noort-p.perreyn-j,redeman7g,ruy~rok-j.valkenburg. 

Leider:dhr.J.de Hilster · o;, 

Lens p2; j. v·, d. burgt-·g, v ,gessel-w. gomes-r. heemskerk-

a: v .kle·ef ~a.kleiwegt-r. v .d ,meer-g. v. o._sch-h.ruyter-

th .tijssen-e .de wit, 
Leider:dhr,P,de Jongh, 

Lens p3;a.de hoogd-t,de kok-f.kras-r.leyn-e.v.luxemburg 

rene ·v. d .meer-r .micka--p. v .d .-niouwenhuysen-r .peek-: 

t. prirfs-a. ree sink-c. schenkels. 
Leider :dhr. Th, Hoefnagel .• 
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Lens toernooi voor B.en C-klasse: 
Aanstaande zondag treden onze 1 e 'an 2e B:-klassers 
alsmede ons 1e C-clftal aan voor het bereiken van een 
zo goed mogelijk resultaat in ons eigen toe··nooi, 
De hiervoor te·verwachten spelers zijn elders in de Lens
revue vermeld·en de diverse progra=a•s luiden als volgG: 
B 1 Lens 5; 12.40 Lens - Blauw Zwart 

13-50 de Spartaan'20 - Lens 
15:35 Quick Steps - Lens 
1 6. 45 Lens de Fusschen 

B 2 Lens 6; 12,05 Lens - Rijswijk 
1 3. 15 ADS - Lens 
14;25 HVV - Lens 
15.35 Lens - i~artinit 

C 1 Lens 11 11.30 Lens - Westerkwartier 
- 12.40 Esto - Lens 

14,25 Lens - DHL 
16.10 Wilhel~us Lens 

de wedstrijden duren 2 x 15 min. en voor elke poule zijn 
drie pr5.jzen beschikbaar, 

·l, V .C. - C.,.klasse toe ··nooi :' 

Zaterdag a.s. gaat Lens met maar liefst 6 C-el·ftallen 
naar R.V.C. om te·trachten een- zo goed mogelijk resul
taat te behalen.·½s morgens spelen Lens 14-1§ en 16 met 
als ter-enstanders R.V.C.- G,D.S. en Scheveningen. 
D!'ze wedstrijden beginnen om 10 uurv ,m. 1 s 1,'.iddags spelen 
Lens 11 en 12 en 1 3, tegen dezelfde tegenstanders. 
Aanvang om 14~oo,uur, . 
De wedstrijden duren 2 x 121/2 minuut en winnaar is de 
vereniging die in totaal de meeste punten veroverd. 
De volgende spelers worè.en verwacht: 
Léns 11 ;m,v,bag;gum-a,baven-f,disseldorp-é,hoefnagel
d; linbeek-r ;r,li éka- j. v. ri jn-r. v·,cl. steen-,o:·. tro::r·elen
f, veereh-th ,wilshaus-r, zoun; 
Leicler:dhr,G,v.d.Kleij, 
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Lens 12;p.le brun-g,colpa-a.heynen-r.v.dihorst-j.jan
maat-h. jochems-a.,lodder-a. v .mari s2x-f. snoeyers-p. ver-
schoor-f. wouters~w. wils2x. . . · 
Leider:dhr.h.brandenburg 

Lens 1 3; c .oLd. aardweg-e. booms-p. booms-a. breuwer..:w ,de 
hilster-g.lelieveld-h.nfuggebrugge-f,v.o~7 j.slabbers
h.straver-r,de vries-p.de wolf, 
Leider:dhr.C,Kras. . . ,, 

Ve;•zamelen voor bevenstaande elftallen 13, 15 uur 
Hengelolaan hk Loevesteinla~n 

Lens 14;a. v .d .àa.r-p. be;. kellar-j .dessing-w. v.d.: inden
a.looyestein-à. v .maris2x-j. v. rossum-b. ruiterman-j. 
ruiters-a.de,pagter-w.wils2x-j.v.wijk 
Leider:dhr.G,v,d.Kleij 

Lens 15; c. bakker-r. bom-j. de greef-h. guit..:f. hend.riks
r ,heystek-r. v .d .linden-f .magnee-r .mooyman-e .reesink- · 
r.verbarendse-r.de vries. ~ ·• 

Leider:dhr.T,Heerschop. 

Lens 16 ;a. burclcsen-g.gomes-f. jonker-g.kerkhof-h.klei
weet-f .klos-a.koster-r,v .d, overvest-j.post-a. schneider
f .willeyns-e,wohrman 
Leider:dhr,A,Poels 
Ve.rzamelen voor bovenstaande· elftallen 9. 15 uur Hengelolaan 
hk Loevesteinlaan, 

PI:.OGlli\JVi! A PUPILLEN EN WELPEN voor zaterdag 17 mei 1969 
Lens p1 t/m p5 en w1 zie Lens toernooi 
12 .• 00 WIK w2 - Lens w2 Zuide: ·park 

OPSTELLING : 
Lens w2;g.appeldoorn-p.~.d.burg-p.gier-h.hoppenbrouwers
o; huis-j. v. kleef-f. kerkhof-t .king-a .koevoets-r .• koevoets 
r,de keyzer-e.v,d.linde-s.~.d.meer-r,peeters. 
Samenkomst:11.15 uur ingang Lens. Leider:dhr,G.Duyvestein 
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AFSCHRIJVINGEN :v:oqr .. vrijdagavond 7 ,,30 _uur sch.riftelijk 
aan dh.r,G.Lo:rsheyd, 1-Teppelw.eg 972, 
Telefonisch uitsluitend vrijqagavönq tu~·s.en 6 ,.3Ó en 
7,30 uur tel.66,13,14 klubgeb UWl'T, 

N oms.Af,LS : •••••• 

KAr:PEN: Nog ·even ·ter herinnering ·is het kampgeld reeds 
overgemaakt? . 
Gaarne zo spoedig mogelijk op giro 308660 t.n.v. 
Amro Bank,Scheveningen, onder vermelding"ke.mpgeld Lens". 

PASFOTO'S: alle junioren die volgend jaar naar de 
senioren over:,-aan dienen voor 31 mei a.s. een pasfoto 
irl te leveren bij Eko of· Jukosekretariaat. · · 
Gaarne speed! ! î ! !' · 

TOEilNOOIAGENDA: 
17_:5-69 Len.s,.pupill.en en welpe:n·.toemoo.i . . ·-
17-.5-69 EVC oernooi voor C-klasse 6 elftallen 
18-5-69 Lens·"B-C-klasse toernooi 

• 18-.5-69 DHL toernooi voor A 1 · 
24-5-69, Westerkwa_rti_er toe_rnooi vo,or_ welpen 
24-5-69 Celeritas toe·nooi v.oor C-klasse vomb, 
26-5-69 Wassenaar toernooi A·-en C-klasse 'cornb. · 
26~5-69 NKS toernooi bisschopsbeker A 1 · 
26-.5-69 Delft toernooi voor pupillen en welp.en 3 elft. 
31-.5-69 GDA toernooi pupillen 3 



DE LENSREVUE 

• weekbla'd vim de voetbal vereniging ·Leri:i:g en Snel 

42ste jaargang nummer 37 21 mei 1969 
., 

TELE'--LENS: •· · · 

Het is een eeuwenoud geb~uik, dat na' de kompetitie door 
vele verenigingen toernooien worden gëörgänis·eerd:;' 0nz.e 
vereniging vormi, hierop geen uitzónder.ing:·· Wè;L · ee·n ·ürt;
zgpdering was .de grootte. van het afge1·9pen_ zaterdag · ·· 
georganiseerde t,oernooi. 22 .verschillen'de. verenigingen 
met 30 elftallen, ·aie tesainen' 60 wedstrijden spe.elden. · 
en dat op drie velden. '.:'.:oiets vraagt een perfecte or-· 
gani satie. Hoe perfect die organisatie was bleek-.wel 07• 

Toen de prijsuitreiking om ong.half zes plaats-v.ond _, .. '. 
bleek men precies 4 minuten op het :-tijdschema· voo:1:1 te 
liggen. Eens te meer een bewijs-.hoe .perf,ect de jvriioren
kormnissie dit jaar draait. Hierbij dient nit;..t .. c:le .taak, 
van de juniorenraad te worden verget·en. De. gehele. 
ochtend werden de w!3dstri'jden door hen gefloten. en wel 
geheel tot tevredenheid van de _deelJier,,e~s •.. .!'let _geplande 
toernooi voor zondag ( ook zo groot& ·van ·opzet.) .kQn he:e: 
laas door de overdadige· regen geen ;dool".g,'lng v;in.de_n. · •. 

KCN-rïlIBUTIES EN BOETES : . ' ' . 
De navolgende leden hebben n:i,et g.er'.eagk~:r-d.' op ons vèi
zoek om achterstallige kontributie te ·betalen· en worden 
derhalve tot betaling is geschiedt niet meer opgesteld: 
\;J .Burghouwt-J. Helwig-G. Hogetoorn-G. Jeh.ee-A .Kortekaas- · 
F. Peters-rt.Roodbol-H. itooduin-P :0choûte6:.:,i-I )iin:i.'t skam-· · 
F.Veelbelir-J.Verhaar-J.Welling-.P.Scnult-erï, ··· · · · ·· . · 
Voorts hebben J :v .DiJk en J ,Sngibebert· de' lëosterf, ver-' 
bonden aan hun strafzaken bij de K·.N·. V.B. :nóg niet be·
taald; deze ·bectragen voor beide spelers (.15, --C 

• ~. :,. • o a " •M • • - -• ' •• 

De ouders van de navolgende jongens worden eveneens 
verzocht de achterstallige kontributie zo spoedig moge,
lijk te betalen:J.v,d,Heiden-R,Asselman-R.Heystek-
p ,Klein Breteler-Th. v ,Rijn(Beeklaan )-F ,i.agnee-H .Lartens-
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J.?ientjes-E.Wohrman-G.Wouters-P.Braun-F.Borst-R.Harnas 
A, v.d. Hoeven-I:.schellingc.J .Wilken. · · · 
Het girom11rr:,1er t.n:v,de Penningmees_ter Lens is 33 67 11, 

SE!GlETARIAAT: ,,:3 

Tot nader order dient 
sekretariaat gezonden 
Valkenboslaan 18, tel 

alle korresoondentie voor het 
te worden aan: G.H,C.Halleen, 
overdag: 1 83820 toestel 21 . ·: 

VCO.1LO?TGE SCHORé ING: 

It'l afwachting van de beslissing vanèe K.Jl'.V.B. wordt 
B.de Sterke voorloDi6!: geschorst n.a.v,hetgeen is voor
gevallen tijdens de weel.strijd GDS 3 - Lens 5 af:'elopen 
z.ondag. 

OFFICIEEL: 

Afvderen -ledenlijst: 
345 P.A. J .Sch01•ten, · Sortenbekerstraat 150 

€io f,,Th,v.d,Broek, l'e],.is Stokelaan 2122 
103 B.\·T.Epskamp-, Het Gord 32 

66 P.P,H. Le Brun, Valkenboslaan 263 
48 F .J .Bo:st,; ·Vrederustlaan 187 

-341 I'..J .P ,Sëhelling, Weimarstraat 61 
503 H.J .c.,·:.riartens, Dieverstraat 74 

Adreswijziging ledenlijst: 
J 42 B.Hendrichs naar Akelei straat 9 

71 W.A.Burghouwt naa.r Louis Davidstraat 367 

I.n Ballotage: 
W .A, H .Keerei•rne.r-1 8-4-38-S-Zoutkeet singel· 15a 
Q.W.Michels-·2-3-62-P-rielis Stokelaan 1009 tel.673010· 
H.Braak-30-8'-60-W-Hinkeistede 1'92/ tel. 360801 · 
Ji. Versteee;-9-12-58-P-l,iddehstede 117 . · 
F,B;Ba,uman-11'...6-60-W-de :'l.ade 93, tel.66,56,37 
H.J.Keijnèr-17-3-55-J-Hertenrade 320, tel,66.57,27 . . 

' . 

,. 



-554-

Toernooiver:,lag Pupillen Lens-toernooi: 
's Zaterdap.: jl. was· het weer -zovèr; èr werd v;eer· om de ·: · .. 
hoogste plaatsen gestreden. Het ene elftal släagde p:aar1 

• 
wel in, het andere niet. Er werd in 3 afdeling·en geetre/i-en. 
In de eerste poule gipg Snoorwijk met de eerste prijs · -: 
strijken. Doordat Lens 1 punt verspeelde aan Verburch~,'. ·: 
werd Spocrwijk poulewinnaar. De eindstand was':· · 
1 .Spoorwijk 4-7 · 
2.Lens 4-6 
3.Vios · · 4-4 · 
4.Vèrburch 4-3 
5.Quick St. 4-0 . 
In poule ff was Vredenburch het/ elftal dàt dè 1·e prijs . 
meenam. Dit elftal was te sterk voor ce ·andëre elftallen 
in de poule. Het verzamelde 16 doelpunten in.4wedstrijd-en 
Toch·deed Lens p5 het niet slecht tegen Vredeliburch,' · . 
maar moest tenslotte toch het onde "ST-Jit delven·: De uit'-_.· 
slag zou groter als 4-0 zijn geweest-, wanneer'cinze · _:_ · · 
keeper niet_ z~lk_ pi:acht,ig wer verricht had. · - · · •· ;· 
De eindstand .was: · · ··'"' e 1. Vredenburch ·4__:g · ,:· 
s.G.D. 0 • 4'-5 ,. 
3, Lens 4-4 
4.Lciósduinen 4-3 · · 
5.Rava 4-0 . 
In poule 3 ging Lens welpen zowaar met de-hoogste plaat~ 
strijken. Door een goede inzet en samenspèl werd dit• 
bereikt. Gok G.D.A. moest tenslotte Lens als winnaar 
uit de bus zien kome_n, daar .G. D .A. een k_ostbaar punt · 
verspeelde aan Gona 'en Lens met 1-0 van Duno won. , 
De eirrd·stand was: · ' · 
1 .Lèns 4-6 
2.G .D .A. ·· 4-5 
3,Gcina - 4-3 
4.Duno' · .4-3 
5.Quick 4-3 . De ochtend wedstrijden verliepen vlot, zo&at we optimlstisch 
de middag tegemoet gingerr; 1 sMiddags trad-en de hoogste 
pupillen elftallen in het yeld. In poule 1, -met p1, 
bleef het tot op het laat'ste moment spannend. l'•iaar toch 
m~s.t R. V .C. in Lens de meerdere erkennen en zag Lens 
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1 minuut voor tijd 
maakte verder geen 
1 ;Lens · 4-8 
2. R. V. C • 4-6 

'" 3; 0. S • C • ~,-4 
4;Archipel4-2 

'' -~ .. ; ' ,·- . . : :, ' 

.:- ---.--•~•~••r.,_ ... -,,,c• • • 

een praçqtig:·•doeluunt scoren. -Lens. __ · 
fout meer. De B:ind stand werd:. .. -: ,; -

',. : . 
' 

5.Donk 4-0 , . 
In deze poule was de p.-rootstè ·uitblinker ondanks het 
resultaat de keeper van Donk. . .. 
In poule 2 met p2 bleef het ook een spannend.e strijd. 
om de 1 e plaats tussen Lens en Quick, Daar L_eris 1 punt 
aan B ,?é. T. vèrsoeelde had Quick aan een gelijlcspel tegen· 
Lens genoep.:. Dit elftal verzette .zich hardnekkîg maar· · 
mistte de afwerker .• De eindstand was:. 
1 .Qi.iick - 4-7 
2;Lens ·: 4-6 
3.R.11. T •. 4-5 
4,-Den Hcorn'4-1 
5.G.D.A. 4-1 
In_ poule 3 kwani p3 ·uit. Deze jongens t:<?)r.~ 1 d" de laatste 
plaats .• , maar hebben toch niét onve•,··dienstelijk gevoet
bald. Ze wisten V.C.S. zelfs een gelijk spel af te 
dwingen, zodat V.C.S. net geen eerste werd, maar Full 
Speed, dat een beter doele-e:·idc:1.elde had. De eindstand: 
1.Full Speed 4-6 
2. v.c.s. 4-6 
3;C'.D.B. 4-3 
4,Gona 4~3 
5.Lens , 4-2 
De eindresultaten van Lens i,raren:2 eerste- plaatsen-
2 tweede plaatsen-1 derde plaats en 1 vijfde plaats~ 
Al met al mag- de Juco in samenwerking met d§ ._ Junioren
raaè van een geslaagde dag spreken· en ,.1i jn "çomplimenten · · 
aan de voortreffelijke organisatie, Nog een_extra coin-- · 
pliment aan het i adees van Ben Hoefnagel, di,E:l, op voor-· 
treffelijke wijze zorgde voor de standenJi'j_i,ten op deze 
Lens-toernooien. 

·:', ,·Vuurens • 
•• :J, .: ... ·- • -,;'. :.:•·: . . 

KLAVE-'JASD::l.IVE: :vrijdar-: 23 öet a.s.· 
. .. . .. ~ . ,.. "i :~ 

Zoals reeds.vorige week_gepubliceerd 

. ' 

WEl/d , ,wo,rG',t; er . _a • s, 
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vrijdagavond weer een klavêrjasdrive geoq~aniseerd, · Gestreden zal worden om enkele smakelijkê prijzen. Alle oude getrouwen, maar ook nieuwelingen.~:in het. vak", 
zoals ouders ,A-junioren en donateurs worden_ verwacht •. · Aanvang. 9 uur. U komt toch ook, ••••• ! ! î ! 

UI$SLAGEN : 

senioren: 
Lens 4 ~- V.D.S. 2 
G,D;S.3 - Len5 5 

junioren: 

3-2 
0-7 . 

''iesterkwartier 1 - Lens 2 
Hilhelmus 3 - Lens 4 
Gona 4 - Lens 10 

VA":i.IA :. 

- .. 
... t'" ,. • ; .... 

vriendscaappèlijk·sen: 
Lens1e'kl.-Wik 1-1 
Lens 3ekl.~Wik 2-5 
Lens 1-f•,aasdijk 1 · 1-0 · 
Lens 2~i1:aasdijk 2 · 1-3 

3-1 1ens1ekl;-lltius · 6-3 
4-3 Lens2ekl.-Altius 1-2 
0-0 Lens Vet;-AltLus v.2~0. 

D'e heer en mevrouw B,Hendrichs-Blok danken de Lense-rs -· voorde belç1n~stélling bij hun huwelijk. ·_ . Goed nieuws uit de stal. De heer J.H.1.;", de Boer en · mevrouw B;AJ;, de !loer van Schijndel geven door •middel deze:" kennis van de geboorte van een pracht exemplaar. van een z.oon. Proficiat namens. geheel Lens, 
De bekende voetballer F.Helvensteyn uit Lens 4 junioren maakte zaterdag jl. ernstige brokken in het moderne verke'er en belandden op een niet zachtzinn~.ge wijze in het Westeinde-ziekenhuis, kamer 152. · · · Frans van harte beterschap: 

Nieuws van de Juniorenraad: 
Het tÓtale bedrag in de kas is op het ogenblik f,137,-Di t qedrag is behaald door d e krantenaktie f. 37, 85, inzamelingen bij de elftallen f,33,15 en d_e ballenaktie · f .68,.--:, Na enige strubbelingen met d.e Hagen kunnen de . krantEm gelukkig weer opgehaald worden. Het is natuurlijk onnodig om te zeggen dat het voor de kantinE, en 
het jubileum is. , . Hiervolgen voor de v_ergetert jes onder onze leden neig.:. .... · maals de adressên::':.oy :Bo.s, Wapserveenstra~t 352_,dins-
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dag tussen 7 en 8 uur en iedere avond in het klubgebouw 

van 7·. 30_ tot 8 uur. 

Lens 5 in degradatiegevaar: 

De stand bij Lens 5 -i-s momenteèl nog erg kritiek, 

Lens 5 21-13 
V .c. S. : 20-1 2 
Scheven. 19-11 
Lens moet zcind/ig ziJn laatste wedstrijd spelen tregen · 

Westerkwartier:.' Indien deze wedstrijd gewonnen _}'lordt, 

hangt alites van' del tegeristanclers van V .C .S, en Scheveningen 

af of zij deze elf:tallen nog enige punten kunnen onthouden. 

Dus.heren afwachten maar. 
. -· . -

RVC ·toernooi voo:r C-klassef'.s. 

'6aterda.i:r jl .nart1en 6 C-klasse elftallen deel aan bovel'lge_,

noel'ld toernooi, 'Ochtend kwamen Lens 14-15 en 16 aan de 

beurt;· Helaas bleken deze elftallen niet te kunnen impo

neren. Lens 14- s_tartte ,uet 2 riéderl'agen ( tegen GDS en -

.3chev ·ningen) en kv~arn te/Ten RVC niet verder dan een ge...:

lijksnel.-. Het v'iJfti.e"nde deed het al niet beter. L.Jij 

wisten geen van hµn wedstrijden in winst o:, te' zetten, 

zelfs ook maa,r 1 puntje zat er niet in. Het zestiende 

tenslotte .y,ist voor Lens de eerste overwinning te haleri. 

Scheveningen werd r.,et 2-0 verslagen, · 

Gin[; de ochtend dus niet zoals verwac·ht, in de middag 

wist Lens zich p:oed te het-stellen. C 1 behaalde 2 over

winningen en l gelijk sper tegen concurrent ;JVC, Het 

ti,.raalfde speelde 2 maal geli j), en won van Scheveningen. 

Het dertiende deed het al niet minder, Van RVC eb Sche

venin.,;;en werd gewonnen en teden GDS gelijkgespeeld. Het 

is- duidelijk dat Lens in de :, jacht' naar de prijzen . 

P'eeb grote rol ·meer kon spelen, na de schamele resultaten 

van de ochtend. · · 
I-foer dan een toch wel aanvaardbare:·derde plaats achter. 

GDS ( 24 pnt) ·en RVC ( 21 pnt) zat er voor Lens( 17pnt) 

niet in, · · 

A~D.S,-toernooi voor B-1. 

Op Hemelvaartsdag werd,. 9-oor ons eer.ste. B~eifFal met -,--

succes aan b.g.toernooi deele;en·omen. Behalve de eerste 

prijs kwar:ien wij ook een jaar in ,het bezit van de'. 
. ~ .. . . 
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prachtige wisselbeker, Dit resultaat werd behaald 

7 punten -uit 4 wedstrijden. De uitslagen waren ala 

Lens -- :Vel·o 0-0 . ··.- ~ · ' ·, ' 

Lens A.D:S. 2-1 ' 

Lens - Duindorp' 2-0 
Lens - H.Boys 3-0 

met , 
volgt: 

Pi10GRAI'-tl';A SENIO:CEN voor maandag 26 mei 2e pinksterdag,· 

10.30 aanvang o.s.c:toernooi Lens-KNVB comb. opstelling 

wordt woensdag bekendgemaakt, . 

12.00 N.I.V.0.2 ,~ Lens3 S~oortp.Irene, ,;ijswijk 

12 ,00 Westerkwartier 5 - Lens· 5 Duinlaan achter Juih:i,ana-
kamp . 

13,45 N.I.V.0.6 - Lens 9 Sportp.IEene, Rijswijk 

Dinsdag 27 mei .19.69: 
competitie :18. 45 Vios 3 - Lens 4 : Escamp II, iÎ.Stcikeln. 

escampbokaal:18,45 B.:.,.T.1 - Lens 1 ter,·ein B.1':.T. 

vriendsch,:18.45 Lens comb.1 - Duinocrd 1 . " 

• 1 8. 45 Lens cornb. 3e kl. - Duinoorq.5 3e kl. 
r 

OPSTILLINGEN: 

Lens 3 26-5c:-6!l 
a. verbarend s.e . 
1. smitskam 
a.nieuwenhuizen 
.w. ve,·barendse 
f.straathof 

,n. koo•; (A ! 
t.heerschlÎlp 
w.eykelhof 
f.wubben 
g. v.d. kolk '. . 
r. eyk_elhof 
RES: 
th.brochard 
j.de jongh 

Lens 4 27-5-69 
a.v.egmond(A) 
g.l.v.d,akker 
R.ES :g .. -duyvestein 

Lens 5 26-5-69 
g,halleen 
g.l.v.d.akker 
h,de groot 
m.v.zilfhout 
·r.de groot{A). 
w.venderbos 
c,.vervaart 
j.witting 
j,de hilster 
h,haket 
a. janssen 
RES: 
n.de boer 
h,de sterke 

;i. ' ' 

Lens 9 26.!5-69 
r.v.oostveen-k. 
n.osse 
j. verbarendse 
a. poel s( A) 
f .de winter · 
c,kuyper 
j,jungschlager 
b,osse. ·.,,. 
a.verbruggen 
h,douw 
g.v.d.kleij 
RES: 
p.castenmiller 
w.v.d.laan 

j.de boer 
j. v ,schaik 
n-,de boer 

· r. breindenburg · 
j,groenendijk 
p.bnrghouwt 

j.de jongh 
f,burghouwt 
p.speicher 

- a,.v.essen 
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, Lens· 1 'ç.7-5-69 
tegen ·B .,: • T. 
c:v.d.beek(A) 
m.v.veen 
r,fortman 
p. c'.e jongh 
j.colpa 
1:riemen· 
a.rooduyn 
a;hop 
f .tl e zwart .. 

-th. brandemourg 
w.keetman 
B.ES: 
a; V. egmond . 
b.v.d.lans 
j.v.d.knaap 

Lens 1 ·27-5-69 
t èf?eÎ1 · Duinoord. 
r.bruggemans 
e. v, brlimkhorst 
o.v,d.aar 
g.kemperman(A) 
th,brochard 
th.hoefnagel 

. e. bakkers. 
j.zo~ir 

.. h. brandenburg 
g.de hoogd . 
a.nieuwenhuizen 

· .RES: 
a. janssen 
d.holt 
f. s'cra2.thof 

Lens 3ekl,27-5-69 
t e:7,en · Duin oord. -
1. branden burg·· 
f.v:dijk- ~ 
m·;v,eijsbergen • .. I 
j:riemen 
ff. a V .•. 9- •. kl.e.ij .. : 

: a. hotii:lenbrouwe.r:1> 
: g. h?J,leen 
j,jap;er 
a .v .1 uxer;1burg 

_h.beijersbergep y.h. 
n.de gruyter 
':'..ES: . 
h.westhof 

,a.y.wasbeek 
b, lüsi;;enhöûwër · 

FJ,DE.DF'LI"":"l\! 1"''0 • -~- ,..J 1· l..:---1 •.• ll.. •. · .' . • . .. • • . 
AFSCH';i.IJVIJl!GEN: vrij0ar-<;1vond tusBen 7 .JO el) 8, 30 uur 
tel ._6(,. 1 3, 14 klubgebouw. Alleen in noodgevallen later 
bij dhr.?.Huis, tel.67.83,9O. Afschdjvingen bij andere·'" 
funktionarissen, bestuursleden, cantinebeheer er of der
gelijke wordën. als .niet ontvangen beschouwd.·· ;· ... 
Wilt u cte· Lensrevue. van 14 mei" 19 69 g<'ed raa.clplegen· 
voor de wecl.stri,iden· O!J woensdag'2\ mei en donderdag22 mei 

Senioren-training op woensdagavond is r,u definitief stop-
gezet met ingang van- 21 mei 19 69. • ·• · -

A/,NVOK:DE~s ATi'ENTIE: alle aanvoerders c1ienen er voor te 
zorgen dat de wedstrijdrapnorten uiterlijk maandagavorn:J. 
volledig inr:evuld bij de Eko zijn ingeleverd. Voor de • 
uitspelende elftallel'l r1oeten ruilfor:.mlier en wedstrijà
rap,Jort v i jcl.agavo!'ld, of zaterdagmfudc'ag in de be stuurs-·· 
kamer worden afgehaald. 

. :-., 

, . 
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P;:tOGi1AD\A SENI Oi:lEK voor d Ol).d e1·dag 29 . mei 1 9 69 

:fS.4~ Lens 1 - C.S.V.D. 1 opstelling worctt·nog bekend-
18,45 Lens 2e kl.-C.S.V.D. 2èfkl. ·· -· gemaakt.· 
18.45 Lens 5e kl.-C.S.V.D. 5e kl. 

zie Lensrevue nurr.!iler 38 
Vrijdag 30 mei 1969 
Lens comb. - Kwiek Sport 

Pil.OGRAI~A JUNIOJEN voor vrijdag 23 mei 1969. 

19,00 Lens 3 - V.V.P. 2 
19.00 Lens 4 - V.V.P; 3 
zaterdag 24 mei 1969 

15,00 Spartel.Denemarken - Lens 5 
15.45 H.P.S.V. 2 - Lens 8 
15.45 Scheveningen 9 - Lens 10 

Lens 12 Celeritas-toernooi, 

OPSTELLINGEN : 

A.D. S. -!;onstérseweg 
Zuideroark 
Schenkkadé 

·r.: 
• ,;: . ' ' . . . . 1 . ;A, 

Lens 3:; als bekend zonder Th .• v. rti jn-P .Braû~ _ en P. Kle-in 
Breteler,, met R,Hoefnagel-L.iZgberts en J ,K_eetman. 
Res:j.zoun. Leider:dhr.F.Herremans. j 
Lens 4;als bekend zonder J .Ri.entjes, met _iB.B"os en F .de 
Kleijn. 
Res:a.v.d;keer Leider:dhr.F,Flumans 

Lens 5 ;als be~end met·_·A.Hoek e:m H •. Rimmelzwaan,. zonder 
J,v.d,Heyden. . 
Samenkomst : 14. 30 uur ingang .A.D. S. terrein .. 

· Lens 6; zie Delft toernooi 2e· pinksterdag 
--

Lens 7; zie reserves vri
0

jdag Lens 3 ·en Lens '4 en pro
gralll:i)a 2e pinksterdag, 

Lens 8 ;b. de haas-j. v .:d. ende-.j. v. dam-p ,'heynen-j. janmaat-
1.v. d .méer-th. v,d, aardweg-p ,wilmer-g, v. ardenne-a, rave
st.eyn-j.h_elvenstem~. 0 , • ... - .~ 

Res:p,steffeh. Le:i,der:dhr,J,Heynen 
'Samenkomst: ,15 .15 uur Hengelolaan hk Loevesteynlaa·n. 

.,. 
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Lens 1 O ;m. reuver-a .kuiters-a. casten:nille-r-b-.hoefnagel-- - ... 
j. lucas-j. asselman-r. chari té-c. hoenderlk:arnp-w .mulken·s--- -
f. de vroege-j.meuleman. . · -J .i: 
i'e s: j. boor;hiemstra-r. wouté:Rs-Leider :dhr-.E' ;Wubben 
2ar,-enkomst: 14.4.5 Hengelolá.a·n hk. Loevestsyrllaan 

Lens 11 ; zie \rJassenaar-toernoci maandag_. 
' . Lens 12 ;h. ,jochewis-j. janmaa.t-r. v .d .horst-p. le brun

a. lodder-g. colpa-à. heynen2x--f: snoeyers-p. verschcior-
a. •s.fravendijk-r.v.luxemburg-r.v.noort: ·· · · · 
Leider:dhr.H.B~andenburg 
Samenkos,st: 12. 30 uur Hengelolaa.n hk Leywe,g 

Lens 13;-·zie Delft.toernooi maandag 
.... ·:. , :· -... : . . ' -

Lens 14; zie:Oranjeplein-toernooi maandag • 

Pïl.OGRAr?"A JUNIO"'EN voor maandag 
Lens 1 Bisschopsbeker 
Lens .2 3Ja s senaar-'t:oernooi 
Lens 6 Delft--,toeriiooi . ; -.· ,. 
Lens 7 Oranje Plein-toernooi ·:. 
Lens 11 1/assenaar-toernooi 
Lens 13 Delft-t.oernnoi ,. , .. . .• 
Lens 14 Oranje Plein-toernooi, 

Oi'ST1!:LLINC'EJ\J: 

.. -
26 mei 1969 

Lens,·i~ils bekend 1met e:bakkers en p,hop 2x. 
Terrein -~KDEO-J\Jootd9rp. Te1senstanclers zmjn: · 
B.KDEO - -:'KAVV ~ VELO en ·s .E ;P. . 

' , 

1e wedstrijcl vanp:t aan om 12.25 uur J . . . -Leider:dhr •• v.d,Kl~ij. · · 
Samenkomst:11.00 uur Lens-terrein • . , . ' ~ - -

Lens 2;als bekend met f.guit en g.v:d.velde 
Tef!:enstanders zijn Blauw_'-'wart-U.V.S. en Westerkwartier 
1e·wèd~trj_jc1·vang·t··_aan.om·.12-:oo uur· ·· · ·, 
Leider:dhr;·H.de Groot · ·· '· · -··· · · · · 
Samenkomst: 11 , 3~ uur ingang Wassena~r-_terr;ein Kekkehout. 
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Lens _6; a, hoek-h.ri;m::elzwaan-th. v. rijn-ch. bl_oks,-t. jung
schlager-c. stapel-p. v.d. stéen-p. verheesen-r .meershoek
th. booms-j. v.d. voort-o .kortekaas. 
·Leider:dhr.J.v.d.Voort · 
Samenkomst : 8, 45 uur zwembaè, Loeve st eynlaan, ( per fiets) 

Lens 7 ;r. bos-1. egberts-a. schijf-r ,.hoefnagel-f ,de kle'yn
j. zoun-j. hel vesteyn-j. keetman-w. englebert-a, v .d ._keer-
c. v. hulst-p, heynen, : 
Leider:dhr,A.Blok, 
Samenkomst: 8 ,45 uur L. v .r,eer'dervoort hk_,Carnegielaan 

· · · ;;e_tr~p--.le. 

Lens 11 ; r. v, d. ste~n-m. y. bagpuni-f, disséld
0

orp-f ,trominelen
r, zoun-f. veeren-r .micka-f ,ba ven-e ,hoefnagel-j .. v. rijn-. 
d,limbeek-p.perreyn; · · 
Leider:dhr,G,v,d.Steen. · 
Samenkomst: 11 uur ing~ng Lens-terrein ,. -

Lens 1 3;f. v. os~h: straver-e .• booms-p. booms-h\niggebrugge,t. v.d. aardweg-r .de vroege-g. lelieveld-w .de' hilster- ·• 
j .slabbers-p. de wolf-r. brouwer. .; .. 
Leider :dhr,C .Kras. . • 
Samenkomst:8,45 uur zwembad Loevesteynlaanper-fiets, 

Lens 14;b. ·,·uiterman.:j. v .rossum-a. v ,d ,aar-j ,dessing
p.berkelaar-w. v ,d .liqden-w.wils-a.de pagter-a.v.maris 
j.v.wijk-r.verbarendse-B,heynen2x.. · · 
Leider=dhr,J,Heynen . . 
Samenkomst: 8. 45 uur L. v .l-Ieerdervoort hk Carnegielaan 

i\,etropole-theater. 

P~cCG'.üfrTA PU?ILLEN EIJ WELPEN voor zatei·dag 24 en maandag 
. . 26 mei 1969 

De competitie is afgelopen en na ons toernooi van af
gelopen zaterc'ag, deze zate!'dag. een algehele rustdag 
voor onze pupillen •. Alleen enkele· spelers van P1 zijn 
ingeschakeld bij Lens 11 (p.perreyn) en Lens 12(a. 
•sgravendijk en r.v.noort) voor het resp.Wassenàar
toernooi op maandag en het Celeritas-toernnoi op zater
dag. (zie aldaar). 
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Twee weJ_pen-elft~llen nemen zaterdar.; a,s! deel aan he~ 
Westerkwarti~r-toernnói; . dat om 11 uur"àa.nvangt. I)e wed
strijden duren 2 x 7 min. De tec,.él}standers vo9r beide 
teams zijn H.B.S. - Qüick-Concordiá en Westèrkwai:'tièr, 
Per poule zijn twee prj_jzen beschikbaar; ·_Bij gelijk.-·-· 
eindir.eri zullen 11 strafschoppen de.uiteindelijke beslis

_sing moeten b--en:;,:en, Einde van het toernooi ca.15,30 _uur, . . -~ . - .. · - .. 

OPSTELLINGEN: 

Lens w1 ; j. bronger-r. bon-p. v ,d. burgt-r .v.d. boogaard-
o .huis..:p. lucas-th. v;luxemburg-r. peeters-p.pe;:-reira-r. 
versteég·-f .-verbarend se-p. valkenburg-j. westeràuin-r. 
waarsenbur~. Leider:dhr.Th.Hoefnagel, 

.,. . ~ .· 
.. -· ~ .. . 

Lens w:è; g; a·~:',peldoorn-p ;V. cl. ;b1.1rg-p-,gier-h;hoppenbrouwers 
f.kerkhof-t.king-a,koevoéts-r.koeveets-r.de keijzer~.• 
r.leliéveld-s.~.d.meer-s,teunissen-f.v.vel~en-h.v.d •. 
w;i,.nden. LeiderLdhr.G.Duivesteyn, 

-Same·nkomst :"oer ·beide- teams. 10 -:15 ·uur ingang. Lens. 
:·egen vrij. voor.het vervoer.weer op·.d e medewerking van d.e 
ouders rekenen? Bij voorbaat dank~ Y ! 

AFSCHRIJVH'G:EN :. voor vrijdagavond: 7. 30 uur schriftelijk 
aan dhr.G.Lorsheyd, ~'.eppelweg 972. 
Telefonisch. iiit slui teIJ.d--v·d jdagavond. tussen 6. 30 en 
7; 30 ·uur .tel. 66 ;1 3.1 ~- klubgebeuw. · 
Voor dewedstrijc'.en op.vrijdagavond van Lens 3-i:ln·4 .. 
afschrijven bij dhr,G.v,d.Velde tussen 6 en.·'/ uur· 
tel,36.14,33;. . · 

ATTENTI:C !!!! 

1~. . . . -
Door de ·Je .• Jll.V,B. afd. den Haag is alsnog vasti;:esteld 
ge we:'.strijd_. VIOS 3 -_LEN::, 4, .welke.zal worden . 
gespeeld op 27 r.'ei a.s. Aanvang· 18.45 uur,· op het· 
terre}!} van VIOS. Aanschri jvingén yolgen. · · 

. 
- , 



• .. 
DE LENSREVUE 
weekblad van dè voetbatvereniging Lenig en Snel 

42ste jaargang nummer 38 .·· 28 mei 1569 

oFFrctEEL:-· 

Adrèswi.jziging ledenlijst: ,. 
314 J.E,r,I.Redeman, moet zijn Stadhoudersstraat 4, Rijswijk 

.374 F,H.Teunissen naar Landzijde 82, tel.66:5212 .•. ·, .. 

. _ 375 S,L.L',l'eunissen id§m 
', =/,.,• • -,. -

t• .• - .•. 

Wijziging ledenli jèt: .. 
559 R.P., Yperlaan, J 9-11-60-P-Steenhouwersgaarde_ 55, 

. tel. 660279 . 

Afv~ereD ledenlijs;Î:;: 
368 ;c.:,H.A.Straatman -J-Landzijde 29.5. 
369 R.K.F.StraatmaD -J-Landzijde 205 
220 G.H.v.d.Kolk-S-·Berberisstraat 82 " 
272 J.W.N.Mesker-S'.:.Plantenocrd·126 
242 D,J.v.Lieshout:.s-Burg,Hoyylaaii 27-, Loosduinen 

1 A.G.v.d,Aar-J-Beresteinlaan 56 
26 L .H .J .Bleeker-~-Walnootstraat 91 .. 

In Ballotage-: •, ·· ". · · ·· ' 

L.J,Remmerswaal-18-3-46-S-Newtonplein 39 

. ..... 

·' . 

.-

.. 
• •- • T '• 

W,.A).H.Keereweer-18-4-38-S-Zo)!tkeetsingel l;5a. . . ,, . ., 

q:-w .. I,:ichels-2-3-62-P-Melis Stoke:täan roosr ,teL. 67 3010 

VK'l.BOUWING··KLUBGEBOUW: ; .... " . ,.• ~- __ .,. .. . . ~ ' .' ' 
;.-. 

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

Vrij kort achter elkaar_ zt jQ acllter:~egvglgens binn\)nge- · 

komen de officiele goedkeuringen vo<2r,.;de uit,breiding. 

van ons klubgebouw van de Nederlandse Sport- Federatie 

Burgemeester en Wethouders .Vél.n Den, Haag. 'in de· KNYB. · 

Resteert het akkoord van Bouw-. en Woningt;_oe.zicht:. Nie_uw:;, 

over de--aangeyraagde. subsidies .v.alt .nog n:j,e;t -te , el)l.en, ,, 

maar dat komt nog. wel. ,,Bouwhee-r ,CQr "Peeters ,,hee'ft ons , ... 

laten weten dat hij gereed is met de planning en zodra .. 

mogelijk ( na het akkoord van aB@uw~ ert· Woningtoe ztcht) .. \ 

kan en wil beginnen. Hij is ervan overtuigd dat de uit'-
!,. . " 
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breiding nog v6ór het ·begin van de .nieuwe kompet_itie 
gerealiseerd_ zal zijnf ,G.H; 

. -- . ,· 

WEDSTRIJDPTIOGRAMi\fJA voor donderdag 29 mei::•196.9. . 
. 18.45 Lens 1 - c.s.V.D. 1 1-.3=-5::-geb.J Lens comb; - C.S. V.D. 2-.~.l.6.-:-:gè},pJ • 

Lens comb ·• C ,S, V .D, 3-3--5:-geb. 2 

OPSTELLINGEN: 
Lens 1; 
a.li1erbarendse 
l;riemen 
j;englebert 
h; smitskam 
j,v.d,knaap 
m,v,veen 
g.kemperman(A) 
h.brandenburg 
a, janssen 
th.brandenburg 
g.looyestein ,, 
RES: 
a;v.egmond 
a;nieuwenhuizen 
1. smitskam 

Lens comb, 
o;vorkink 
g,hoogetoorn 

· m: v, zilflióut 
r,de groot(A) 
b,lustenhouwer 

· j. verhaar 
a,v.essen 
j,witting · 
1 . re=e i~swa.al 
th,v.rijn 
e.ravestein · 
REs:· 
l .branè.enburg 
g.l.v.d.acker 
th.heerschop 

Lens comb •. 
r.v.oostveen-k. 

. a:~'bilde'rbeek 
·· á. poel s ( A) • 

a,verbrug'.2'.en 
j , verbarend se 
y; soer · 
p. èastenmill·er• 

. · c; blok 
j. cast enmi·ll-er• 
w.keereweer . 

·· r·. jacohson .. 
RES :· , · · 
n;·osse 
b;osse 
c:kuyper. 

Vri.jdagavond 31) me:i 1969 18.45 ·uur' Lens comb. - Kwi•e~ 
· - Sport 1-' 1 - 3-- 5· 

· g; hall een-f ;V •. di jk-h .kemper-h. hakèt=-·g: jehee:.:e·. a-. v.d. a:cker j. rie!hen-m. v. eysbergen-j, veldink-f'~ veëlbehr:..h·~ jacob·s·;· RES :w .e. s1.üker:-g,v .. 9 ,kleij-w. v .d ,làan · · 
Scheidsrech_ter :dhr ,L. Janssen· · 

Dinsdagavond_ 18,45 uur Escampbokaal veld 1-1--3-5 Lens 1 ·- Spoorwi jk 1 · 
c';'v .d. b'eek'-m .• v, v:een-r, f;ortman-p. de jongh- j. colpa-, 
f ;_de zwart-a. jànssen-,à. hop-h,. z,oet-th. brandehburg-
w .keetman . ' 
RES :'a;v;"egr,iond-1, smitskam-a.roodu.ïn. 

•• • • •. . . . • • - i 
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Woen~dagavond 4 juni· 1969 18,45 uur 
Lens comb,-Schoof 
a,verbàrendse-e,v.bronkhorst-p.v.d.aar-g.kemperman(A)th.brochard-th.hoefnagel-e,bakkers-a,nieuwenhuizen-h, brandenburg-g.de hoogd-n., koot; - - -- RES :p.vorkink-j. v,d.knaap-h.rooduin 

WILT U DEZE LENSREVUE NIET -WEGGOIDIEN f:;AAR GOED BEWAREN? GOED O?LETTEN WANNEER U J\CCET SPELEN;ZiODAT WIJ NIET MEER NEEKAKEN WAT OP WOENSDAGAVOND 21 ïïEI GEBEURD IS. 

Donderdag 5 juni 19,69· 
18,45 uur Lens comb. ·.:R.K.A.V.V. 

Lens comb, -R.K.A.V.V, 
. i;,ens comb. :.R.K.A.V.V. 

OPSTELLINÖiN: 
Lens comb. 1 
c , v, d. beek ( A) 
l,riemen 
j,englebert 
h, smitsk·am 
j,v,d.knaap 
h.rooduin 
a,rooduin 
a;hop 
f,de zwart 
w.keetman 
th.brandenburg 
RES: 
a,verbarendse 
th.hoefnagel 
tl;i. brochard -

_ Lens comb.2 _ 
a.v.egmond 

· f. straathof 
1 . sm_i t skam 
r.brandenburg 
w. verbarend se . 
n.koot.(A) 
tl.holt 
J ,de· jon:gh 

• w. eykelhof .• 
·r.wubberi 
g.benneker 

·RES: , 
w. burghouwt 

.: j.,de boer.-
-r.,ravestein · 

1-1-3-5 
2-1--''4-6 •· 

,_ ;3-2-5-3 

Lëri s c orrib., 3 
o, vorkink , ,. 
k. schouw ' 
a-, v. wasbeek 
'h,de gro;ot -
a,v,essen 

,:_. 

h,haket 
p. burghouwt , . 

: 1, remmerswaal 
w:venderbos ,, · • · 

. , f. burghouwt .. 
,c.grimbergen 
; ?..ES: • _ · 
w,westhof ·.· 

: ·i . .c.ve!'vai),rt 
r.de gróót' 

. - ._,_" ... 

·' 

ATTENTIE: Gezien de prettige·_-Pin&J'.t°~èlagén ons doof - _ _enkele Lensleden bezorgd; voortàan··.alleen nog maar • · · afschrijven:op de volgende nianier'en W(;!l VRIJDAGAVOND TUSSEN 7,30 en 8.30 uur en -!'fulANDAGAVOND TUSSEN'8,30 en 
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9.30 uur klubgebouw Lenig.en-Snel telefoofl:-66;:1-§.~,14.~ .. , .. 

er .. zijp geen ande!e afschrijvingsadressen meer.:.·;·:: -
. . . ~ ' . '·•. . . . . . . 

Over mentaliteit gesproken, wist U dat dit bij vele Lens
leden ver te zoeken is en wanneer wij daar niet krachtig 
genoeg tegenin gaan, er oog geen lid meer is die zijn 
weinige vrije tijd da,fr aanop•wil offeren. 
Wat denkt U van 33 afschrijvingen·voor de Pinksterdagen? 
Wat denkt U van niet· opkomen zonder bericht op de met.· · 
moeite geplande oefenwedstrijden, nog niet eens gespro
ken over het modderfj_e:uur dat wij slaan tegenover die 
welke na langdurig onderhandelen, béreid. waren tegérï " 
ons te spèlën1 Schande eb .vernederïng te_,,enov~r· ur ver
eniging Lënig en Snel, dit· zijn de· enigste nette woor
den welke--hierlvoor te vihdèn· zijn; "Ik meen dat spelers 
van Lenig en Snel wel zóveel fatsoen in hun -body- moeten· 
hebben om tenminste op een fatsoenlijke manier"af,.te
schrijven •. Deze nette- spelers zou ik willen adyiseren ; 
voorlopig hun vöetçîàlschoenen inäar •aan de wilgéri- te ·: . ~ . 
hangen. Zij ,k,rijgep op Maandagav-0r,,d.3 juni de gelegenh~id 
bij de Ekq,-}eden, l;mn verontschuldigingen mondeling aan·. 
te bieden; zoniet,.dan worden zij voorlopig niet meer. 
opge15t eld. . . 

ijamens de Eko, . · A .• Bogisch • 
. ' . 

H..Veldink mist zijn polshorloge roer]$:• "Omega" zwarte baud, 
plaats van vermisstng, Westerkwartierterrein. 
Wilt U het afgeven.aan de cantine.van Lenig en Snel, hij 
wil rraag op tijd zijn bed uit. 

Dat het diner van Lens 6 geslaagçl was is ons al l:lekend . 
maar dat het geserveerd werd op' rekét1ing van .hun, aanvoe:i;'
der L.Janssen, verhamen wij p~s ']-ie_den. Namens deze spe
lers hartelijk dank· em tot een v·olgend kampioenschap. · 
Heer Janssen mogen wij even uw gironummer doorgeven. 

Vl.IJDAG WEDEROM KLA-:VERJASSEN ~· · 
• : -· . .i ' , :, • , . . , .. 

Na de gézellig,e, kl_a,ver jasdri ve yan afgelopen vri Jdag; 
zal a; s ._ vri~ja~Cg wedero!Jl €!en.drive· ·georganisser-q worden. 
Deze keer werd de èer;·t'i, · prïj"s veröifè"f'd'" dooi:· een stel 

·"outsiders", terwijl het leuk was dat de tombolataart 
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terecht_ .. kwam bij iemand die met -kraverjassen zel'den ·_ 
' 'in de prijzen valt".. ••..• ·Belangrijkste. was daiÀ het by-
zonder gezellig was, · · · .. · · · 
A.s. vrijdag kunt u ook meed.oen! Van harte welkom!:· 
Aanvang 9 uur. 

·. 
POKERTAFEL.: ·: ' ' 

De pokertafel wordt a.~.vrijcjag'vrijgehotiden, Deelna~e 
is gratis, inzet hocg! Ook voor pokeraars: van harte 
welkom, ·, 

Vrï',jdàgavond 30 inei · 1969 aánvang 19. 30 i.i.ur 

Utopia - Kwiek Spert· .. ' . ' 
' 

p. schul ten-g, je_hee-f. v, dijk-j. veldi;nk:-:j. beyer.sb;ergen- ! 

_m. v ,'eysbergen-g. hi3-lleen-n',de cgruyter-1 .• brandenburg- · 
c,nieuwenhuizen-j,riemen, '• 
RES: g.v.d,kleij, _., -

' , 
PROGRAMJ\:A J~NIOREN ·yoor vri~d~g 

19;00,B"-comb,1 - Westerkwartier 
19-.-00 B-comb.2 - Westerkwartier 

zaterdag 31 met 1969 

1.5,4.5 Lens 10 - Gona 4 
1.5,4.5- Lens 13-- V.V.O.G. 1 62 1; 
1.5. 4.5 Die Haghe 7 - Lens 1.5 

maandag 2 juni 1969 

19,00 
19,00 
19.00 

C-comb, 1 '...: 
c.:comb; 3 
C-comb,.5 

OPSTELLINGEN: 

Westerkwartier 
Westerkwartier. 
Westerkwartier 

' " 

30 me;i. · ,19 69, 

' 

l .. • 
r •, :; 

Escamp~?elis.Stokelaan 
/ ' 

., 

B-comb. 1 ; h, jochems-h,rimmelzwaan-ch, bloks-t. v. 1:d jn
j. v .cl.. voort-o,kortekaas-c. stapel-p. verheesen-t. bo'oms
tr. resodihardjo-j ,disseldorp-
Re_s :p. heyneh Leider :dhr. J. Zoet. .• ; 
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B-'-comb, 2; r; v.d. stee11-m. v. bagr:um-f. di s·seldorp-g. trommelÉin.-" 
r. zoun-p, v ;d; steen-f. veèren-d .• v .dèlft-a .. jungschlager-
j. v. ri jn-r ,meershoek, · · 
l'es: j. janmaat Leie.er =dhr ,F. Wubben 

Léns 10;m,reuver-arkuiters-a,càstenmiller-b,hoefnagel
j. lucas-j .asselman-r. chartte-c, hoenderkamp-w ;mulkens- - ---
f .de vroege-j.ineuleman.··• · ·· • 
R.es: j .hooghiemstra Leider: dhr .F, Vlubben 

Léns 13;f.v.os-h.straver-e,booms-p.booms-h.nigzebrug~e
c. v, d. aardweg-g.1elieveld-w ~de· hilster-: j. slabbers-p, de 
wolf-à. brouwer. . ,. . . . - ... - . 
Res:r.de vroeg~. Leider:dhr,C,Kras. · ·' ... ',, . . . . -· . . . . . ' 

. . . 
Lens 15 ;r .mooyman~r ,heystek-j. ruitérs-r;d.e vries-c. ba)cl:ker 
r; v.d. overvest-e, reesinl(-j. hendriks-h·. guyt-r. v.d. linde-
r. ver barend se. · .. · . _ _ 
Res: j .de greef-j. schneiders.-r. bom •. Leider :dhr •. T .Heerschap 
Samenkomst: 15, 15 uur ingang Lens-terrein. . ... · 

Lens c-comb. t; r, v ,d. steen-a. baven-g. colpa-e. hoe:i;-nagèl- ·- · 
j. janmaat-cl .limbeek-a ,lodd.er-r .micka-f. snoe;ter,S-@:, wou-· 
ters-r. verschoor- · · · · · ·· 
Res :w. wils-r. ve»barendse. Leider :dhr. G. v, d ._S_teen 

c-comb, 3; g. v. ge ssel-r. v .cl. .meer-r. heemskerk-a .• v. kleef:.., 
a .kle.iwert-j. v ,ct.: burgt-r, v. hoek..:h~rûyter-m. heyben-
e .de wit~w.r,-omes. · 
rl.è s :h, v. boh~emen:r. v .loon. Leider :dhr, l-l. Zoet _ . ' . ' - .... 

c-comb. 5; f, willeyns-r. bom-j. v. wijk~a. buré.ksE!n-f. hendr±ks 
j.v.hoek-a.looyestein-f.klos-j;schaareman-j;post-
e.wohrmann- · 
}:es :g,kerkhof-r.koster. Led:der:dhr.i\!,Koot. •· .... ---

NOG NOOIT VAN DE KRANi'ENAKTIE GEHOORD?? KOI'. NOU!! l ! 

ATTENTIE SPELERS Lens 3 jun.c 
Namens Ton· v. E ssén worden-alle. sJ;Jelers van A- 3 
nodigd. a.s. donderdagavond 29 mei om·19,30 uur 

,, .. .... . 

uitge-= 
in het· 
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klubgebouw aanwezig te ziJn, De agenda is ons onbe
kend, maar het zal wel iet;s.';illusters'' zijn.·· 

PROGRM,Z'.A PUPILLEN EN. WELPEN z~terdag 31 . mel .,19 69. 

Lens 
Lens 

L4'5 
1;4'5 
1 • 4'5 

p1 en .p2 zie toernooi J;artini t. 
p3 zie overige elftallen··a1s rese ··ves; 

Lens:p4 Vredenburch p4. 
Lens p'5 Vredenburch .0'5 .. .. 
Lens p6 T Vredenburch'~b
Lens p7 Vredenburch p7 
w1 zie toernopi I,ïartihit 
w2 zie toernooi G.D.A. · 

~ ,-_.: ; . ; , J • \ •. · 1 • 00 
Lens 
Lens 
1.00 Lens comb. overige w~lp~n/ni_euwe leden-,. Vredenb·;w2. .. 
OPSTELLINGEN: 

Lens p4; h. uding-b. v. veen.-r. guyt-th. v.d .• voort;-:= j .köomen- · 
r. wij sman- j. hollink_-a.,.hoefnagel-p. zalme:...rri; v. ira s·sein-. 
r. yperlaa:n. . · · . - ::· .: · 
Res:ralph micka-a.de. hoogd Leider::dhr,J•,Ço;J.pa. · 

Lens p'5; a.v.. velzen-e. yperlaan~h. nouweland-~. v. bi j_ster
veld-'-r, v .d .kruk-c, lipma11-e, yeperlaan-m. scheeper's-'m, 
scheepers-r. hofman-q-v-d-meY.s-·j .'lustenhouwer-h:. lutter-= • . . 
Jes:j.brochard-r.leyn. Leider:dhr.A.v.Essen 

: ) !_: 

- "() 

Lens p6 ;f. kort~kàas-e. teunis.:g. wa,s~erm_an-p ... hop-m. hoen
derkarnp-r. willems-, s. knorr-m. peperJtàmp-r. no.tt et-r. kruisel-
berr;en- j. wasser.man. ·• ... · · · · _ · · 
~".es:rene v,d.meer-a.reesink. Leider:dhri P.de 'Jongh. 

Lens p7;f.v.d.zel-f.wouters-p.bakker-m.schutte-j.klaren
beek-m. prins-p. koevoet s-p. devilee-a .grimbergen-,-h,;wubben 
e.v. amerongen · .: ... · · · 
Res:r,oeek-f,kras. Leider:dhr.N.Osse 

Lens cómb,overige welpen en nieuwe leden: 
f,kerkhof-t.king-e.v,d.linde-r.peeters-h.v.d.winden
r:yperlaan-h.braak-f.bauman-m.versteeg-r.kleiwegt
f.v.loon-j.blaisze. Leider:dhr.G.v.d.Steen. 
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DENKEN .JULLIE NOC: AAN DE I~ANTENAKTIE??? 

f:ARTINIT T.OE:itNOOI op zaterdag 31 mei.J9b9 ... 

Twee pupillen elftallen en welpen: 1 gaan·per· bus naar 
Schiedam om Hèrmes .DVS-VVOH-Laakkwartier en ;::artïhit 
te bestrijden. 
De wedstrijden duren 2 x 10 min, Einde van het t!bern'{oi 
om ca. 15. 30 uur, -irnli.rna weer per bus· de reis naar hu:l_s 
terug wordt gemaakt, Aankomst Lensterrein tussen 16,1,5 
en 17,00 uur. Denk er om een lunchpakket.mee te nemer\ 
Er zijn in de bus enkele plaatsen vrij, De ouders die 
willen meereizen, kunnen· zich ··vrijdagavond :tussen 
6. 30 en 7. 30. uur opgeven. tél. 66", 1 3. 14 ~lubgebouw. 

•• ~ " . . .... 

L_èns p1 ;,g.bloks_:-!3-•.' siray ndi_jk-,-m.heyn,en:-j .de hi_lster
r; cle_ hoogd-g. loxsheyd;-r:: .• v .1 uxembu_rg-r. v. noort,-p. perreyn 
j. redeman-,:t·. ruygrok-j. valkenburg. 
Leider:ctgr,G,Lorstieyd. . . . . . ' . , 

L_~ns p2 ;h: v .boheemen-j. y .d. burgt-'-g_, v. gessel-w_, gomes
r, v; po§)k-r. heemske;rk-a, v .kleéf--,-a. kleiwegt-r. y .çl ,l)leer
h.ruyte1<-th, tijssèn-e ,de-wit; 
L~ider:dfir:A.Hop, . 

Léns w1 ; j. broriger:.r: bà~-p. v ,d, burgt'...r, v .ä. ,boogaard-
r_, koevoElt s-p. lµca s-th. v, l u1Çemburg-r.,. nereira-f, v-. vel zen · 

.. , r :ve~s~eiig-p: väl~~nburg-J. westerdÛitJ-r. waarsei;tburg. -
· Leider~dhr.A.Nieuwenhuizen 

Samenkomst -voor alle· teams:8.45 uur ingang--Lens-terrein 

G ,D.A ,.:.t~rs-i-riooi, 'zäte~da·g ·3f me:\, 1969 
.. \ . . . .. . . . 

Lens w2 gaat in dit sterk bezet toernooi Verbu"réh-A.D.S. 
de Postduiven en G.D.A •. in'Wedstrij('en van--2 x ·71/2:min. 
bestrijden, Aanvang 9,30 uur, einde ca,13,15 uur. 

' 
. ' ... ~ . . . ' ~ .• : • .i 
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OPSTELLING·: : 

·_ WE;g·. appe:l.c:loor1,1-p. V ,d .• burg-p. gier.::m.hbohdüin-h. hoppen-'-· ' 
'bröuwers-o,huis-j.v~kleef-a,koevi:ietsC.:r,dé keijzer,- ' : 1 

r, lelieve:).d-ii~ v.d. m13er- s .• teµni ssen:..f. verboi'rend se. ,, ·! 
Leidèr::dhi:--,G,Düyvé:stein. . . . . . . ' . "' "1 : 

aamenkomsj:;:8::45 uur ingang Lens~terrein,··• ,._ 
• > ' ..... • -~ , ••• ' • ' • .... ·, • ; ., ' ' 

ELKE· AVCND TUSSEN 7. 30 en 8. 0Q · uuf KRAWI'LN ·BEZOROEiili'" :-
, .-Îl. ' ··.· 

ATTENTIE PUPILLEN: 

Nu1,het seizo13n is ;;i:fgelopen moetep. w:jd al wee.r gaan denken 
aan de elftallen yoor de volgende kompetitie, l'.,:r zullen .. · 
zoveel mogelijk avondwedstrijden voor. jullie word,en, .. 
geprganiseerd •. Zo zullen op 9 juni twèe kombinatie,i aani 
treden, waarover ~n de volgende Lensrevue meer. _ 
De pupillen, die. v!Îllgend seizoer;t bi j,èe ,jul).iqren gaan;< 
spelen ( spelers geboren voor 1 . september· 1957) zullen •. 
komende weken ook worden ingeschakeld bîj dlE;! junioren.· 
Kijk dus goed naar de opstellingen van de 0-çombinaties 
( maai;1dag 2 juni ) _ . . -

AFSCH:IJVINGEN: v66r vri jdaf~vond 6. 30 uur schrift~lijk · 
aan de heer G,. Lorsheyd, r:Ieppelweg 972. . .• . . . . , , . 
Telefm;üsch uitsluitend vrijdagavond tussen 6. 30 en · 
.';I. 39 uur -tel .. 66, 13, 14 klubgebouw alleen voor de wed- :· 
strijden-_ op zaterdag en maar;tdagavond. 
VrJ~r de vrijdagavondwedstrijden kan donderdag tussen, 
6 on 7 uur worden afeeschreven bij dhr.G.v.d.Velde, 
tel. 36. 14. 33, 

TOEfNOOIVERSLAGEN: 
-

Onze beide welpenélftallen namen deel aan ·.het ·Wester
kwartier-toernooi, W 2 behaalde de 1e prijs, terwijl 
W1 met de 4e plaats genoegen moest nemen, W ·1 speelde 
2 slechte wedstrijden die dan ook prompt werden ver
loren, Uit de overige 2 .wedstrijden werden 3 punten 
behaald .Dat er door dit elftal ook goed kan worden ge-, 

.voe.tbald bleek in de wedstrijden overduidelijk. Wester-
kwartier werd eerste en Quick tweede. ; : · 
W 2 speelde 4_prima wedstrijden met als resultaat 5 pnt. 
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De taktiek, uitgestippeld door de leider, -w:~rd:.gR,ed.,,, 
oTJgevolgd. Snel een doelpunt maken en dan màar--,Yetdedi
gen. Jong geleerd i\)_Oud_g\;d{lan, ~ul;Len,we maar fiepken. 

·-1ens 1 z> moest het· in· het· sterk oeze:tt@ Veleri.tas:.t9erhooi 
ter-én è 1 <;llft;allen· öpnemèn· •. D@ ekr·~të wedstrijd. werd 
door •een fout in 'd ë· verdediging met'"1 ;o_. van Celeritàs 
verloren. Van D.s.q •. en Rijsw:tjk werd me~ 2.:.0 gewqnnen, 
dank zij doelptmten van è.e beide· pupilleri Ton 'sGraven
dijk3x en Rini v. Noort. ~ens werd 2e in haar poule. 
De strijd om de 3e en 4e plaatsv.erd helaas met 2-0 van 
La8.kkwartier na een zeer goede wedstrijd verlorérï/ · ·· 

.• c···., ,.., " •~~ -.:...•·.· 

Op 2-e Pinksterdag nam A-1 deel aan het Bisschopsbeker
. -toernooi" Helaas moest.in dit toernooi, dat toch niet 

zo sterk bezet; was, ons elftal met de 3e plaats ·_gertoegen 
:· '.-nemen. Gelukkige bijkomstigheid is, dat. nu onze A-jun, 

op 1 5 juni onz.Eë sportdag kunnen leiden. A 2 en C1 gingen 
naar Wa_ssenaar_, .waar vooral A 2 het moeilijk had en 
moest optornén tegen A 1 e-lftallen. Het resultaat was 
P'il Je plaats. • .. 
C.J .. deed ;het beter en wist· dankzij 2 gelijke spelen 
en 2 overwinningen beslag op de 1 e plaats te leggen • 

. _,In. Delft ook 2 elftallen nl .het 6e ·~n 1 3e; ~~13.,:;;;; 11$t 
6e in prima vorm. w.as. 4 overwinpingen en: 2 gelijke 
spelen (totaal 11-0) waren goed voor een1e pla.ats. 
De.tegenstand voor het 13e was te zwaar. Slec)1ts 1 o•ver
winning kon worden bevochten. De verenigignsprijs gi~g 
naiJ.r Steeds Voorwaarts, dat totaal 15 punten behaalde. 

H PSV 2 --L~n~ s; 
Er zijn mog enkele elftallen aan de \éompetitie bezig.·· 
Ons Be moest aantreden tegen HPSV 2,·•ctat nog 1 punt ' 
nodig had. om zich kampioen te kunnén noemen. '.' , .. _· · · 
In een ma,-t:\,ge wedstrijd verloor Lerts,met '3'-1 ondanks. 
een licht velcjoverwicht van ons Be. Nadát onze achter
hóe.c\e 2x ( onnodig:) een doelpunt moest toestaan·volgde 
een m_assaal Lens offensief, waaruit het tegendoelpunt 
ontstond. Theo Aardweg was de schutter. Na nog; enkele 

_kansen qm · zeep te hebben. gebracht moest onze ·achterhoede 
nog eenmaal capit1,lëren~· De bloemenhulde van onze 
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jongens voorde kersverse kampioen werd zeer op prijs gesteld. 

DOET IEDEREEN AL l,~ER AAN DE KRANTENAl,TIE?????? 
TOEHNOOI-AGENDA: 
31-.5-69 l~rtinit P1-p2-w1 
31-.5-69 G,D.A. P 3 
7-6-69 Rijswijk P1 en C-klasse comb. 7-6-69 O.S.C, W2 
7-6-69 0. D .B. P2-p3-w1 
8-6-69 O.D.B. A2-b1-c1 
8-6-69 Duno A1 
8-6-69 V,V.P. A3 

1.5-E-69 Lens-sportdag 
22-6~69 O.D.S. 3 elftallen A-B-C-klàsse, 28-6-69 Den Hoorn P1 
29-6-69 Den Hoorn B2 
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DE LENSaEVUE · • 
weekblad van de voetbalvereniging Lenig en Snel· 

42ste jaargang nummer 39 · 4 juni·-1969· 

AAN DE V00RAV0ND·VAN EEN AFSCHEJD •.••• , •• 

Het heeft·. twee· weken geleden vrij ön'öpVallend in de 
Len'srevue ge staan: 11 De algem·ene 'ledeh'Vergadering zal 
gehouden worden· op vri jc!lagavond 4 juli." Het agenda- .. 
punt bestuursverkiezing zal echter onze bijzondere 
aandacht vragen. j,:aar liefst drie van de vijf bestuurs
leden zullen zich namelijk niet meer herkiesbaar•, stel
len. Niet omdat er interne moeilijkheden zijn;,verre 
van dat; de samenwerking binnen het bestuur- dat dit 
jaar voor het eerst slechts vijf leden telde- was, 
voortreffelijk en· is dat nog steeds.· · 

Het staat niettemin (en helaas) vast dat·voorzitter 
Huug Haukes, sekretaris Harry v.d.Steen en pennipg-' 
meester Aad Hoefnagel het bestuur gaan.verlaten.yapt 
staat ook dat zij het met bloedend hart doen,- ma?-r. 
hun afzonderlijke beslissingen-ingegeven door pm,;,tan
digheden, die buiten onze vereniging liggen-dienen. 
gerespekteerd te worden. Zij betreuren.het met de twee 
bestuursleden, die in principe bereid zijn nog 'p '. 
jaartje bij te tekenen, dat hun besluit. om terug·t~ 
treden zo gelijktijdig moest vallen. · 

Het behoort tot de taak van het zittemde bestuur een 
voordracht te maken voor een nieuw bestuur.: Het zal 
eenieder duidelijk zijn, · dat ·•:dëz·e taak ditmaal: niet , · 
eenvoudig zal zijn. Kanc1idaat-b est tiûrsl e·a en · .. 1 ig6en · 
doorgaans niet op 'n presenteerblaad·je''. liet hüidige 
bestuur doet daarom een dringend beroep 'öp ae· leden · 
van Lenig en Snel de komende weken mee te denke,n over· 
de samenstelling van het bestuur·· voor· heî; komende 'Sei
zoen en staat open voor suggesties dienaangaande., 

· Guido !-lall een. · 
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·oFFICIEEL: 

Aangenomen als Lid:·· ·. 
560 R.E.Bloks-1$-2-62-W-Zonneoord 85, tel.3609~4 . 
561 Q.'W.l'ichels-2-3-62-W-l"elis Stokelaan 1009,tel.673010 
562 K.Versteeg-19-12-58-P-l~dèenstede 117 
563 F.B.Bauman-1,1-6,-,6.0-W-De :ë:ade 93, tel.665637 
564 H,Braé!k-30-8-60-W-Wink,elstede 192, tel,360801 
565 F. A ,J;I. !Jevenster-'2.2-1 l;_ ~9-W-Steenwi jklaél.n 320, tel, 6 7 4 725 

5 66 H ... ~ ... ~~ï,-~ner-1 7_-_!).:. .5 .5-J-Hertenred,i. 320, tel. 6657 27 

rieuwen donateurs: 
16~ H,,J,Helrnich,Guldeland 10;\fateringen · · 
169 W.-A.J;v,.Westing,Utenbroekestraat 15, tel.2474.56 

Adreswijziging ledenlijst: 
392 C.t·.veldink na2.r Heels\.llllstraat 173, tel,ongewijzigd 

Afvoeren ledenlijst: 
20 L .-i-:.Berns-S-Sportlaan 269 

138 H,J.Helmich-S-wordt donateur 
1 86 R. W; Jacobson-J-Noorderzi jde 111 
433 J.A.:,\'lelling-S-Chopinstraat .10.5 
127 P.de Haan~J-Groenezijde .5.5 
.5.53 E,v,è .• Liri.è.e-W-Drapeniersgaarde 30 
5.59 ::?..D. Yuerlaari-P-Steenhouwerse'aarde .5.5 
462 E • .Yperlaan-P- . idem -
463 rr.Yperlaan-P- idem 

.. 
In ballotage: 
L,J .ll1ernrnerswaa'l-18-3-46-S-Newtonplein 39 
'.•/. A. H ;Keëreweer-18-4-38-S-Zoutkeetsingel 15a 
C;Vorkink-24-3-50-S-Vreeswfjkstraat 342 
A,W;Cox-28-3-48-S-Vledderstraat 102,tel,674227 
A;J,Ramakers van Praag-21-10-51-J-Wolvenrade 7 
rl.. E_.1!.. Fornari-2-10-5.4-J-Kazerne straat 39a 

Adreswijzigin<: donatuerslijst: 
21 J;Crul na.ar Kon.Juli2.nalaan 16, Voorburg,tel .• 86.5830 
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SCHORSING: 

Weglfos" aanmerkingen op de leiding en wangedrag ti jdehs ' 
de·ï,;edstrijd Lens 5 - Wassenaar' 3 op 2T à.pril ia aan · 
vr. Venderbos door d·e bond het recht ontze·gd aan kompe..: 
ti tiewedstri jden deel te nemen tot 15 september 19/;9. 
Plus twee weè-strijd·en v_ooriiaàrdelijk met een proeftijd 
ve:n één jaar (tot·2s mei 1970)-. ·ne kosten van het oh-_ 
derzoek bedragen f.7',50 en dienen·gestort·te worden op 
gj_ro 336711 ·tnv Penriïngmeester: Lens. · . · · ·. · 

ALGE;ENE VERGADE-:UNG: 
,:,-· •,,. 

De--alg~-mene ledenvergad·ering. zal niet-zo.al_s eep:ier_ ge
publiceerd-:gehoude\1. worden Qp vrijd8:g. 27 juni, maar - . · 
op vrijdagavond 4 juli in ons klubgelJouw. Noteert u · _ · 
deze datum in uw agenda. De sekretarissen van q, divers·f:l 
kommissies worden ,verzocht-- hun .-jaarverslagen .vóór 
he:lf. juli gereed te maken .• 

SEKRETA?.IAAT: 

Tot nader order dient alle korresnondenüie voor het 
sekre.ta_riaat g zond.en te worden aan dhr ,.G .• H. C .Halfeen, _ -
Valkenboslae:n 18, .,tel.m.i.v.?- -juni J969. 324044. ,., . 
(overdag 183820 t·oestel 23;). - ,. · -

AFSCHEID -VAN VÈLE JUNI ff":ÉN : 

Dit weekend wordt er een druk'toernooi-programma geser..: 
veerd. · Voor een at:ntal ·1spelers betekent d_i t zo onge- ·:· :. 
veer het afsluiten van het seiz·oen. Voor eèn dertigtal· 
A-klassers betekent dit tevens afscheid van hun_ ju_nioren
tijd. Nagenoeg het gehele le- ·en -3-e-·•zieri wij het volgend 
jaar :weer terug bij de senioren_, terwijl ook van het-
2e en 4e enkel·e spelers de voJ;gende voetbalfase ingaan.
Gelukkig doet afscheid'niet altijd l:ijden, uiteindelijk 
is dit de logisc·he gang, van zaken._ qeer: weinig A-klassers 
zullen· onze vereniging Verlaten, zeer ;veel ])lij.ven om 
het volgend .se.izoen en; naar wij hopen, de volgende 
seizoenen de gelederen van de se11i;oren te .vers·terken. -
Wij kunnen terugzien op een zeer geslaagd seizoen en 
daarbij doelen wij beslist niet alleen op de goed-!i., 
plaat_s .op _de r;:mgli.jst_ yf-n het 1 e en de _kampio~nsehap-

. . ;._ ~-- ·-, . ' •· _:,. ' ' 
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pen van het 2e en 3e. He:~ 4e mocht dan doór. een verkeev
de indeling heel weinig succes behalen; maai" ook v0or dit 
elftal geldt, dat het enthousiasme en vooral de mede
werking die de juniorenkomr,issie en het bestuur limtvin
gen bij de vèle aktiviteiten buiten de witte lijnen 
ge,reldig was. Het bewijs is geleverd,. dat jullie op 
allerlei gebied bere:i.d zijn mee· .. "' werken aan een. goede 
O!Jb'ouw Vél.n è. e vereniging; Wij behoeven hierbij alleen 
maar te denken aan de vele pupillen-leiders, de junioren
raad, het pupillentoernooi, de sportdag, de assistentie 
bi.j allerlei handen-arbeid en ga zo maar door. Het waa 
ons-en naar wij aannemen ook jullie-een genoegen. Wij . 
hopen, dat jullie naast je taak in de senioren de ju
nioren niet zullen vergeten. en·.0 dat jullie met de nieuwe 
A.-klassers samE)n zullen blijven helpen .de zaak draaiende 
te houden. . 
Voor dit ·weekend doen wij nogmaals een beroep OlJ de 
supporters de diverse elftallE)n tot extra aktiviteiten 
te inspireren door hun aanwezigheid langs de lijn~ 

,1:: 

TnAINn:GSSTRGCK : 

Dank ;ij de,_;'oorvarendheid van onze terreinmeester, de 
heer Appeldoorn zal -de trainingsstrook.er over enige 
weken -(als het weer wat mee .wil werken) weer keurig 
groen bijliggen. Er is inmiddels geprikt, geëgaliseerd 
bemest, gezaaid etc .• Als u allen meewerkt door de 
trainingsstrook voorlooig te mijden en er met een wijde 
boog omheen te lopen, kan er over enige tijd weer op 
gras ( ! ) getraind worden. · 

Voorde laatste maalT, ••••• ,KLAVERJASSEN!! 

Cp veler verzoek wordt a,s.vrijdag toch nog een klaver
jasdri ve georp:anisserd, nm definitief de laatste van 
dit cleizoen! De afgelopen weken bleek het bijzonder 
gezellig te zijn. A.s~~·ijdag nodigen wij allen, die 
het afpelo-:ien jaar een of meermalen van de pat;tij 
waren uit, nog ee.ns een kaart je t.e komen .leggen. 
A 9 T ·t · "d 1 " " 1 · an.vang uur. o vri J ag ..... . 

(Tim!"el'lnannen ~evraagd 

Op zaterdag ( let wel) zaterda.<1;avond 14 juni wordt als 
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afsluiting van dit seizoen een grote bingo-avond gehouden. Alll='c Lensers -zijn dan- natuurlijk aanwezig, Nu inderdaad eerdaags de-eerste spade voor de uitbreiding van het jdubgebouw de grond in gaat kan het bouwfonds wel een duw in de goede richting gebruiken. Iedereen dus zaterdag 14 juni naar ons klubgebouw. 
Nadere gegevens volgen in de yolgende Lens.;.revue_. 

VA"i.IA: 
Deze week ontvingen wij het geboprj:;e-kaartje van Frank Looyestein, zoop van I::arian en G!,rard. Wij hopen dat , de trotse ouders veel plezier van qeze telg mogen be~. leven en·dat de.appel redelijk ver van de boom is gevallen! 
Oud-internatióaaal, maar·bok oud-Lenser Peter Kemper schijnt door P,s.V. op de transferlijst te zijn geplaatst, Onze penningmeester rekent zich suf! Ondertussen fluistert men dat een andere Hagenaar-ADO's Harry Vos-Peters plaats zou gaan overnemen. Alle gekheid op een stokje: voor ons mag Peter terugkomen'! . , 
Hoe bestaat het-in deze moderné tijd, Een zekere A, Nieu.,renhµizen junio:·enleider kan a.s. zaterdag ge.en leider zijn, daar.hij een rendez-v9us heeft met niemand sinders dan zijn a·. s .••..•• schoonmoeder, Weet u het nog sterker te yertellen! 
Wil degene die maandagavond vanuit het klubgebouw een verkeerde reg(;!nj1;1s·J;iee:ft meegenomen, zich in.verbinding stellen met H.Houkes, 2e Schuytstraat 60, tel.32.47,21 Bij voorbaat dank. 

PROGRAI,\l\'.A SENIOREN. voor zondag 8 juni 1969 
12,00 Lens 3 - V.U.C. 5 competitie 2-2-6/4 
BëzÓek'uit Limburg: Ziondag komên'hët 1e'en 2e elftal vart ·1~ontarnards uit Berglên(L) i,,aatvan het 1 e elftal ·· uitkomt in de 3e kibässë K.N.V.B; zuid II bij óns op bezoek. .. ' · · 
12,00 Lens comb. - l,Iontagnards comb •. · 1-1-5/3 14,00 Lens r - Ifontagnards 1 1-1-6/4 
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Dinsdag 10 .juni: 

18.45 Lens 

opstelling 

i - Rava .1 Harry de Hartighbeker, te:r:rein 
·' ·• Laakkwartier 

wordt nader. bekend.gemaakt dooi? dhr,Scherpenisse. 

OPSTELLINGEN: 

Lens 1 ; .,. 
c. v.d. beek ( A) 
h,dietz 
r.fortman 
h,smitskam 
j,v,d.knaap 
h;rooduyn 
a,rooduyn 
m,v.veen 
f,de zwart 
th. brandenburg 
j.zoet 
RBS: 
l,riemen 
r.brlhf>:gemans 

Lens 2; 
r. brug"emans 
j ,de boer 

_ a,v.egmond 
. j. v .• schaik 
g. kempe ,"man 
th.brochard 
th.hoefnagel 
g,looyestein 
d. gToenendi jk 
a; janssen . 

. g,benneker 
RES: 
r.brandenburg 
g,l.v.d.akkér 

Lens 3; 
a.verbarendse 
f. straathof 
l.smitskam 
w.verbarendse 
a.nieuwenhuizen 
n.koot(A) 
t. heerscho_p 
w.eykelhof 

: 'f,wubben· 
g.·v .cl. ,kolk 
r. eykelhof 

.RES: 
n;drabbe 
j,witting 

~:aanaag 16 juni 19t>9 de l~e.tste oefenwedstrijd,nl, 
Len_s veteranen-o.s·.c·.v~teranen, heren,., houdt die avond 
vrij,-dit wordt een oefenwedstrijd voor het veteranen-
toernooi van Alphia op 29 Juni· 1969. . 

AFSCHRIJVEN: uitsluitend vrijdagavond van·half 8 tot 
half negen, Lens-klubgebouw, tel,66.13,14 .• 

KEU?..INGSKAA'.;.'rEN : 
tot uiterlijk 15 augustus 1969 krijgen onderstaande 
spelers gelefenheid hun keurinfskaart in-:·te·-1everen, · 
dit om hun legitimatiekaart tijdig kl2ar te·krijgen voor 
het nieuwe seizoen. 
G,L,v.d.Acker-R.Blok-J.H,de Boer-H,Brandenburg-R,Bran
denburg-P .Burghouwt-J, v ,Dijk-R.Eijkelhof-N ,lfobt-A .• H. v. 
Limbeek-A. J, hoodbol-P. W. s·peicher-Th. Suyke··buyk-'J, ~Titting
C. v ,d .Beek-G. J .. Jehee-J ,i.'.icka-R,,Peters-F. Vree.swijk. 
Wanneer op genoemde datum de kae.rt met pasfoto niet in 
ons bezit is, worden zij ook niet opgesteld, 
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· Aanvang kompetitie seizoen 1969-1970, 
Op'· zondag 7 september zal voor ons _de kompetitie' van 
start gaan, ,Wilt lJ.' zorgen dat tegen die tijd alles ge
regeld is\ uw spelersuitrusting verzorgd en uw conditie 
weer op het vereiste peil is? 

SCHCRSING: 
De heer W,Venderbos is voorlopig tot 
de K.N.V.B. geschorst. 

1.5 spetember door 
'•' . 

Pl:'.OGRAHiJ/1 's Junioren, Pupillen en Welpen. 
Zondag 8 juni 1969 

' . 
Junioren:. 
Lens 1 zie Duno-toernboi 
Lens 2 zie O.D.B_,-toernooi 
Lens 3 zie V.V.P,-toernooi 
Lens .5 zie 0,D,B.-toernooi 
Lens 11 zie O.D,B,-toernooi 

Zaterdag 7 juni 1969 
Junioren: 
14, 30 
14. 30 
14, 30 

Lens B-comb+Lens B-comb.2 
Lens B-comb. 3-Westerkwartier " 
Lens B~comb;4 ·- Westerk~artier 
Lens C-comb. zi.e Rijswijk~toérnooi 

.. 

'. . 

ATTENTIE: spelers tiàn de· elftallen .5 t/m·16 dienen in 
het vervolg alle opstellingen na te lezen·; Dit i.v.m. 
de overgang naar andere klasses. . ~ ' ' ' . '· . 
LENS 1 - DUNO -toernooi:_,. 

,Voór dit toernooi op zondag 8 juni worden de volgende 
spelers verwacht: . 
b:v,d.lans-e.v.bronkhorst-p.de jongh-p.N.d.aar-j.colpa-
1. v_.d. velde-g. b·,"uinsma:-d. holt-a ,hop-e. bakkers-w. keetman 
g,de hoogd. 
Samenkomst :9. 30 uur _ingang Duno-terrein, ,'.gr.Nolenslaan 
Leider:dhr,J.v.d.Kleij. . .. 
De eerste wedstrijd_ wordt gespeeld om 10 uur en wel tegen · 

. '' .. . ' .. 
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onze gastheren. Ove·rige ·t'egenstanders in onze poule-zijn 
Lisse, de r'usschen (R'dam) en de 0 0 st Arnhemse Boys •. ,In 
de andere poule ontmoeten Celeritas, Rava, Westerkwartier 
Papendrecht en Sempre Avanti (Arnhem) elkaar. . .. · 
De wedstrijden duren 2 x 121/2 minuut, de finales 2 x 
1.5 min. De finales om de eerste, tweede, derde en vierde 
plaats beginnen om 1.5.30 uur. 

Lens 2 - O .• D.13..--toernooi: 
Voor dit toernooi op zondag 8 juni wordende volgende 
spelers verwach~: 
p~de haan-r.v.hartingsvelt-p.manders-h.westhoff-w.kou
werahoven-a..-tinnenbroek-f.v.d ,berg~j.v.hulst-c,grimbergen 
r.hoPfnagel-a.egberts en a,schijf. : 
Samenkomst:9,30 uur ingang O,D.~..--terrein, Albardastraat 
Leider:dhr.H.de Groot. , , 
De eeeste wedstrijd wordt gespeeld· OlJI, .f,o; 3.5· uur tegen 
O,D.B., ·overige tegenstanders zijn, Oranje Blauw, Hit 

·Blauw R,K, en Full Speed. · ·, · · · .... · 
Einde ,:van het tcernooi om 1 6 .• 30 uur. 

Lens 3 - V,V,P.-toernooi: 
Voor dit toernooi op zondaP.:. _8 juni worden de volgende 
spelers verwacht: . · · · 
a .hoek-g.dui vesteyn7_a .v. essen-r, scholten-j ;berten's- . , 
j. schouw-a. bilderbeek-1.dui venvoórd,e-p .klein-br·etelèr-
b. lustenhouwer-j. zoûn-a. v .d .keer. ' 
Samenkomst.:11 ;1.5 uur ingang V.V.P,-terrein, 
Leider:dhr.F.lierremans. , 
Dé eerste wedstrijd worqt gespeeld om 12,oo·uur tegen 
D,C,G.(A'dam). Overige tegenstanders zijn V,V,P,-V.N.L. 
(Leiden) en Den Hoorn. 
De wedstrijden duren 2 x 121./2 min, De laatste Wedstrijd 
van Lens begint om 16.oo uur, Einde toernooi 17,00 uur. 

Lens .5 ·- O,D;B;..a:toë'rnoói: 

Voor dit toernooi· op zorid~g 8 ju,.,i worden verwacht: 
r.vuurens-f.guit-f.raaff-:c,schrover-j.v.d,heiden-p.hop 
g. v.d, ve1dé-j .dè · jong-o.kortekaas-j, de zwart-j. dissel-
dorp en th.booms. . · , · ·_ · · · · · · 
Samenkomst:10,30 uur ingang O.D.B.-terrein, Albardastr. 
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Leider :dhr .• G. v. èl .Velde. 
De eerste wedstrijd wordt gespeeld om 11 .1 0 uur tegen 
Full Speed, voor o~erige tegenstanders zie A-2. 

Icins 11 - O.D.B.-toernooi: 

Voor dit toernooi op zondag 8 juni worden dè voJ:gel'\d~ 
spelers ·vërwacht: · · . _ ... 
r. v.d. steen-m. v. bagt,um- j. disseldorp-:_g .• trörm;ielen-r" zoun
f :veeren-r .micka-f. baven-e. hoefnagel-j. v. rijri-d .Iimbeek 
j.janmaat. 
Samenkomst:9,15 uur Euracinema. 
Leider:dhr.G.v.d.Steen. 
De eerste wedstrijd wordt gespeeld om 1 O uur tegen 
Full Speed, voor ove dge tege · standers zie A-2, ' 

Lens C-comb, - Ri.jswi.jk-toernooi: 

ilaterdag 7 juni a.s. neemt.een C-comb. deel aan het 
Rijswijk-toernooi. Als tegenstanclèrs fungeren Celeritas, 
de Flamingo's, V. U. v., Vrede-- bur'di en uiteraard Rijs
wijk. De eerste wedstrijd vangt aan om 13, 30 uur , ter
wijl het einde van het t·oernooi te verwachtem is om 
ong.17.45 uur. 
De vólgende spelers worden verwacht: -~ ·· 
h. jochems-h. stra.ve.r-a, lodder.-r. v ,d .horst-c. v .d ,aardweg'... 
j. slabbers-p "verschoo.r-g. lelieveld-f. wouters-f. snoeywrs 
r,verbarendse-a,brouwer-g.colpa. 
Samenkomst: 12., 45 uur He · gelolaan. hk Loevesteinlaan. 
Leider:dhr.H.brandenburg. 

B-comb. :l'.:-r. v. dsteen-h. rimmelzwaan-ch. bloks-th. v. rijn-
j. v.d. voort-p, v.d. steen-c. stapel~p. verheesen-j. v, rijn
tr.resodihardjo~a.jungschläger .. 
Leider:dhr.J,Zoet. 

B-comb.2;t.bouman-a.schijf-a,t,j.albers-h,albers-h. 
keynen-r.fornati-d,v.delft-t-disseldcrp-r.zoun-p.heynen 
th.wilshaus. · ·-
Leider:dhr,F.Wubben. 
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B-col'!b.3;b.de haas-j.v.d ,enà.e-j,y.dam:-j._ja_nD!3-at-:, , -~ 
g.heynen.,-l.v.d.meer-th,v.d,aarweg-p.w1lmer-g,v.ardenne
a,ravesteyn-j.belvensteyn- . 
Re s :h .nïg,'.'ebrugge. · Leider :dhr. J. Heynen. 

B-comb. 4;f. v. os-p. berkelaar-e: .a. booms-p'.a'. b'oor:Ïs-
a. brouwer-w .de hilster-m. v.d. horst-h. straver-r. r', a;, 
de vroege-r.v.d.linde-r.j.de vries. · 
Hes :w·. a. v ,d. linde_n..:e. b. reesink. Leider: dh-1°. J. Wi tting. · 

Pupillen en Wel oen voor z aterdaf 7 juni 1969 · 
' ' ~ ..... 

Lens p1 zie Pijswi.jk-toern_ooi . . 
Lens p2 en p3 zie O.D.B,-toernooi 

1 .45 Lens p4 - Lens 7 
1,45 Lens p5 - Westerkwartier 
1.45 Lens p6 - Westerkwartier 
1. 45 Lens p7 - Lens p4 · · . 

Lens w1 zie O.D,B-;.:.toernooi 
· -Lens w2 zie o.s.C.-toernooi 

ZIE ~OOK 1:Al.NDAGAVOND PROGR.I\JJ'J\: 

OPSTELLH!GEN: 
Lens- p4; ri. uding-b. v·. veen-r., o:uyt-th. v. c1 • voort- j. koomen 
r .wi jsman-J. hollink-a. hoèfnagel-p". zalme-m. v .'l1assem-
r. vpe,-.1aàn. · . ..· · 
Res:f.v.loon-r.peeters.'Leider:dhr.J.Colpa. 

Lens p5;a.v.velzen-h,nouweland:.c.v.bijsterveld-r,v.d. 
kr11k-c. lipman-e. ype 111-an-m. scheepers-r .hofman-J, broch<êlrd j_. lustenhöuwer-h .1utterman. . . . · _ .. . . . ; 
Res :q. v .è! .meys-f. baurnan. Leider :c'hr.A:. v_'.Essen. · · '·· 

Lens p6;f.kortekaas-e,teunis-g.wasserman-o:hop-
m. hoenqe ;kamp-r_, willems-s. knorr-m. peuerkamp-r .not tet __ r,v,l<rui§eloerEE§n-j.wassèrwar_i.. . . . . ·_ .... ·. ·. 
Res :r.l<leiwègi~-f .kerkhof. Leider dhr.P .de J?ng' 

Lens p7;f.v.d.zel-f.wouters-p.bakker-m,schutte-j.klaren
beek-m.prins-p.koeveets-p,devilee-a.~rirnbergen-h.wubben 
e.v. arneron o:en 
Res:j.blaisze-m.versteeg. Leider:dhr.N.Osse. 
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Maandag·9 juni 1969' 
, ''')'"' -

7:. 00 ·tens. comb .• A- ~'iesterkwartièr. 
7.00 Lens'è6mb.B- Westerkwartièr· 

OPSTELLINGEN: 

Lens comb.A;t.prins-r.de hoopd-c.sehenkels-r.leyn-f.kras
e. v·. luxemburg-a. reesink-t. de· kok-p .v ,d ,Jjieuwenhuysen- ·. 
a,de hoogd-r.peek. 
I:es: a.v. velzen-r .• waar sen burg. LeiderJ:,dhr. Th. Hoefnagel. 

Lens ·comb.B; j .• briimger-rene v.· .meer-j ;westerduiri-f .korte
kaas-r. v.d. boogaard-p ;hop-m. versteeg-m. schutte-ralph 
micka-r.waarsenburg-r.pereira. 

· Res:p.v,d,burgt-m.prins,Leider:djr.J.Colpa. 

Ri.jswijk-toernooi zaterdag 7 juni 1969 

Samen met V.U.C., Celeritas, Vredenburch en 'Rijswijk gaat 
ons 1 e pupillenelftal .in wed strijden van 2 x 71 /2 min. 
uitm2.ken welk team de eerste prijs in ontvangst .inag · ... 
nemen. Bij gelijk eindigen beslist het doelgemiddelde, 
is dit ook gelijk dan moéten 5. ~trafschoppen. de beslis
sing brengen. 
Aanvang:9.30 uur, einde ca,1.00 ~ur. 
De volgende spelers -w:orden v.erw~cht: . . 
g. bloks-a. 's-gra:vendijk-m .. heynen-j .de hilster-r. de hoogd 
9:, lor.sheyd-r:. v.luxemburz-,r. v .noort-p. pe1°r,eyn-j. redeman
g. ruygrok-j. valkenburg 
Leider:dhr.G.Lorsheyd. 
Samenkomst: 8 .45 uur Hengelolaan hk Loevest·e.inlaan. 

O.D.B.-toernooi ,zaterdag 7 ju'1i 1969 

Lens raoet zaterdag en zondag· de wisselbeker, die al 2 
jaa-r in ons bezit is, gaan verdedigen. P 2, P3 en W1 . 
zullen zater:·ag moeten beginnen om d e nodige punten te 
verzamelen. Teg:enstanders zijn :Oranje Blauw, Full Speed 
Wit Blauw R.K .• en O.D.B. . 
Per poule worden tevend 2 prijzen beschikbaar gesteld. 
Aan de sportiefste vereniging wordt tevens een· sporti-
viteitsbeker uitgereikt. · · ,, 
Aanvang 12.30 uur· einde :5 .• 00 uur. 
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De volgende· spelers worden verwacht: ..... 
Lens p2 ;h. v. boheemen-j. v ,d. burgt.:.g, v·;gessel-'w;·gonre:s"'· 
r. v. hoek-r. heemskerk~a. v'.klèef~ä. kléhregt-r: V. d .meer ·, .. _ 
h.ruyter-th.tijssen-e.de·wit- ': · - - -·- - ··' ·. -- '. · 
Leider:dhr.A.Hop. ..-·- -- -

. Lens. p3 ;a.~,_e hoogd-t •. de_ kok-f.kra11_-r:_.levn-;_e. v ._luxem
bUrf--rene · v .d ,meer-r .mi_çka-p. v .ct .• nieuwenhuysen-r. peek 
t,orins-a.reesink'..c~s~henkels,· · ·· · · ' -
LeJder :dhr. T_h. H_oefn!'lgel. 

' 
_ Lens w1.; j. bronger-r ,pon-p. v .cl. .burgt-r. v.d. bo.ogaard-
r; koevoet s-p. lucas'.._th·. v. luxeml;l_urg-r ._pereira-T :v. ve],~en 
r, versteeg-p. valkeriburg-j. we·sterduïn_-r·. waarsenburg. 
Leider:dhr.A.Nieuwenhuy-sen·_ · · · · 

• ~ S< • • C • 

Samenkomst Voor alle elftallen: 
hoek Leyweg. Eurocinema~ 

..., ., ·.•·. 

11 • 45 uur Henge_lolaan 

0 ,:" :c .-toernooi. zaterdag 7 junL 1969 

Lentw2 gaat de reis naar-het Vlamenburg ondernemen 
or.1 Archipel, Devjo en O,S.C. in wedstrijden van 2 x 
1 O min, te bestrijden om één van de 2 beschj_kbare 
prijzen te bemachti~en. 
Aanvang 10 uur, einde ca;1.00 uur. 
Dé Volgend:é · spelers worden verwacht: 
g;appeldoorn:...p. v.d. burg-p. gier~m.hooo;duin~h:hoppen
broui'lers-o ,huis-j. v .kleef-a .koeboets-r ,de keyz-er-r. 
lelieveld-s. v. d .meer-s. teunissen-,f .• verbarendse:. 
Leider•:dhr ,G. Duyvestein. -, · . 
Samenkomst :9 uur ingang_ Lens-terrein. _ 
De reis moet per auto worden ondernomen, De .vader.-:;;- __ . __ _ 
die kunnen en.willen rijden, verzoeken wij vrijdag- . 
avond tussen:6.30 en 7,30,uurte bellen tel.66.13,14. 
Bij voorb.a'a t_ dank!" . . . . 

AT'i'ENTIÈ 'PUP'rtI,EN EN' WELPEN: 'kijkt goed uit waar. julii- . 
staan oogesteld. Op maandagavond' zljn twee· combin"aties 
opgesteld, - bestaand_e uit spelers geb_oren tm.sseri 1 sept 
1957 en 31 augustus 1959, Hier vallen dus oo~ onder 
verschillende spelers. uit W 1 . · · 



-587-

Voor zaterdag zijn enkele welpen en nieuwe leden als 
rese· _ve opgesteld bij· P 4 t/m P 7. Het ligt in de be- . 
doeling dat zij ook een gedeelte van de wedstrijden mee
spelen;· 

AFSCH?IJVINGEN: _ •vóór vrijdagavond 6 •. 30 uur schriftelijk 
aan dhr.G,Lorsheyd; ?:eppelwe.g· 972. 
Telefonisch uitsluitend vrijdagavond tussen 6.30 en 
7,30 uur tel.66.13.14.klubgebouw, 

,. 
JUNIO lEN SPOI;TDAG 19 69 op 15 juni •. 

Als afsluiting van het seizoen wordt op zondag 15 juni 
wederom de jaarlijkse sportdag. gehouden·. Nadat vorig 
jaar de oudste junioren en de ouders van de junioren 
een groot dee.l van de -sportdag verzorgden, gaat de' Ju
nior..e.nra.ad dit jaar weer een stapje verder ·en mag. de 
Juco. zich er helemaal 'niet rn'eer mee bemoeien._ Wij heb..: 
ben inmiddels al van enkele enthcüsiaste ouders gehoord; 
dat zij een brief van de Junicirenraad hèbben ontyangeri 
met het verzoek mee te helpen, Deelname staat open voor 
alle Ben C klassers, de pupillen, welpen en alle nieiawe 
leden. Het uitgebreide programma zal volgende week door 
de Juniorenraad worden gepubliceerd. Wij rekenen erop, 
dat er zeer veel deelnemers zullen zijn en dat zij hun 
beste beentje l!'oor zul1en zetten. Zaterdagmiddag 14- juni 
zullen de velden gereed worden gemaakt voor de ve·rschil
l~rnfe onderdelen, uiteraard door d e A .klassers zelf. Wij 
wensen iedereen veel succes en hèbben mooi weer besteld. 
Wat·wij ook besteld hebben is eén aantal prachtige prij
zen, We zullen zien!!! 

ATTEN'rIE A-KLASSER.S: 

De J niorenraaq vraagt aan de A-klassers medewerking 
bij iet organiseren van de suortdag op 15 juni. E~~nals 
vorig jaar zal:ieder van ons- een sport-onderdeel voor 
zijn rqkening nemen en de leidirs de helpende hand bie
den met de organisatie van de tien deelnemende groepen. 
Jullie worden verzocht a, s, zatër . .'ag 7 juni om 14. 00 uur 
in het klubgeb9uw 'te 'kon1en, ·· · 
We verwachten veel enthousiastellingen. 

De Juniorenraad. 
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S PO'.i.'I'KA:'PE N 1 9 6 9 : 

Nog een maandje en het is weer zover.·De heren Cees 
van 'E::i;mon4 ·· en Theo Hoefnagel zûllen van 5 tot 1 3 juli· .. 
met 14 man naar Weert gaan, de heren 'Eon ban Egmond i 

en Jaap Colpa met 13 uuuillen naar Amersfoort, de 'here 
!Fax Heerschap, Peter ge Jongh en Paul v·.d.Aar met 24 
man naar Borculo en de ]:leer J.v.d.Kleij zal worden 
geofferd aan 13 man in Ferschweiler, Over de kampbe
spreking voor Ferschweil!'!r vcl,€'.t .nog nade,r bericht, 
Voor èe obe·~ige kar.,,:ien delen wij reeds nu mede, dat de 
kar-:pbijeenkomst zal pla~ts vinden op vrijdag 27 juni 
en wel om 6. 45 uur 's avonds voord e kampen Amersfoort 
en Borculo · en om 8, 00 uur voor de d ·· elnemërs aan het 
kar,p t'le~rt, Binnenkort volft hièrover per brief nader 
bericht, Van een aantal deelnemers is het kamugeld hog 
nie'é ontvangen.· Thans gaarne· snel afha.'0 delen, De kamp
gelden zijn voor A;nersfoort f,45,--, voor '•foert f.50,
en voor Borculo f,47,50. Gaarne overmaken op postreke
n5.ng 308660 t.n.v.Anro Bank, Scheveningen met ver-
me)..c1.ing kampgeld Lens. · · 

De Rrantenaktie: 

Nadi'J.'· we 'smorgens on_ tien uur bij dhr.de Wit de auto 
met,8 lege zakken gehaald hadden; begonnen wij voor de 
tweede keer de kranten op te halen. Het eerste. adres · 
was het. Lens-terrein waar de senioren en eèn paar ju
niorep hun kranten gebracht hadden, nadat we alles in
f!.eladen hadden was de aut-o al aa.rdig vol'.He:~ volgende · 
adres was het ,huis van Roy Bos waar w 100 kg haalden. 
Daarna naar Koos Schouw, die maar liefst 61/2 zak vol 
had, Hij staat hiermee op de eerste plaats. 
De stand is als volgt: 1 ·1cSchouw 550kg. 

?.~.~oefnagel 475 kg. 
3 ·R.v.Noort 250 kg. 
4 P.de Jong 135 kg. 
5 A.Lodder 125 kg, 

Verder nog samen van senioren en junioren 575 kilo, 
A~le mensen hartelijk dank. 
De opbrengst van deze aktie wa-'s ,f.52,50. 
Over ongeveer twee weken de volgende ronde. 

De Juniorenraad. 
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TELE.:..LENS. 

IN MEI!ORIAM SEIZOEN 1968-1969. 

11 juni 1969; 

De laatste stuiptrekking van-dit seizoen Zl.Jn.begonnen 
Nog enige vri.endschappelijke wedst,··ijden, -en dai:i na 
16 juni zit het er weer op, Gelukkig!! Gezien het 
geweldige enthousiasme van de laatste weken werd het 
hOO§!: tijd. We herinneren ons de week voor pinksteren 
en pinksteren zelf .• Wat een opkomst van de lede\1 ! ! 

Een wat een afgang ten opzichte van o.a. de ver~niging 
"die Haghe", welke wij voor een vriendschappelijke 
wedstrijd uitnodigden •. Wat een mentaliteit ! 
'1/Jij )lerinneren ons ook nog het begin van het seizoen, 
toen er zoveel leden klaa.gden, dat zij zo weinig 
voetbalden. Er was er een die in een ingezonden stuk 
schreef: verbouwen best - kontributie verhogen en 
zodoende meer komfort, ook goed, maar dan willen wij 
wel elke week voetballen en niet eenmaal in de drie 
~eken. En nu, nu de eko. zoveel wedstrijdèr. organiseerde, 
bleek er toch weinig belangstelling te zien. 
De vraag die ons op de lippen ligt is dan olllk "doet de 
eko al de moeite nu voor niets? Zijn zij al die avonden 
voor niets .aanwezig ? r.Iaken zij opstellingen voer niet:s'!? 
In ieder geval betonen wij z6wel ons respekt voor deze 
heren. Wij dachten, dat zij meer verdienen; 1;a.'ar ach -
wie weet volgend seizoen, 

Redaktie, 

0 P R O E P : 
VlOR DE ALGEJVJENE VERGADERING TE HOUDEN OP 4 JULI 1969 

Vooruitlopende op de officiële uitnodiging, die alle 
senior-leden, ereleden en leden van verdienste van 
onze vereniging binnenkort. zullen ontvangen meent het 
bestuur betrokken',leden reeds thans· over de te houden 
algemene vergadering te moeten informèren, 
Volgens de nieuwe ·statuten en het nieuwe huishoudelijk 
reglement van onze vereniging dienen er twee·, algemene .. 
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ver~aderingen gehouden te worden. Deze oproep betreft 
de eerste vergadPring, Volgens,het huishoudelijk 
reglement dienen tijdens deze vergadering tenminste 
de volgende agendapunten behandeld·te worden, 
1. vaststelling van de notulen van de voorafgaande 

bijeenkomst van de algemene vergadering. 
2. behandeling van het voorlopig verslag van het 

financieel kont~ole orgaan. 
3; bespreking van het gevoerde beleid. 
4; bespreking van het voeren beleid • 
.5. vaststelling van de begroting en vaststelling 

van kontributies,m:i:nimum-donaties en inleggelden. 
6. verkiezing van het bestuur. 
7, verkiezing van het financieel kontrole-orgaan, 
8. rondvraag. · 
Het bestuur kan andere onderwerpen op de agende plaat
sen en is hiertoe zelfs ver.olicht inc!.ien ·minstens tien 
senioren dit sch,.,iftelijk -- uiterlijk twintig dagen 
vc-or·de dag van de pijeenkomst (dus v66r.-l.5 juni) -
verzoeken. 
Voor- wat de verkiezing van het bestuur betreft is in 
de statuten bepaald.dat het gehele bestuur jaarlijks 
aftreedt, Vorige week hebben wij bekend gemaakt dat 
drie bestuursleden zich niet meer peschikbaar stellen: 
voorzitter H,Houkes, sekretaris H.v.c1..Steen en · 
penningmeester A.Hoefnagel. 
get bestuur wijst er op dat door senioren kandidaten 
voor bestuur en financieel kontrole-orgaan kunnen 
worden gesteld. Deze·kandidaatstellingen "t:oeten 

.. uite.rlijk de tweede dag ·voorafgaande aan cl.ie van de 
ver~adéring schriftelijk, onder opgave van de vakature 
waarvoor de kandidaatstellinr geschiedt, ondertekend 
door minstens vijf senioren, andere dan de kandidaat, 
en vergezeld van een schriftelijke bereidver\c],ar;ing 
van_ deze laatste, bij de sekretaris worden ingediend, 

AANGENOMEN ALS LID: .. ..:-J 

.56,7 H.J,Scholten 19,7,21 S Wezel;ade' 83 •i 66.0.5.17 

.568 · C,H,v.Dijk 14,7;61 w Dwingelos'~r.·44 67;.57,.54 

.569 J .L.Th,Bast 4,10,.53 j Lagezijde' 8.5 . 6.7 .54,10 

.570 A.G.Ranfakers van Praag,. j wolvenrade· T: 66,93,1.5 

.5 71 :R. R. A. Förnari · 2 .10 • .54 j Kazerne str. 39a 
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.572 : A.:-'.J.Albers 18.7 • .54 j Denneweg _58 18,.52,.54 

.573 : H.Albers 30.6~.53 j idem 

.574-:V~Q.P,Pouw 21,.5,.58 p De rtade46 67.96.20 

.57.5 R,Rav:estijn • 26,11,.53 j Otterrade 13 

.576 W.A.H,Keerewee:r> 18;4,38 s Zoutkeetsingel 1.5a 

.577 A.W.Cox · · 28~3.48 s Vledderstr.102 67,42,27 

.578 O.Vorkink 24,3 • .50 s Vreeswijkstr,342 
579 L.J.Remmerswaal 18,},46 s Newtonplein 39 
.580 W.A-J.Douw 22._5.46 s Vli.erbolllmstr.6_54 393677 
.581 B.V.B.Douw 19,9,44 s idein 
.582 P,H.H,li,Haring 7,6.44 s Vaillantlaan 261 
.583 F. J .r'i,Albè·rs s Denneweg .58 18 ,.52, .54 
NIEUWE DONATEUR : 
170 : E.J.W,Keyner Hertenrdae 320_ 66 • .57,27 

SEKRE'I' f~T ~ ~ '!' : 

Tot nader order dient alle korrespondentie voor het 
sekretariaat gezonden te word.en aan G,Halleen, 
Valkenboslaan 18, tel. 32.40.44 

STRIJD TEGEN DE ZACHTE" G" 
·AfRgelopen zondag speelde her eerste team plus een 
-kombinatie tegen de I:ontagnards uit Bergen L. 
Dït treffen tussen beneden-i'\oerdijk en boven -r'loerdijk
kenmerkte zich door ongelooflijke dosis sportiviteit, 
hetgeen helaas als een opmerkelijk feit geboekstaafd 
moet wordèn in een tijd van sportverruwing. De kombi
natie moest alspoedig_ een achterstand -accepteren, maar 
de.kombinatie was in het gelukkige bezit van den 

_ "Looy•;. Hij stopte, legde aan en liep met een hand 
hoog geheven naar de-middenstip terug. Helaas, helaas, 
na de rust kwamen _de Ifontagnards, dcor een overigens 

_ sporadisch voorkomende aanval op 2 - 1 Een _minuut 
voor tijd werd Cees van der Beek (inc1.erda-àd_ onze 
eminente keep) getackeld. De penalty·werd door 
hetzelfde individu genomen en hoogst persoonlijk 
gemist, De keeper doorzag zijn ingewikkelde schijn
beweging, Het geklap va,n Cees voor de keeper,kwam ons 
·enigzins grappig voor. 
Het eerste elftal speel,de bijzonder acceptabel. Het 
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· ... tempo lag om begrijpelijke redenen, erg laag, maarcer 
werd zeer goed gekombineerd. 1ilerkelijk; dit spel 
geeft hoop voor.het volgend 5eisoen. Dick-Brandenburg 
speelde ronduit grandióos. Als hij, v0lgend seizoen nog 
meer voor het elftal in-plaats van voor-zichzelf 
gaat ·spelen, kan hij in déze vorm Ruud Wachman geheel 
doen yergeten. Vercler speelde ook Jacques v,d,Knaap 
een sterke partij, Al met' al een· geruststellende 
basis-opstelling voor hèt · volgend seizoen•, Lens won 

.verdiend met 1 - 0 door een doelpunt van hoog gehalte. 
Dick Brandenburg liet na een pass van Hans Zoet,drie 
verdedigers plus keeper voer nul _aan de kant gaan. 

B IN G O - A V ON D , Zaterda,?. 14 Juni a.s. 

Zaterdag a.s. 14 juni, wordt ter afsluiting van het 
seizoen 1968-1969 een grote bingo-avond [ehouden. 
De opbrengst is uiteraard bestemd voor de verbouwing 
die op maandag 23 juni zal .atarten ! l;et opzet is deze 
avond op zaterdag gezet, om iedereen, ook de toto
kommissie, die dan ook net de laatste toto er op heeft 
zitten in de gelegenheid te stellen aanwezig te zijn, 
Voor het'' zomer-reces'' een laatste avond voor alle 
lensers, dus ook voor .1! ! ! Vooraf wordt· voor de fijn
proevers de traditionele wedstrijd gespeeld tassen het 
eerste junioren-team en Utopia, dat naar de geruchten g, 

_ zich in alle stilte vooï•bereidt op deze moeilijke 
strijd, Aanvan g van de wec1strijd 7 uur, Aanvang van 
de bingo-avond. daarop aansluitend+ 9 uur. 
Als "Bingo-maestro I s" zijn aangetrokken het nobele duo 
Nico Hoefnagel en onze van toto-zorgen bevrijde 
toto-sekretaris Jos Jager. · 
Vele prijzen en·prijsjes zijn in de wacht te slepen, 
terwijl een gezellig muziekje zal nopen tot een 
dansje. Kortom, als ook U aanwezig 'bent, beleeft het 
'n bizonderJR: gezellige avond te worden. Tot Zaterdag 
in ons !clubgebouw. . .. :; 

. J .• c •• · • 

LENS'5.VEILIG. 

Door het ·verlies van Schev·eningen 
Dit heeft tot gevolg dat het voo.<· 
te promoveren. Onze komplimenten, 

is Lens 5 veilig. 
Lens 6 mogelijk wordt 
aan Lens 5, dat 
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ondanks de "gemiste strafschop" ( inside jöke) niet 
degradeerde, Eisschien heeft het ,bestuur er wel een 
receptie voor over? 
VA R I A 

Ferry Bauman raakte afgelopen zaterdag ziJn witte 
voetbalbroekje kwijt. Hij kan moeilijk zonder! 
Wie heeft het per ongeluk meegenomen? Een andere 
junior H.v.Delft, verloor zijn lens-shirt. Dat de 
eerlijke vinder zich.melde!! 

- de toto-kornmissie gaat er terecht trots op dat ze dit 
week-einde de hoogste inzet mocht registreren in 
heel den Haag, We zijn nu wel erg benieuwd naar het 
eindresultaat van dit seizoen, De centjes k,an Lens 
heel goed gebruiken. We denken aan de op handen 
zijnde voorzieningen van het klubgebouw, maar we 
denken ook aan de entourage rondom ons eerste veld. 
Die zouden wij gaarne ook verbeterd zien!! 

BINGO-AVCND 

Het voetbalsiezoen loopt op zijn laatste benen. Zelfs 
onze onvolprezen bar-beheerder is aan vakantie toe, 
maar zaterdagavond a.s. zet hij de deuren toch nog 
één keer wijd open. Dan organiseert de K.K. namelijk,ter 
afsluiting van dit voetbaljaar, een bingoavond, De eerstE 
op Goede Vrijdag, werd §mn groot sukses. Hopenlijk 
komen er deze keer nog mrer Lensers, aangetrokken door 
de vette prijzen, Setllig zullen velen zich ook de 
ralawedstrijd tussen A 1 en een niet nader te nirnemen 
sterren-team niet willen laten ontgaan 

V:lIJDAG GlZEN KLUBAVOND. 

In verband met bovenst2ande aktiviteit zal vrijdag a.s .• 
het klubgebouw gesloten zijn. Een avond relaxen voor 
de fam. Geitenbeek, 
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PROGRAMMP. SENIOREN vooëi riAANDAG,16 JUNI 1969. 

19.-- Lens veteranen - O,S.C, veteranen 
19.-- Lens 3 - Shell comb. 

PROGRAn/f.A SENIOREN VCOR DINSDAG, 1 7 JUNI 19 69 • 
.. -•.. . 

19 .-._..: Lens- combinatie- D, O ,Ra 

DE OPST:CLLIJl'GEN :voor maandag 16 juni. 

LENS VETERANEN 

J;Jap.:er 
H.Scholte 
J .Willems 
H.Kemper 
C,Peeters 
A.Hoppenbrouwers 
H,Haket ???? 
J.Brochard 
J ;de Hilster 
L,Janssen 
H.Haket ???? 

RESERVES : 
c.Kras -

:F;Bierhof 
M.00 ms 
A.!".Buys 

LENS 3-
A,Verbarendse 
F.Straethof 
L.Smitskam · 
W.Verbarendse 
A.Nieuwenhuizen 
N.Koot 
T.Heerschop 
W.I:ykelhof 
F. VJubben 
N.Drabbe 
R.Eykelhof 
m;sKNES : 
;'(. Branden burg 

·G.Hoogentoorn 
A.v.Wasbeek 

VC'OR DIJITSDAG, 1 7 juni 19 69 
'" 

LENS co1,;. : r. brtèggerr:ans - , 11!. straat hof.,. a. nieuwenhtilizen 
j.v.schaik-a.v.essen-a.co;x-1,remmerswaal-j.witting 
g.benneker-g.de hoogd-c.r-rimbergen. 

· res: a.klein breteler - j.gröéhencl.ijk 6Lv.Dijk. 
AFSCHJ1IJVIJl1GEN : vrijcl.all'avoncl. tussen 7. 30 en 8. 30 uur 
telefoon 66 .13 .14 ( klubgebouw) Afschrijvingen bij 
rundere funktionarissen,bestuursleden,cantinebeheerder 
en dergelijke worden als niet'ontvangen beschouwd. 

De wedstrijd Lensveterenen - 0,S.C. veteranen is een 
oefenwer'strijd i,v.m.het "Alphia"tournooi op zondag 
29 juni a.s. 
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DEIWNSTRATIEWEDST; IJD ZATERDAGAVOND 

a.s.· Zaterdagavond 14 juni om 7 uur wordt op ons veld 
.. de wedstrijd p;espeeld waa.rnaar menig oprecht voetbal-

liefhebber het gehele seizoen heeft toegeleefd •. 
Het behoeft geen nadere uitleg, dat deze gebeurtenis 
het treffen is tussen junioren 1 en Utopia. 
De organisato~en hebben uit de vele aanbiedingen van 
prominente· scheidsrechters, die deze wedstrijdbgr.aag 
willen leiden de heet J.Blankenstein gekozen. De heer 
Blankenstein is VOOi" onze junioren geen onbekende en wij 
zijn er van overtuigd, dat zijn leiding veel tot de 
schocnheid van het spel zal brjdragen, 
De psychologische oorlogsvoering, di.e reeds maandenle,ng 
aan de gang is en bij de A,klassers tot verschillende 
zenuw-trekjes en witte gezichten heeft geleid, heeft 
bij de Utopisten e.en verhoogd· aantal taktische bespre
ki.ngen tot gevolg gehad. Aan alle voorwaarden voor een 
grootse exhibitie-wer'strijd is dus voldaan, 
De berichten,als zouden de junioren via hun leider dhr. 
J.v.d,Kley,voor hun tegenstanders een aparte etage in he'. 
Bethlehem~ziekenhuis hèbben gevorderd, moeten pertinent 
tegengesproken worden, Alle spelers en de toeschouwers/ 
leden worden ·n.l. na de wec'strijd verwacht in het 
klubgebouw voo~ de sluitingsavcnd van het seizoen. 
(zie hierover mededelinr.en elders) De volgende spelers 
wo:rden verwac})t : A 1: b,v.d,lans-e.v.bronckhorst-
p,de jongh-p.v.d.aar-j.colpa-d.holt-1.v,d.velde-g.bruins 
a.hop-e,bakkers-w,keetman-g.de hoogd-Leider:dh,r J,v,d. 

-Kley, . . _ ·. 
Utopia : j. beyersbergen v·.henegouwen-. l. bra11dènburg. 
f. v .dijk-m. v. eysbergen-n.de gruyter-g •. halleèn'-m.heerscho 
g.jeh'ee-g.v.d.kley-j.riemen-j,veldink-a.verbarendse. 
Coach: dhr.c.nieuwenhuizen. 
De heren v.d.kley en nieuwenhuizen wensen elkaar een 
smadelijke nederlaag. 

LENS SPORTDAG 1969 

Z~ndag 15 °juni vindt de jaarlijkse sportdag plaats. 
Dei::lname hieraan staat open ccor a:j.le b-c junioren en 
pupillen, welpen en nieuwe leden. De aangemelde A.klasse 
worden verwacht.voor ~et verlenen van assistentie, 
bij de leiding van de verschillende groepen deelnemers, 



596 

Familieleden en andere vrienden van de deelnemers en 
niet te vergeten ook andere belangstellenden worden 
uitgenodigd de verrichtingen va·, onze jongens te komen 
aanschouwen. 
BELANG'tIJKE PUNT:;w vooa DE D:;;;:'LNE: ERS ZJIJN : 

De we,lstrijcl.en beginnen om 12. 30 uur. De inschrijving 
is van 11.30 uur tot 12 uur. Zorg ervoor op tijd te 
zijn. 
De inschrijving wordt verzorgd door de leider van 
je. groep, meld je dus direkt bij aankomst bij hem, 
in hèt aa~gewezen kleedlokaal. 
Neem behalve je normale voetbaluitrusting ook je 
gymschoenen mee, 
Onthoud zelf je kleeqlokaal waar je moet zijn en 
blijf in de buurt van je leider, niet dat ze je moeten 
gaû.n zoeken. 
}Jieuwe leden en leden in ballotage en jongens die 
niet vast in een elftal gestaan h-:bben, moeten zich 
melden in de bestuurskamer. Zij zullen in een passende 
groep worden ingedeeld. 
In geval van twijfelachtige weersomstandigheden kan 
wo,.,den geinformeerd n~ar het al of niet doorgaan 
van de sportdag onde,., m.w.r,·er 66,13,14 (klubgebouw) 
vanaf 10.30 uur. 
voon DE HEB.EN. LSIDERS El,' A KLASSERS. 

l.Heren,neorn .zelf uw lerrsrevue mee. z.odat u-rriet 
· steed_s behoeft te vragen· naar het een of -ander. 
2.I.v.m. het noodzakelijke ove"leg om tot ee:n vlot 

lopende organisatie te komen, verzceken wij Uom 
ll.- in d.e bestuurskamer aanwezirr 1:.e zijn. • · 
Tevens maken wij U nogmaals attent op.de leiders
·wedstrijd. 

REGLEr1ENT : 

1) 100 M -80 J,I - 60 /.-;.hardlopen. 
Er wordt hard gelopen op plaats,niet op tijd. 
De verschillenc1.e nwru,,ers 1 in elk': groep komen 
tegen elkaar uit.Zo ook de numr,1ers 2,3 en 4. 
De winnaar krijgt 1 pub~ nWTu~er 2 twwe enz. 
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2) DOELKOP?EN 

Voor pupillen is de af strand 5 ;.; en voor d.e B-C. 
junioren 6 M. i'.en mag de bal zelf opgooienachter ea1 
voor het doel gespannen touw dat NIET mag worden 
aangeraakt, ook niet na de kopstoot. Wat ook niet is 
toegestaan is, dat de bal via de grond het doel inrolt 
of stuit. De bal moet er dus gelijk in.Lukt dit niet 
dan mag hij niet worden overgenomen.Ballen die via het 
lint terugstuiten mogen echter wel worden ovei0 genomen. 
Er wordt -4 keer gekopt. De punten worden opgeteld, 

3) HINK.'3TAPS?RffiNG. 

Er wordt drie keer gesprongen; de ·beste sprong.daar
van telt; Wie ze alle drie fout springt mag NIET nog 
een_sprong doen. 

4) DOE!.(SCHIETEN 

Dit gebeurt 2 keer van de penalty-stip, 1 keer vanaf 
schuin rechts en tevens 1 keer vanaf schuin links. 

5) HOCGSPRING:;;N 

•re+kens mag een foutsprèng worden o"trei"g;eJaan. De zg. 
duiksprong 1s absoluut verboden. Degene die dit toch 
doet wordt voor het hoogspringen gedmskwalificeerd. 
ï:ocht het veld eventueel niet in .goede staan zijn 
kan het nUI11-:1er komen te vervallen. (gymschoenen) 

6)PAALTJESSCHIBTEN •. 

Vijf paaltjes naast elkaar op onderlinge afstand van 
50 cm.Er wordt geschoten vanaf een lijn op 11 meter 
afsstand. Het raken van het middelste paaltje geeft 
5 punten.Voor de rest zie tekening. Gaat de bal 
tussen twee paaltjes door en raakt hij een paaltje 
dan wordt dit in het voordeel van de schutter 
gerekend.Er wordt drie keer geschoten en het resul
taat o_pgeteld. 

7) v:.,;.RSPRINGEN. Als hinkstapsprong. 

8) BALDRIBBELEN. 
op eenn ·uitge_zet parcöurs.yan paaltjes en poortjes 
De snelste van.cle twee "bE!urten telt. Het overslaan 
van een paaltje of poortje levert 5 strafseconden op. 
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9) INGOOIEN. 
Men krijgt 4 beurten waarvan de beste telt. Er mag 
geen foutieve worp w~rdèn ovêrgedaarÏ. 

10) HINDZRNISLOOP. 

Dit; .is voor de pupillen en welpen •. VE:13.ASSING. 
11) STRAFSCHOPPEN. 

Dit is voor de pur:i,llen en welpen.Op bekende 
keepers van Lens worden 3 pe1!,alties genomen. 

12) VELDLCCP. 
Voor de veldloop wordt een parcour~ uitgezet 

op en langs onze terreinen. Voor iedere groep 
geldt dat de veldloop het laatste onderdeel 
moet zijn van het programma. OP VOETBALSCHOENEN. 

ONDER'iCff";.IFT. 
Voor alle num~ers moet·naar keuze gelopen worden op 
gym-of voetbalschoenen, behalve : hoogspringen op 
gym-schoenen en veldloop op voetbalschoenen. 

INDELING: 
GJOEP A 

G::-lOEP B 

GROEP C 

GROEP Fl 

G'.tOEP E 

GB.OEF F 

GROEP G 

GROEP H 

G"WEP I 

Lens 5-, 6 - 7 Gebouw 1 Lokaal 3 
de heren de Jongh en Hop 
Lens 8 - 9 - 10 ·Gebouw 1 lokaal 3 
de heren de Groot en de Hilster 
Lens 11 - 12 Gebouw -1 Lokaal 4. 
de heren Lodder en Zoun . . .. · 

: Lens 13 - 14 Gebouw 1 lokalen 4 en 5 
·•· de heren v,d.Lans - Veeren. 

Lens 15 - 16 Gebouw 1 lokaal 5 
cle heren Wubben en G.v._çl.Kiey 
Lens P 1 en P 2 Gebouw 1 lokaal 6 
de heren A.v.Luxe~burg en J.Witting 
Lens P 3 en P.4 Gebouw-2 lokaal 3 
de heren N.Hoefban.:el en·J.Reesink 
Lens P 5 en P.6 Gebouw·2 lokaa1·4 
de herei, 'T'.v.Essen en· J,f.'.icka 

: Lens P 7 en W 1 Gebouw 2 lokaal 5 
de heren Lucas en Bon 
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G~WEP J Lens W2 en W 3 Gebouw 2 lokaal 6 
de heren A.G.v.Essen en N.Osse 

PAS - FOT 0 1 s 

No~maals een dringend verzoek aan de A,klassers, die volgenè seizoen senior spelen, om, indien, ze zulks nog niet hebben gedaan, zo snel mogelijk èen pasfoto in te leveren bij het eko-sekretariaat. 

TRAINING WOENSDAG; ;ID DAG. 

De t_raining oo woensdagrriè.c1ag is met ingang van a.s. woensdag stopgezet, tot het begin van het 
volgende seizoen, 

TOURNOOI - UITSLAGEN. 

Het ~fgelopen weekeinde heeft lens met veel succes aan verschillende tournooien deelgenomen. 
De volgende resultaten kwamen uit de bus,. 
O.S.C,tournooi : welpen 2 2e prijs 
Rijswijk-tournooi pupillen 1 le prijs 

C 2/3 comb. le prijs 
O,D,B. tournooi pupillen 2 3e plaats 

pupillen 3 le prijs 
welpen 1 2e prijs 
A 2- le prijs 
B 1 le prijs 
C 1 le prijs 

Tevens werd voor de 3e achtereenvolgende keur op de wisselbeker beslag gelegd welke thans definitief in de prijzenkast van lens kan worden opgeborgen. 
Duno - tournooi : A 1 le prijs 
V,V,P. : A 3 4e plaats. 

' 
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DE LE NS REVUE ' 
weekblad van de voetbalvereniging Lenig en Snel 

42ste jaargang nummer 41 18 juni 1969 

NETTE SLOPERS GEV;ciA:~GD: • • 
• 

Aanstaande maandagavond 23 juni zal begonnen worden met 
het slopen.van de huidige aanbouw (ingang) van ons klub
gebouw om ruimte te maken voor de uitbreiding van ons 
klubgebouw. Opperbouwmeester Cor:, Peeters zal de leiding 
van het sloopwerk ( en wat daarna zal geschieden) op 
zich né~en en zoekt nog enkele mede-slopers. Nette 
kandidaat-slopers worden driniend verzocht zich maan
dagavond na 7 uur in om,-klubgebouw bij de heer Cor 
Peeters te vervoegen. 

TELE-LEr,:s. 

Zondag jl. is dele sportdag nieuwe stijl gehouden. 
De door de jaren heen gegroeide traditie dat sclechts 
de juko zich hiermee zou 111cigen bemoeien werd overboord 
gezet en de juniorenraad belastte zich met de organi
satie van de sportdag. De jeugd is ook hier,zoals in 
vele andere kom.~issies, ingezet. (Het ontbreekt er nog 
slechts aan, dat er een junior in het bestuur komt)'-
Het is ondanks de aanvankelijk gevreesde onwennigheid 

_ met dit soort monsterorganisaties een grandioos sukses 
gey,orden. 135 de,,lnemers ;- verdeeld over 10 g~.,cepen ,. 
hadden zich om 12 uur aangemeld om de 10 num:;ers zo 
goed mogelijk te volbrengen. De voor de toeschouw.ers 
( er wareri ruw geschat zo'n 20C ouders en andere. belangt 
stellenden aanwezig) aantrekkelijkste nurnn::ers war.en 
wel de hindemisloop,met zakgehobbel en.touwtjesspr.ingen, 
en het penealty-schieten· op Bas ·v .d·.Lans en Rob. Vuurens, 
die regelmatig stof moesten happen._Dit alles gebeurde 
nu eens niet onder het waakzaam oog van de gebr_uikel,ijke 
leiders maar onder dat van ouders_die regelmatig•op ons 
terrein ver,schijnen. Bij de verschi1lendè onderdelen 
stonden A ~lassers, d-ie lieten zien, hoe een en· ander 
uitgevoerd .moest worden. En dan natuurli~jk de 4 A juni 
oren die iri de tot rekenkamer omgetoverde bestuurskamer 
zich van half een tot vijf uur de zweetpeentjes hebben 
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zitten rekenn en juist op tijd (in de rust van de 
leiderswer' strijd met die goede keepers) met alle· 
uitslagen klaar kwamen, Aan àl·de hierboven ·genoemde 
mensen, die voor eén grandioze dag hebben gezorgd, 
onze oprechte dank; · · · 
GROEP A GROEP B G~OEP C 
1, Ferry Guyt l.Dick v,Del:ft 1. Jos.v:Rijn 
2; Jos Keetman 2 Pierre Kempen 2. Elred Baven 
3, Theo Booms 3 Eddie v.d.Linde 3, Ronald 2ioun 

GROEP D 
l .Pieter Booms 
2.Wim de Hilster 
3,Ed Booms 

GROEP E 
l.Ron v.d.Linde 
2 ,Kees Bakker 

· 3 Hans Post 

GROEP G G ,lOEP H 

GROEP F 
l,Theo .Tijssen 
2 J.ini v Noort 
3 Ton 's-Gravendijk 

1 ;Ralph :''icka 1.2.onnie v .Kruiselbergen 
2;Rudy Guyt 2 Erwin Teunis 
3,Hubert v,Boheemen 3 Paul Hop 

GhOEP I GJOEP J 
l,Peter Valkenburg l,Pieter v.d,Burg 

,2. Paul Devilee 2.Ronnie v,Eyck 
3,Peter Bakker 3,0laf Huis 

.OFFICIEEL 
NIEUWE LEDEN : 

584 A.J,Bauman 2-11-53 -J- de Rade 93 665637 
585 R;W.U.v.Aarle 14-12-59 W Hoogveen 151 666114 
586 R,Ph.v.Domburg 14-1-58 P I elis Stokel.2162 671525 
587 W.H,2ieemeijer 7-11-53 J Bouwlustl,34 
588 : R.Chr;Notebaard 23-3-61 W de <lade 118 664363 
589 .F;v,d;Poll 26.-1-60 W Hoogveen 143 671359 
590: H.M.v;d,Broek 11-6-55 J Goudreinetstr,594 6828~ 
591 : R,P.v,Eijk 20-11-59 W MÏddenstede 331 670869 

IN BALLOTAGE: _ . 
"t,de \'Jit 12-11-59 W",'°tuimzicht 39 tel,665674 
WIJZIGING·LEDENLIJST: 
131 : G,H,C, Halleen toevoegen tel,32.~0.44 
NIEUWE DONATEUR : . . 
171: F,Herremans,-Berenrade· 79 

.· ~ :: : . 
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AFVOE:IBB .. LEDENLIJST: 
· 314: J. .:::: .rI.Il.edeman, Stadhoudersstraat · 4 cli jswijk. 

SECRETA?..IAAT : . . . 

Tot nader. order dient alle !correspondentie vóor het 

sekretariaat gezonden te worden aan G.H.C.Halleen, 

Vallrnnboslaan 18, tel.32.40.44 · 

ALGEf.'.iENE LEDENVEJGADKUNG. 

We herinneren er nog even aan dat de algemene leden

verf.B.d ring gebouden zal worden op vrijdagavond 4 juli 

in ons klubgebouw. Aanvang acht uur, 

UITB::l.EI DING KLUBG:CBCUW. 

Van de Nec'.erlanc'.se Sport Felil:eratie. ontYing011 wij het 

gunstige bericht, dat een subsièie zal worden verleend 

op de kosten van de uitbreiding van ons klubgebouw. 

BINGO-Avmm. 

Afgelopen zaterdag hoorde men in de kantine slechts het 

oplezen van droge cijfers en de verschrikte uitroepen 

van gokkers, van wie de zenuv;en tot het uiter'st:è. , 

gespannen wa,ren· immers er stond een aantal fantastische 

prijzen op de winnaars te wachten. De· opbreng;st",' .zal .. 

volgens ons zeker wel aanzienlijk geweest zijn: 

Enkele op111erkeli jke zaken : . 
a. de antwoo:cden op de vragen hoeveel toto-deelnemers 

en hoeveel kolommen dit· jaar geregistreerd zijn .. , 

b. de verloting van een smal en breed stretchbed · 

waarop het res:pectieveli jk niet .,. . en wel zou kunnen 

(wat ? slagen!) · 
Natuurlijk dank aan de organisatoren Jos Jager en Nic, 

Hoefnagel. · 
Vooraf werd de wec\st··ijd A 1 - Utopia gespeeld. Deze 

wedstrijd eindigde in een smadelijke overwinning van 

4'-2 voor A,l. Meest kleurrijke figuur in deze wedstrijd ? 

Ja·u raadt het al •.. Cor Nieuwenhuizen. 

KLUBAVOND • . 
Vanaf heden, dus ook vrijdag a.s:is er geen klubavond 

meer. Op-maandagavond gaac. voorlopig de kommissie~avond 

norm·aal door. . -·· · , . .. ·. ··. 
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NEGATIEF.en POSITEIF. 
Redaktie, hartelijk dank voor uw medéleven e.an oms 
betoond tijdens de zware per"ode voorafgaande en 
tijdens onze oefencampagne.Wij zijn het volkomen 
met u·eens dat sonimige Lensleden geen mentaliteit 
hebben of bezitten, maar moeten wij ons door deze 
lieden laten ophangen? Wij denken er niet aan en · 
gaan gewoon door alsof er niets gebeurd is. · · 
!genoemde heren zullen aan hun opstelling in de komende 
seizoen wel merken in welke combinatie zij worden 
opgesteld. 
Laat ons afstappen van deze negatieve geluiden en ons 
gaan bepalen bij het positieve. Gelukkig zijn het 
merendeel van onze leden, leden waar men wel op kan 
reke~en, wat ook tijdens de oefencamparne is 
bewezen, 
i'at denkt u van het aantal reacties op de a_an ruim 
30 geblesseerde spelers toegezonden brief, met het 
verzoek or,:· voor 30 juni het_ invul strookje terug te 
zenden, Na:· 2 dagen al 13 stoo~kje.s in,::evuld terug. 
m,t d!)nkt u van onze veteranen, die als laatste de 
rij gaan sluiten in het "Alphia': veteranentournooi, 
wê.arvoor zij met hun äames zijn uitgenodigd? 
Een verzorgde lunch is voor iedere deelnemer g0reser
veerdals be_loning voor hun moed om dit jaargetij 
te k_omen voe.tballen. Ook hopen zij dat L. Janssen 
weer van de partij zal zijn, dan is na afloop van de 
wedstrijden het etentje weer keurig verzorgd. 
Gefluisterd wordt e·r ook dat dhr.G.Coomans weer goed 
is voor twee kratjes Heinekensbier, 
fferen,maak er een prettige dag van, wij wensen jullie 
veel succes.. . 
Voorlopig wordt er een streep gezet onder het woord 
VOETBAL en gaan wij van een wel verdiende rust en 
vakantie genieten. Wij wensen jullie allen veel plezier, 
goed weer en ·behouden thuiskomst, want op Z,aterdaf 
9 augustus begint de bal voor ons weer te wollen, Prl.CGRA}'l''.A VOC::l. AUGUSTUS 
Zaterdag 9 

?ondafZ 17 
Zondag 24 

aug. Lens. comb .1 
Lens comb,2 

aug. Lens comb,l 
Augs.Lenscob. 1 

- Zwart Wit 
- Zwart Wit 
- S,J,C, 
- Alphia 1 
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Zondag_~4 aug. Lens comb. 3 - Alphia 
. Lens comb. 4 
Lens comb. ? 

comb •. 3. _ 
4 
5 

Verder ziJn we bezig om vooi" zond;:i:g··31 augustus een 
Engelse of Tsjechische ploeg op b~zoek te krijgen, 
De plannen zijn al in een gevorderd stadmum, laat ons· 
dus moed houden,· 

VARIA 

Namen·s de e.k.o 
a. bogisch. 

Wie- heeft er massage-olie voor dhr.H.v.d.Kley? Flesjes 
(bij voorkeur halve liters of meer) kunnen aan de bar 
worden ingeleverd, 

Het b'estuur van Tonegido dankt Lens voo," de ondervonden 
bel"!ngstelling en de ontvangen attentie ter gelegenheid 
van het kampioenschap van de 4 e klasse K.N,V.B. 
De hèren van het zo succesvolle zesde seniorenteam 
die het dineetje nog niet betaald hebben, kunnen het ver
schuldigde bdrag va·n f. 30. - storten op gironun1L,er _ 
564478 t.n.v,dhr.L,Janssen. Zouden de heren 'onderbetaald 
worden? ~ 

Het bestuur van de Vereni,,;ing Juliana Kinderdagverblij
ven dank Lens voor de prachtige vaas m-,t bloem~n die 
het bij d~ opening van het nieuwe dagverblijf ontving, 
Tevens wordt nogmaals bedankt voor de prettige samen
werking tijdens het onderdak in.ons klll,bgebouw, 
Het gaat er dan eindelijk van komen. Cees v.d.Beek .en 
Hanneke Sijgers hebben het genoegen U kennis te geven 
·van hun voorgenömen huwelijk. De inzegening zal 
zaterdag 28 juni a.s. te 14,0C uur in de Hoeder Gods 
Kerk, Baron Schimmelpenninck van der Ooyenlaan 14, 
Voorschoten, plaats vinden. De receptie .wordt_ gehouden 
11an 17,00 tot 18,30 uur in r(;lstaurant Státerihof, · 
hentinckplein 1-3 Rotterda]!J 4, · 
Het toekomstige adre.s is : Burgemeester Zonneveldt
laan 141, J:aasslu:j.s ( voor dè veran~ering) · · 
Paul Hop zal enige tijd in het Betlehem,zie~enhuis 
moeten vertoeven vanwege een operatie, Het kamer-



605_; 

is nog niet bekend, maar er wordt zoveel ge ••••• 

· Volgend jaar wordt de mechanisatie bij de redáktie · 

wederom verder doorgevoerd. Een _beschikt dan over · 

een maschin dat ook foto's kan afdrukken. Een van 

de toekomstige redaktieleden heeft een.abonnement op 

de Lach genomen. Sex in de revue? Ja,gezellig. 

Onze boekhouder in spé, H.Zoet, een echte ambtenaar 

overigens, zorgde·voor de beste mop van het jaar. 

-~fgelopen dinsdag moest hij praktijk-examen boekhouden 

doen. Doch helaas door een kleine technische storing 

in ons aller Hans uurwerk, ging onze ijverige student· 

i.p.v.dinsdag, maandag naar het congresgebouw. 
Wie schets zijn verbazing toen• hij daar in de zaal 

des zwetens een prachtig concert van Bach hoorde. 

Er was n.l. een Bach-cyclus bezig. En dan te bedenken 

dat onze Hans een muzikale an-alfabeet is. . 

P::tOGRArJ:A JU~1IOREN veer zondag 22 juni 1969. 

De Dordrechtse Voetbalvereniging C .• D.S. heer·~ ons 

voor a.s.~ondag met 3 elftallen uitgenoè.igd voor 

haar jaarlijkse tournooi. Een A.combinatie speelt 

"teren Dubbeldam-EM;: 1-RCD en ODS om de n Julus Ellerman" 

wisselbeker, een B,combinatie tegen dezelfde 

_tegenstanders om de E.D.A.D.wisselbeker en een 
C.combinatie om de r;Kwakernaat" wisselbeker. 

De wedstrijden duren 2 x 15 minuten •.. Aanvang van het 

toernooi om 10.30 uur. De laatste weó.strijd zal om . 

16.50 uur zijn afgelopen. De terreinen zijn gelegen in 

het $portpark Reeweg. 
De reis zal J?er bus worden ondernomen. Helaas kunnen 

er geen supporters mee. 
De volgendè spelers worden uitgenodigd 

Lens comb. A.: g.bruinsma-1.duivenèvoorde-f.gu.it

r. hartingsveld-p. hop-j. v .hulst-b-v-d.:.lans-f. raaff

c. schrover-g-v-d-velde-1.v.d. velde-p .de vries. 

Lens comb B : t.bauman-m.bloks-th.bcoms-j.disseldorp

a.jungschlager-o.kortekaas-t.resodiharè.jo-h.rimmel

zwaan-th.v.r,ijn-a.schijf-c.stapel-p.ver~eesen. • 
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Lens comb. C : a.baven-g.bloks-g.colpa-r.harnas
_e.hoefnagel-j.janJllaat-d.limbeek-a.lodder-r,micka-
r. v.d. steen-r .• verbarend se. 

Samenkomst : 8,45 uur ingang Lensterrein, 
Afschrijvingen: uitsluitend telefonisch vrijdagavond 
tussen 6,30 en 7,30 uur tel,66.13,14 klubgebouw, 
Vermiste kledingstukken: 
Een ieder die het afgelopen seizoen- en speciaal 
tijdens de sportdag kledingstukken is kwijt geraakt 
of teveel mee naar huis heeft genomen, wordt a.s. 
vrijdagavond tussen 6,30 en 7.30 uur in de gelegenheid 
gesteld dit recht te zetten, 
BIJ::;;.NKOMST LEIDERS SPORTKAf-IPEN, 

De leiders van de sportkap;ien worden verzocht a.s. 
vrijdag om 19,30 uur in het klubgebouw te komen voor 
nader instrukties. 
KLUBGEBOUW ZATERDAG GESLOTEN. 

,, ., 

r.:et ingang van zaterdag 21 juni a.s. is het klubgebouw 
tot nader aankondiging gesloten, -
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DE LENSREVUE 
weekblad vari de·• voetbal vèreniging Lenig en ·Snel 

42ste jaargang nwnmer 42 25 juni 1969 

TELE-LENS: 
Daa.r de Juco dit jaar zoweinig aan het woord is gèweest, 
gunnen wij gaarne ditmaal de eer aan'de Juco om deze 
Lensrevue met de Tele-Lens te openen. 

Exit voetbalseizoen 1968/1969 

Inderdaad bovenstaand seizoen is met ZJ.Jn ups en downs 
weer ten einde en voor velen betekende dit tegelijk het 
beeindigen van hun juniorentijd, om naar wij hopen, de 
gelederen van de senioren met vers, jong bloed te ver
sterken, Bij deze groep junioren bevinden sich een aantal 
welke zich het afgelopan ~eizoen voor de Juco hetzij_als 
leider, hetzij als lid van de juniorenraad zeer verdien
stelijk hebben gemaakt en wij hopen, dat wij in d!l toe
komst even een beroep op hen mogen doen. • • 
De resultaten van de elftallen vielen over het algemeen 
niet tegen en 2 kampioenschappen n.l. van het 2e èn Je 
A-junioventeam werden na hevige strijd met de concur.
renten behaald. · 
De in de lo9p van dit seizoen opgerichte juniorenraad 
heeft na een stroef begin zeker bewezen een onmisbaar 
onderdeel van onze vereniging te kunnen zijn en wij 
wijzen in dit verband op diverse aktiviteiten z9a~s.de 
krantenaktie, verlotingen etc. welke.acties ten goede 
kwamenaan de verbouwing van _ons klubgebouw. Tevens mogen 
wij zeker wijzen op de eminente wijze, waarop dmor de 
juniorenraad dit jaar de sportdag was georga,n~s!lerd. 
Ook van ons leiderscorps hebben wij di:t-·seizoen weer 
alle mogelijke medewerking gehad, waarvoor aan hen-. onze 
hartelijke dank. Aangezien een goed funktioner~n.van · 
zo een grote juniorenafdeling, grotendeels van hen af
hankelijk is, past nog een hartelijk woord van dank en 
afscheid aan ons aller heer Herremans, die jaren achter
een 's zondags een juniorenteam heeft geleid, maar nu 
de tijd rijp acht,' dit aan een jongere kracht over te 
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laten, 
Binnén 2 maanden staan wij a_;J..l'le:eT voor het nieuwe:-sei
zoen. Vele junioren staan dan door het een jaartje 
ouder worden in een ander elftal. Let- dus binnenkort 
bij de nieuwe opstellingen goed op waar je naam in voor
komt, want bijv. een speler van het huidige 1.1e kan 
volgend sej_zoen' wel in· het 5e of 6e opgesteld,· ·staan-. : .. 
Over de aanvang van de trainingen, de sanenstelling 
van de diverse groepen en de avonden wa~r9p getraind 
zal worden, zal d_oor-de Juco hetzij in dé_ Lens-revue· 
of per circulaire bericht worden gegeven, 
De Juco wenst jullie allen verder een,prettige vakantie 
met goed weer toe en hoopt jullie bij de a2nvang van 
het nieuwe seizoen uitgerust en vol voetbalenergie weer 

_ terug te zien. . _ ~.. · 
.'l'en.slotte willen wij a_ll:e ouders die_ in de loop; van dit 
.se.;L:Zoen met hun aut.o I s medewerking hebben verleend voor 

- net vervoer, van onze welpen, ·pupillen -en junio,ren .naar 
diverse to_ernooien en uitwedstrijden, hartelijk dank• 

_ z_e[:!P.:en want zonde;:- deze ;:;,edewerking zou het in ;vele 
gevallen zëer moeilijk zijn geweest op tijd bij'-ver
schillende,~evepernehten te zijn. 

OFFICIEEL:· 

Nieuw-lid: _ 

. . 
J1.,co., 

592'R. de·Hit-12::11-59-W-Ruimzicht 39 tel.6656'74 

Irt ballotage: _ · · - · - · ----
G·; Il. J ;Ekelmans-'-1 6-1-44-S-Beeklaan 20'7 

... 
-~: ·: . 

F. J .Hazebroek-15-4-55-J-'-l'.icldenstede 200 tel. 6?680J 

Afvoeren ledenlijst: 
13(, T,G .,-.Heerschap 

- Afvoeren donateurslijst: 
43 J,A,Hierck. 

AA}!VANG KO~'PETITIE 1969/1970 

,. 

De -kompe.titie in 1!I~st I 1 (dus voór ons eerste en tweede) 
zal be-~inilen· op .:;wndag 1'4 september 1 , 
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JAARVE,tSLAGEN: 

De diverse kommissies v1orden verzocht hun jaarverslagen 
uiterlijk 15 juli 1969 gereed te maken èn toe te zenden 
aan het sekretariaat, · 
Dit in verband met het tijdig gereedmaken van het algemeen 
je.arverslag, 

W.IAR WOONT L:BOELHOUWEi.î.?? 

. Bij het· voorlopige áek:retariaat is een b\lllotageformulier 
binnengekomen van L,J,K.Boelhouwer (geb.29-11-43). Er 
staat helaas geen adres op verm~ld, zodat dit kandidaat
lid door ons niet benaderd kan worden. Wie weet waar 
hij woont?· · 

ALGE1:ENE VERGADE,'tING: benoemipg 

Aan de lijst door het bestuur in de juniorenkomr!'lissie 
te benoemeï'l leden dient toegevoegd te worden G.,Duivesteyn_ 

EPILOOG: 

Dit verhaal gaat over A- 3, u weet wel, dat elfta:). wa§lr-· 
naar u bent- komen kijken op die sombere zondag, opdat 
modderige veld, Lens-VVP hette die wedptrijd en-wij kon
den kamipeon· worden, We werden dan ook kampioen, al was 
het op het kantje af, maar dat deden we om Oor een zenuw
inzinking te bezorgen, Ja, en toen ging u weer naar huis 
en u hoorde niets meer van A-3, Dat klopt. Wij hebben 
in alle rust en stilte (?) ons kampioensfeest gevierd. 
Het spijt ons, dat u er niet bij kon zijn, ma0r als 
pleister op de wonde heeft A-3 besloten u, i;i.u alles voor-

. bij is, een korte samenvatting te geven van de gebeur
tenissen, 
Zondag 8 juni hebben we Chinees gegeten in een niet na
der te noemen restaurant aan çl.e Leyweg, waar ze de top-
20 van Hong-JCong draaiden, Leuk dus, Vooral Leo ontpopte 
zich als een grote afnemer van Chinese gerechten, Ool} 
meneer en mevrouw Herremans waren hierbij aanwezig, We 
hebben meneer Herremans tussen de gerechten door een" 
aandenken aan A-3 gegeven,(het is te bezichtigen, alle 
avonden van 7 -11 u. ten huize .. van de f,;1.m,Herremans). · 
Dit was een geslaagde avond. 
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Ma2r de grote klap moest nog komen. Deze Wa$ .. gepl_a)'.ld '.:. 

bij Fred' thuis_ OD _zatrrr]dag;_f):VOnd- j 4 juni in de vorm . 

van een soulpartij met ::i1eisjes. U snapt ria.tuurlijk wel . , 

dat laatstgenoemden de organisat:i.e(Ton,Fred· en Paul) 

veel hooffbrekens hebben. gekost. Iede'r'e jongen zou een 

meisje meebrengen, dat was afgesproken, ?;aar naarmate 

de 14e juni naderde bereikten Ton en Freè meer eri meer 

ontstellende berichten over zieke, vermoeide, weggelopen 

met vader en moeder meegaande en op kleine-zusjes-pas-'-· 

sende meisjes. In allerijl werden noodrantsoenen aange

sproken ·zodsJ.t er op zaterdagavond -slechts twee jongens 

meer waren dan meisjes.- Or.1 half twee was het feest af

gelo1Jën mi we lieten Fred achter in het gelukkige bezit 

van 31 /2 fles Seven Up een krat pils, een halve· fles 

Vermouth, een slac.tje I zeg maar gerust sla) en v_er

scheidene zakken chips e.d. ·ook dit was een ges.laagde .. 

avond, • . . . 
. Dit was het;_; hier eind!:igt het verhaal van A-3. i1est 

ons nog de "volgende personen en instanties te· bedanjen. 

1 .î'eneer Hé_rreme.ns, die ons het hele seizoen trouw heeft··· 

'begeleid~ ·, 

2.Cor, die 'ons vaak bijstond r.,et voetbalstrategische 

aanw:i.jzi.<?en· en die zo vaak over ons in de zenuwen 

"heeft gezete·n. . 

3.1:eneer éicholten die voor dé lekkere hàpjes en de kam

- · pieensfoto':1 s heeft gezorgd. 
4.Menèer Jehee voor het ter beschikking stellen van 

· zijn huis · 
5.onze'trouwe·supporters (vooral ónze·vaders, die ons 

vaak in regen-en wind hebben aange!11oedigd.en uitge-
-kafferd) • · ,. · ,.. · . ··· · 

6;het bestuur voor het ter· beschiklcin?-; gestelde bedrag. 

7,alle mensen die wij vergeten zijn te vermelden.en die. 

ons op welke manier dan.. ook hebben geholpen ons kam-

pioenschap te· ber:-ieken.' · · · · · · ··. · -

Het kampioenselft'i:i.l A-3 bestaat -niet meer,. Het heeft· 

het kamp:ï,_oenschap behaald, doordat zijn spelers vele 

kwaliteiten bezaten, maar btJvenal, omdat.het bijeen 

werd gehouden f\g.pr een geweldige teamg·eest. We hopen 

dan ook, ,dàt we 'lfolgend · seizoen -weer mogen proberen 

in de· senioren. Tot dan. · - · .: · A-
3

• · ·· 
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P::-'.OGRA:r: ':A VETE,1ANEN voor zondag 29 _ ,juni 19 69 ' , .. 
Lens ·veteranen naar ''Alphia .. : v'eterane~toe'rnooi. 

De vöigénd!) spelers word·eh uiterlijk 9.30 uur op·het .~, 

Lens-veld :verwacht: : · · · . . . • 

J. Jager-H. Scholte-J. Willems-H ,Kemper-C •. Peeters-A, Hoppen

brouwers( A )-H ,Haket-J .Brochard-J ,de Hilster-L.Janssen-

H •. J ac obs-C. Kras-F, Bier hof-,':. Ooms-A.•-, Buys. , 

î:anager :C .Coomans~verzorger: J .Bom, · · · -

U weet dat het de bedoeling is 9at oo_k dec:cÎiverse · echt- _ 

genote • s meegaan naar dit vet·eráneintoernooi, er geen · 

eten meegenomen hoeft te worden en de'reis per eigën ver

voer zal plaats vinden. 
Wij verwa_chten ,van jullie als 
voor de overl'.linning ~n wensen 

wárë: Lensledén te 
alle een prett,ige 

strijden 
dag 

en veel plezier. · · . 

PASFOTO'S: 

Uiterlijk deze week de foto's van de junioren die over 

gaan naar ··èe senioren en wel : . 

B,A,Holt-W,J ,Keetman-G.cre Hoogcl-Th.v.Rijn-E,Bakkers, · 

Keuringskaarten met pasfoto's: 
van de junioren die over- gaan naar de senioren en wel; 

C. Th .Blok;.;fc. r:. ,.Soer-F .Hel vertsteyn-J. Castenmiller- d:e · .: 

nieuwe seniorleden-genoemde leden uit de Lensrevue'39. 

Gaarne speed, daar wij hiermee voor'ortzé· vakantie de 

zaak geregeld willen hebben. . 
Spelers die de maand augustus niet beschikbaar zijn 

willen zij dit dan even doorgeven. · · -.: .. , .-. 

Îk mi~ nog enkele invulstrookjes van geblesseerde spèlèrs 

willen zij dit deze week even opsturen? 

VARIA: . 
Zoals enige maanden geleden reeds geschrèven schijnt 

het een regelmatig terugkerend gebruik te worden.da.t 
ons klubgebóuw • s nachts. illegaal wordt bezocht. .. 

In de nacht van •de 16e op de 1 ?e is dit wederom ge--. ,
schied. Er werd gemoost: een speákerkas:t .met bijbehoren--
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. . . 

de mmcrofoon en een flink áantal dubbeltjes uit h.~.t 
doosje ~ij de telefoon (hopelijk hebben de heren veel 
rollen drop van 10 cent uit de automaten kunnen trek
ken). Gevraagd:· waè.khonden voor het Lens-gebouw., elke 
nacht. van 1 2 tot 6. · . . . 

Afgelooen zopdag tie~f·G Raymond ï-:icl<a, zoals ook el..: 
ders in deze revue V?lt te lezen, oµ·het O.D. 0 .-toernooi 
in Dordrecht zijn arin gebroken, · 
Sffe doorbijten Raymond, de kompeti tie ligt im:~ers 
toch 2 maanden stil; 

Nog een bericht in i-:Jineur: afgeloë>en ma2.ndag heeft 
Paul ·v ,cl, Aar zijn portemonnaie, met o;Jschrift :Boemerang, 
verloren, Daar dit·op ons veld gebeurde, verwachttn wij 
morgenochtend bij het krieken van de dag alle Lensers 
0::!1 naarvPaul' s portemonnaie met kostbare inhoud, .. te 
zoeken. De vinder mag het houden, 

Oök nog prettige berichten: Paul Hop is na een zeer 
voppspoedig verlopen o:Jeratie weer thuis. Ook. voor 
Paul: nog effe doorbijten, · · · 

D<ê-t z elfs redaktieleden niet onfeilbaar .zijn, bemerkte 
dhr.,F ,W. afgelopen zondag, In zijn jeu· gdig vis-enthou
;iiasnie bemei·kte hij niet. dat water :nog altï.jd nat' kan 
zijn. Gevols: dhr.F.\'l, in onderbroek aan de Heeuwijkse 
plassen, terwijl de rest van zijn textiel-in de struiken 
lag te drogen. 

O,D,S,-toernooi: 

Afgelopen zondag zijn een A, B·en C eombinatie bij O,D.S, 
in Dordrecht-op bezoek geweest, 
De resultaten waren voor de A combinatie een tweede 
prijs met 6 punten uit 4 wedstrijc1.en, terwijl de. l;l c9m
binatie mae.r liefst 7 punten verzamelde. Daarmee l,.eba_al
den zij de wisselbeker alsmede de eerste prijs in die 
afdeling. De C~klassers speelden zeer ongelukkig miar 
behaalçlen desondanks 4 punten. De laatste wedstrijd 
speelden zij .zelfs gedeelteli,jk met 8 man. Dat kwam door
dat Raymonçl l·ïcka reeds in de eerste wedstrijd zo on-. . 
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gelukkig, viel dat hij zijn ·arm ·brak en d9ordat ,iater 
nog twee spelers uitvielen; Bijzor1çler, jarmner·, maar. 
wij h_open Raymond weef snel te zien draven. -Onze .. spe
ciale dank aan.de heer Disseldorp, die de taak:op zich 

.. nam naar het Dordtse ziekenhuis op en ·neer te rijden 
· en Raymond naar huis te l:>rengen •. We hebben een aantal 
leuke wedstrijden gezien, maar het was jammer dat het 
harde veld voor zo veel blessures zorPde.·· 
Na deze verr;oeiènde dag werden de.veroverde prijzen 

. triomfantelijk naar.. het Lens.,-klubgebouw gebracht!, 

. ( niet,waar Theo 1 1 ) • . .. . . . . . . . 

J,:ededelingèn sportléao::p€n. 

Vrijdagàvond a.s.27 juni.zullen in het klubgebàuw de 
ka;;ipbijeenkomsten voor ALLE kampen worden gehouden:' Dus 

'"ook voor het.kamp in Ferschweiler ;voor de A,-.klassers, 
, Ter herinnering hier· nog even de tijden: · · 
18, 45 deelnemers en leiders Amersfoort,( pupillen) be-

stuurskamer. · . 
1 8, ;1,5 deelnemers en leiders Borculo ( C-klassers) klÛb

gebouw, 
20. 00 dee.lnemers en leiders We~rt .( B-klassers)klubge-' 

bouw • 
. 2î. 00 deelnemers en leider Ferschweiler ( A-klas·sers·) 

klubgebouw .' •' ' ' · ·· . 
De deelnemers aan. het kamp Weert .. zullen hun fietsen aan 
de ·1·t.eéhniséhe. înspektie" moe:ten laten onderwerpen; , . 

··zórg du.s; dat df'fietsen _iri prima st1at zijn. •. _ 
Dé Duitsland..:gangers worden er ·reeds nu qp attent. ge-, ,

1 irlaakt dat zij bij hun vertrek op zaterdag 1'9,juli 
1 smorgens om kwart voor: zes! .in het bezit. moeten zijn 
van een kaart nr.E 6, die hen recht geeft op kosteloze 
verzorging (ri1edisch')' in Duitsland. Dêze kaart kan door 
een ieder die bij een 'ziekenfonds is aange_slotel').-of evt. 
bij een. ziektekostenverze)<ering-grat;:Ls worden verkregen 

. bij het .k!lntoor 'y11n dat zie,ke_nfpnds. îevens, m.11ken wi_j, 
d·e deelner.:ers voor. de kampen Am,ersfoor;t, Borculo en 
Weert erop attent, dat· zij die· avónd de ,ingevul;çl._El, en 
ä:oor de ouders ondert.ek.ende st'rook ,dienen in te· lev.eren, 
die met de eerdere kampmededelingen, werd meegezonden.:· 
Dit betr'eft dus o.a. de· zw'emverkl ring. 'zij die · geen 
luchtbed bezitten dienen vrijdagavond f,2,50 mee te 
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nemen, zodat hiervoor alsnog door ons kan worden gezorgd. 
DOrg er voor, dat je aanwezig bent om achteraf niet 
voor vèrrassingen te komen staan! · 
Ouders, die kennis wensen te maken met de leiders odi die 
vragen hebben kunnen hiervoor t'erecht na afloop van de 
bijeenkomst van iedere groep. Dat is dus óm 20.00 voor 
de groepen Amersfoort· en Borculo en om 21 , 00 voor de 
groep Wèert, 
Toernooi voo'r A-klaseers op 6 .juli. 
DHB- orfaniseert op 6 juli een toernooi wa!.l.raan spelers 
kunnen deelnemen, die het afgelopen jaar in A4 en A3 
hebben gespeeld. Aangezien nu al bekend is, dat een aan
tal spelers op die datwTI niet beschikbaar is en niet 
iedereen kan afschrijven i.v.m. vakapt~es worden dié 
spelers die wel beschikbaar zijn versocht a;s.·v.rijdag 
tussen 18.00 en 18.30 te bellen no.66.13.14, Om vergis
singen te voorkomen verzoeken wij de spelers, die intms-, 
sen reeds moncl.eling aan de leiders of de Juco hebben be
r.icht wel beschikbaar te zijn verzocht toch te bellen. 

Zondag 29 ,juni B-cornb,-den Hoorn-toernno_i: 
·Het B.;.klasse toernnoi op zondag bij den Hoorn vangt aan 
om 12,00 uur. Lens speelt de eerste wedstrijd om 12.30 
tep:en :1,K.D.E,C, De andere tegenstanders zijn den Hoorn-
0.S.C. en Steeds Voorwaarts. 
De volgende spélers·worden verwacht:m.v.bagclli~-d.v.delft 
f .àisseldorp-m. v.d. horst-h, jochems-a, jungschlager-j. v. 
ri jn-g. trol,u~:élen-p. v ,cl .• steen-f. veeren-th,wilshaus-r, zoun, 
Leider :dhr .G, v .d .Kleij, samenkomst: 11 • 1.5· ingang Lens. 
Zaterdag. 28 .ju~i PuDillen comb.-den Hoorn toernnoi: 
Aanvang 9,00 uur, einde 12,30 uur, Lens speelt om 9 uur 
de eerste wedstrijd tegen e.s.c. Overige tegenstanders 
Delft-V.V.P, en Den Hoorn, · 
D2 volgende · speJ.ers worden verwacht :a ,de hoógd-r. de hoogd 
t.de kok-f.kras-r,leyn-e,v,luxémburg-rené v,d.meer-p.v.d. 
nieuwenhuysen~r:peek-t.prins-a.reesink-c.schenkels. 
Leiderl:.dhr. Th. Hoefnagel. Samenkomst : 8 uur ingang Lens. 
Afschrievingeri: uitsluitend telefonisch v 0 ijdagavond 
tussen . en 6.30 uur t€èl.66.13.14. klubgebouw. 
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DE LENSREVUE 
weekblad van de voetbalvereniging Lenig en Snêl 

1.2ste jaargang nummer 43 ·· 2 ju],i 1969 .. .. 

TELE-LENS : • 
A.s.vrijdagavrond om 8 uur zal de algemene ledenvergade
ring plae.ts vinden.Uiteraard in het klubgebouw. Do.ar .er 
drie nieuwe leden voor het bestuur moeten.worden geKo
zen, is het van het grootst,e belang dat e_r eeri fiks 
aantal leden aanwe·zig is, i,;r worden vaak klachten gè
hoord. à.an het adres van een bestuur, maar vaak door 
mensen, die op algemene ledenvergaderingen schitteren 
door afwezigheid. Als u ook maar enige belangste_lling 
hebt voor uw klub, kom dan gerust e_en keer en schroom 
niet uw mond eens open te doen. Het maakt het gèheel 
zo veel interessanter. Ieder jaar zien we dezelfde fi
guten en hun mening over diverse zakên kennen we zo 
langzamerhamd wel. Gaarne wat nieuw bloed (lièfst niet 
aan de paal). · 

"F ."v.B. 

0 ALPHIA 0 veteranentoernooi 1969 •. 
Diep getroffen werden wij bij het vernemen van het 
plotseling overlijden van dhr.B,Smit, een speler van 
de vereniging "de Eland" uit Amsterdam, tegenstander 
van Lenig en Snel, tijdens dit toernooi. 
Onze gedachte gaan uit naar zijn vrouw, daar. aanwezig 
met haa.r drie kinderen, voor de opgave haar gestelel, .. 
::oge zij de kracht vinden dit leed te dragen. 

Namens de E,K.O. 
-A.Bogisch. 
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OFFICTEEL: 
'' ' 

Nieuwe leden 
.593 G.D;J.Ekelmans 
242 D.J.v.Lieshout 
.594 J.C.Heins 

· 1 6'-1-44-S-,-Beeklaan 207. . . . , 
·j- 3-48-NS-Burg .• Hovylae.n 2·7, Lsd.' 
11-6-48-S-Voorthuizenstraat 217 

tel. 600082, 

'• fn bs1ll·otage: 
· L. J. K.Boelhouwèr-S-29-11-43-Vrederustlaan 270 

'H,C;J .,,,Heezius-P-6-10-.58- Landzijde 411 tel.676116 
:.: .A. v ,d .• Rj_jt~S-6..:. 3-4.5- Go)!.denregenstraat .57 
J ,;:,G .v. Tuijl-W-19-8-61- Hengelolaan 1086, tel, 6704.57 
F.J;Hazebroek-J-).5~4-.5.5- · :~ddenstede 200, tel.676803 

. 
Afvoeren ledenlijst: 
416 F;J.de Vries-J-
4.5.5 J .1Jüstefëld-NS~ 

· ~-.56 J ,H.''.üstefeld-j-
4.57 ::.A,:!üst'efelcGNs- · 
4.58 ':• .F .VJüs<efeld.,.P-
480 E .B .:·. v ;Aneror.igen-P
~.83 ël;J .L;:f.Heemskerk-P-
486 A.v.d.Hoeven-P-
.501 L. F. Ju.ngschläger-S- . 

9·J.A.A·sselman-J:- . 
10 R.A.Asselman-J-
48 F,J.Bost-W- ·· · 

281 "" E '•' ·, 11,e· ns J 
,!, , 0 1.',o.1...1.U {I. - - .. 

SEKR'STARIAAT:, 

' . 

. ' 
Tot nader order dient álle kori•espondentie voor hèt 
sekretariaat gezonden te worden aan G.H,C,Halleea, 
Valkenbosla;,.n 18, tel,324044 
Gelieve voor bestuursaangelegenheden vanaf zaterdag 
7 juli tot én met zondag 22 juli kontakt op te nemen 
met J .• ;·:.v.d.Kleij, Frambozenstraat 4.5, tel.338842 

JAAHVERSLAGE])': 

Voor de goPde orde wordt erop gewezen dat de jaarver-
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: sla'gen \and e 'di.verse kommissies omstreeks 1,5 juli in 
l')~t bezit van het sekretariaat dienen té zijn, 

ALG];; :ENE LEDENVE2GADE'1Il':G: 

Toevoegen b~ j te ·beno&men leden vari de kontakt-kol!lll\\ssie 
F.Th,Straethof. ,. 

De koll,ipetitie voord.~ senioren ·en junioren zàl. begin-· 
nen in het weekend van 6 en 7 september, Dit. geldt , 
niet voor ons eerste en tweede seniorenteam, Deze· · . 
teams begipnen kf~n kompetitie op, zondag 14 september, 

G,H, 

NIEUl/IB van d e Kampeo.. 

Zaterdag a. s, vertrekt om 8 uur de eerst.e ploeg_ en wel 
de fietsploeg voor We~rt. 2'org er voor om, half acht 
aanwezig-,te zijn. Lioals bekend 111.oet de grote· bagage ,· 
donderdagavond om 7 uur reeds worden ingeleverd. Dan 
dienen ook die fietsen getoond te worden, die- a_fge-:-
lopen vrijdag nog niet in ör'de blekén. Zaterdag en··zondag 
zal de fietstocht begeleid worden door enkele Juko-, 

.leden en bestuursleden, die zo lang hun lichamen niet 
.Jü te heftig protesteren, mee zullen rijden. Zorg dat 

je all'es bij je hebt, wat op het formulier staat ver.:. 
meld, Veel succes en mooi weer, · · 
Over het kamp Amersfo· rt i.s niets nieuws te melden, 
hierover meer volgende we·ek. Wat Borculo betreft i:;i ~r 

. · wel •nieuws. En dat nieuw.s is niet zo ple.zierig, 2ioals 
·. vorige week al in de Lens-revue stond heeft Raymond 
, , T,icka tijdens het O .D, b. -toernooi zijn -arm gebroken. 

· Hij niag nu niet mee van de dokter. Erg jammer, maar 
dat betekent, dat er weer een plaats open is gevallen. 
Inc\ien er nog een liefhebber is vqor dit kamp ( 13/19 
juli, per bus, 12, 13 erf 14 jaar) -dient liij zich,.u;i..:
terlijk vrijdagavoncl,.,t.e ,melden bij .de he\)r G.v.d.S•féen, 
Nunspsetlaan 303, tel •. 398694. • 
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Ook voor het kE!!:'lp Fe·,..schweiler is niet veel nieuws, Denk 
aan de E;.6 kaart, paspoort of bewijs van Nederlanderschap 
en aan het geld, dat door dhr,v.d,Kleij in marken Óm- ·· 
gewisseld zal worden, 
Nog enkele belangrijke punten, die voor alle kampen ... 
gélden: . ,P., :N . 

1,Vanaf deze week is het kontaktadres v.óor alle k,ampen 
dhr.G.v,d.Steen, Nunspeetlaan 303, tel,398694. Aangezien 
de overige organisatoren -van.de kampen de komende weken 
zelf de diverse kampen bezoeken zullen zij moeilijk be
réikbaar zijn. Alle vragen dus gaarne aan dhr.v.d.Steen. 
2.Speciaal voqr de ouders en overige achterblijvers. Het 
wordt afgqraden tijdens de kampen op bezoek te komen. De 
praktijk heeft geleerd, dat ook de jongens zelf liever 
feen bezoek hebben. Daarnaast loopt m. altijd het risico, 
dat de jongens die dag niet op het kampter;oein zijn. 
Tevens ve;ozoeken wij u telefoneren uitsluitenà na over
leg met de fleer v.d.Steen te doe~.Voor noodgevallen is 
telefoneren altijd r,,oge:].ijk, niet als het gaat o,n te ·ïn
formereri of de jongens het nae.r hun zin hebben. Bij de 
meeste kanpen·is de telefoon.nl.niet op het kampterrein 
doch ergens i~ een school in de buurt of i,d. 

Toernooi DHK':K OP .5 en 6 juli voor A-B-en C-klassers. 
A,s,zaterda8: en.zondag nemen wij deel aan de laatste 
wedstrijden van dit seizoen, Zaterdag worden om 10,uur 
een B- en.C-klasse combinatie verwacht, Zondag vangt het 
toernooi voor de A-klasse combinatie aan om 12,30 uur. 
De spelers ontvangen d~ze week aanschri,jvin:;en. 

DEN HCCJ.N-B-klasse-toernooi: 
Gen nieuwe B-klasse combinatie behaalde een geflatteerde 
doch alleszins fraaie eèrst·e plaats, Geflatteerd vooral 
in de wedstrijden tegerJ "de sterken",Den Hoorn en O,S,C, 
omdat de isa1,i_enhang :in dit elftal nog ver te zoeken was. 
Ind!vidueel mochten èr dàn uitschieters zijn, het over
grote deel kon nauwelijks tot een voldoende komen, dat 
aan het eind van een lang seizoen niet zo·vreemd. is. 
De eindstand:1 Lens 6 pnt. 2.0.s,c~ .5 pnt~ · 

3. Den Hoorn- .5 pnt. 4, B.KDEO 4 pnt •. 
.5 Steeds Voorwaarts O pnt. 



DE LENSREVUE 
we.ekblad van de voetbal vereniging tenig en Snel 

42ste jaargang nummer 44 9 juli 1969 .. ": 
TELE-LENS: 

De algemene vergadering is weer achter de rug. Welgeteld 
54 leden waren aanwezig, hetgeen weer eens bewijst, wat 
.een bloeiende vereniging Lens is. De outsiders, die een 

.rustige vergadering verwachtte hadden het weer eens mis. 
Weliswaar waren er de gebruikelijke folklore zoals: 
het bedanken van het bestuur voor gedane zaken; het 
bedanken van de toto-kommissie en de gebruikelijke rond
vraag van dhr.Ju~fermans ditmaal uit monde van dhr. 

,Keershoek om een kollekte voor de kampen van onze ju-
nioren te houden. Een extraatje was de kollekte voörge
steld door dhr,J,Brochard voor de familie Geitenbeek 
als dank voor het uitstellen van hun vakantie, En waarom 
ook niet? 
De bespreking van het gevoerde beleid gaf ditmaal geen 
moeilijkheden. Enigszins anders was het met de bespre
king van het te voeren beleid. De voorzitter stelde 
nl. voor dat er voor de senioren twee groepen kwamen. 
Beide onder leiding vari'dhr,Scherpenisse. De eerste 
groep'bestaande uit het eerste en spelers van het 3e 
en 4e, trainend op dinsdagavond,, en·een tweede groep 
bestaaade uit spelers van het 2e en spelers van het 3e 
en 4e, trainend op donderdagavond. Dit voorstel stuitte 
op enige kontroverse,!Jlaar och de praktijk moet het leren, 
Andere voorstellen, die eveneens·in de vaststelling van 

de ber;rtJting aan het licht kwamen waren een omheining 
om het 1 e veld en een verharding ,tussen het 1 e en 2e 
veld. Verder kwar,1 ter sprake dat de mogelijkheid• nièt 
uitp.:eslo15en was dat men volgend seizoen vroeger zou 
moeten aanvangen met de wedstrijden, _ 
De. kontributieverhoging werd zonder bezwaar aangenomen. 
Een zekere T, •. kwam echter met het lugubere voorstel het 
niet te verhogen tot f;;6o, -- maar tot f. 72, -- , hetgeen 
gelukkig door de vergadering werd afp·ewezen, 
Het benoemen van de korr_;Jissies_ leverde geen proble:nen 
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on. 'Ve.l werden bep2.alde personen op een ze_e:r amusar,ite 
wijze aan de vergaderinf' voorg~steld en kwa,11 he~: niet 
duidelijk uit de grondverf dat· er nog een pla2.ts in de 
Juko vacant is en wel die_ van sekretaris. isschien 

' -? • • , iets voor li ..... , . 
Bn toen .•.. ja, toen kwar,; de klap. Est verliezen. van 
het bestuur. Dpr.v.d.IG.eij, ,-a.lleen· en de Bruin.wèrd.en 
met algemene sttemr,:en aanvaerd, doch bij dhr,de "leert 
staa.kte de stemmen. ( ?2 voor- 22_ tér:en en 7 blanco). 
,·n.d wass nun r;rosser r-11:11:n? i-'a2rs'big werd in de statuten 
naar het nu te voeren- 'protocol gezocht.- En 1:1et medewer
king van dhr.;·eershoek en dhr.de Weert werd het antwoord 
gevonden. Est bestuur moei; r:iu ·binnen 14 dagen een kan
didaa.t stellen en zonder tegen~kancl.idaat is deze voor
zitter. Is. er echter wel een tegenkandidaat dan ,·oet 
er een buitenge1·1one al,e~rene vergadering· gehouden wor
den, waarin tussen beide kandida.ten gekozen moet worden • 

.. He.t volgenc1.e r:mnt van de agencla waren- eventuele voor
stellen uit de vergaderj_ng. Dhr~ :ï,euwenhuyzen stelde 

· toen iroor dhr.A.Eoefna?,:el tot ere'-lid te benoemen, het
geen docr de gehel_e vergadering ~aet staande ap'Jlaus 
werd a2.nrrenomen. 
î'estte~ ons' nog de rondvraag waarin dhr.P~.t.e;~s or,; hulp 
verzocht bij het bouwen van het klubgebouw (w;ordt nader 
in de Le,nsrevue gepubliceerd) •.•• én het" verzoek van 
een natuurliefhebber om boompjes-te planten tussen 
Spoorwi jk en Le.ns. v:erigen s - een geweldig idee, kunnen 
wij nog eens honden uitlaten of ap_en houden. 

CFFICIEEL: 

Nieuwe led'en 
[cttentie' ,onderstaande mutaties betreffen de nmeuwe 
ledenlijst per 1-7-69. i · 
,51p ?..P;v.r:ijk-W- iddenstede '331, tel.670869 · 
,511 S .A. P .de Bruyn'...)!S-I1egentessela2n 31 0, tel. 608411 
.512 L.J.K.Boelhouwer-S-29-11-43-Vrederustlaan 270 

Nieuwen donateur 
172 B. He_ndr;ich.s-Akelei straat 9 •. , 
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.. ::.- : ' 

Ti,jdens de op vri,jdag 4 ,;juli j, 1. gehouden Algemene 
V,e.:rgadering werd onze scheidende penningmc e,ster bij 

· akklamatie benoemd tot erelid van te_nig en Snel, 

JAARVERSLAG" N : ' 

Nogmaals doen wij een dringend beroep op de sekretar:i.ssen 
van de diverse konr'lissies, Indien u zulks nog niet hebt 
gEldaan, wilt u di:in het .jaarverslag van de kom.11issie voor 
15 juli insturen naar onze sekretaris, U bespaart ons 
hiermee een hoop werk en .,,.het moêt toch gebeuren! 

·SEKRETAnIA!,T: 

Tot zondag 22 juli gelieve u voor bestuursaangelegenhe
den kontakt op te nemen met J •. L. v .d .Kl_eij, JI'.ambozenstr. 
45, tel,338842. 
Onze wnd.sekretaris, de heer Halleen is nl,aan een wel
verdiende vakantie toe, 

VARIA: 
Van Adri Verbarend se vernar:ien wij het ( voor hem) -.ver
.heugeli jke nieuws, dat hij zich door een zekere mej. 
Cara Rooymans in de (huwelijks-) boot zal laten nemen. 
Deze te waterlating zal plaatsvinden op 1 augustus a.s. 
om 14,20 uur ten stadhuize Burg,de i.o_nchyplein 4. 
)~ receptie is van 16 - 17 uur in het parochiehuis de 
Mient. Wij wensen het bruidspaar in de toekomst ·een 
voorspeedige vaart en veel geluk, 

Een ander bericht van iemand die zich in de boot laat 
nemen, komt VBn Frans v.d.Berg. 
Frans zal donderdag 24 juli 1969 tè 9 uur in het huwe
lijk treden met mej.Ina Ebing. Gelegenheid tot felici
teren is van 16 tot 17 uur in de Duinstraat 80, . 
Ook dit bruidspaar geven wij onze beste wensen, 

INDELING LENS 1; 

Zojuist is de indeling bekend geworden van ons wêrste 
elftal in de komende -.komnetitie, Lens i's ingedeeld in 
de 3e klas B, tesamen met: 
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Archiuel-Celeritas-Delft-ED'3-.î/luick H.:.. f-t va-1FC-:f'.KAVV
Tonegido-VOC-1!lilhel!'1~s-.Lenig . en Snel. 

Een op het eerste gezicht zeer interessante afäeling. 
Nader kommentaar volgt t.z.t. 

J-:ededelinr:en van de EKC: 

Aanvang oefencampagne voor de. maand Augustus _1969; · 

Z.oals Eeeds in dé Lensrevue···no,41 werd medegedeeld . 
sti!!rten ,vij op- z_ater:lag_ 9 aufustus ·met tw(!_e wedstrijden 
tegen "Zwart-Wit" 1 28 uit ':lq~te1·dam. . . · 
Dez 0 vereniging die principieel alleen op zaterdag 
speelt en daar altijd tot de topploegen gerekend word, 
is na langè.urig onde· handelén' b_ereid gevonden om· op · 
onze velden te komen spelen. · · · ·-
Meerdere spelers van hen mochten reeds het oranje-shirt 
dragen, waarvan hundoelman wel de bekendste is, van 

· het Nede·--lands-amateur-elftal. Hun toeschouwsrsa2ntal 
per wedstrijd ligt zo tussen de·3,500-5,000. Höe hoog 
zal dit aantal op deze zaterdag bij ons zijn? 
Ik geloof wel dat wij te<i;enover hen verplicht zijn n1in 
_stens 500 ~ot 10.00. Lensmens_en langs de"lijnen .te zien. 
Ook mochten :wïj per· àangetekend schrijven bericht ont
·vangen van de v.v."T,J.Sokol 1-:ochov'; uit Tsjechoslowakij 
dat zij beried. zijn tegen ons te komen spel·en, wanneer w 
alle ·verdere gewenste·papieren voor hen in orde-kunnen 
maken. · · 

Ook de andere elftal)~·n zullen gedur~nde de -maanà august 
behoorlijk aan hun trekken komen. · · 
1e.eds bekend zijn ;;reel.strijd.en te.&,en S •. J~C.-R.~.D .. H.,-
Alohia-Blauw 'iiwart. · · 

-.Afschri .jvingen voor de ma1;1nd ·augustus: . .. '\; ~ . 

Slechts twee leden hebben mij bericht ban verhinde!"ing 
toe,;;estuurd zodat wij ,verder alle spelende leden voor 
de5e wedstrijden kunnen opstellen. Eochteri zij toch.riog 
van idee veranderen en niet willen spEllen, lae.t_mij dit 
dan no5; voor 15 juli weten. , . . 
Spelers opgesteld voor oefenwedstrijden d:i,e om wa.t ·voor 
reden dan ook niet opk:omen, worden· pas na 1 oktober weer 
opge~tcld met alle risico•s·voor hen zelf. 
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Pasfoto's.: 

Waarblijven de foto'·s van de leden: B.A.Holt-W.Keetman-
.. E. Bakkers-L .·Boelh'ouv1er-L. J ungschläger. 

IJ:euringskaarten van:C.Blok-n..R.Soer. 

keu~ingskaarten'met pasfoto van:F.B.HeJ.vesteijn-J.B. 
Bi jsterveld-J. Castenmiller-W. A ,Keereueer-H. Schol te-··. 
G ,Tèkelmans-J ,Heins-E. v.d. Eijt-C ,''.il ,Koetveld-A ,Looi jkens
H. Nie'uwenhoven-W .Douw-S. Douw-P .Harings-F. lllbers. 
van genoemçie heren moeten deze papieren voor 1.5 juli.in 
mijn bezït zijn willen zij aan de nieuwe~kompetitie 
deelnemen.· 

· tot 1.5 augustus keuringskaarten met paafot o's van: .. 
G ,L. v.d. Acker-J",H .de Boer-H,Erandenburg-:,.Brahdenburf
p .Burghouwt-J. v ,Di jk-R.Eijkelhof-A .H. v .Lia;beek-A. J. ·. 
Roodbol-P .~,1. Speicher-Th. Suijkerbuijk-J. Witting-C. v .• d. 
Beek,-G ;J·ehee-RTPeters-F. v. Vreeswijk-D. Groenendi jk-J. 
Groenendi jk. · · 

KM-1Pl';IEU't/S: -
Laterdag is onze eerste kampgroep vertrokken. De weers
omstandigheden· waren ideaal, de stermning was uitstekènd 
-alleen het uur van ve"trek was gezien de afloop van de 
ledenvergade·ing, de vorige avond, voor de leiders on
menselijk vroeg •. Nadat Cor Nieuwenhuyzen vertwijfelde 

· poe:ingèri had ondernoraen om alle ba6age in zijn auto te 
persen werd gestart. Na een voorspeedige tocht arriveerde 
de ploeg om 4 uur in Loon op Zand. Weinig pech onderweg, 
en met de overnachting evenmin problemen. De volgende 
dag bracht meer fiets-problemen, maar om 3 uur was de· 
hele ploeg toch in Heert,Lven later lag het groctste 
deel al in het zwembad en aanvaardden de fiets-begelei-
ders de terugtocht ( per auto). . ·· 
A.s.zondag kan worden geinformeerd omtrent de tijd van 
terugkomst bij dhr.G.v.d .Steen,tussen 2 en 3 uur,te1·. 
398694. · · 
·zond'agmorgen om 1 O. 4.5 uur worden de deelnemers aan de 
kampen Amersfo'ort en Borculo bij het klubgebouw verwacht. 
Zorg ervoor all'e artikelen. bij je te hebben die op de 
kampcirculaire zijn ver)neld. Veel plezier en mooi weer , . 
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D.H.P.R.K.-toernooi: 
Afgelouen zatordag ham een Ben C-combinatie deel aan 
het DHBHK-toernoQi, dat werd aeor~raniseerd ter geleg~n
heid van het 40-jarige jubileum, Door de vele vakantie
gange···s was het moeilijk twëe elftallen te krijgen, maar 
na veel bellen had men toch noch twee combinaties comp 
plêet,De C-combinatie speelde de eerste wedstrijd tegen 
Rava. Doordat de jongens nit verschillende elftalJ.en 
kwamen was het r.1oeilijk om goed samen te s pelen. 
Uitslagen:Lens-Rava 2-2; te~en·Cranje Blauw 3-0 en 
te fen DHB .:K-Ili jswi jk en Duindorp driemaal 2-0. Lens had 
zodoende 9 punt"en uit .5 vrndstrijden. OSC had het nog 
beter gedaan nl,10 uit .5. Beide ploegen moesten in de 
laatste wedstrijd beslissen wie de eerste plaats zou 
bezetten. Na een 1-0 vpors!lron"' door F.Hoefnagel werd · 
het door een·strafschop tegeri (om duistere redenen) 1-1. 
Daarná zakte het Lens-elftal heJ.èrria2l in•elkaar, in de 
vijf zware voorgaande wedstrijden hadcl.en de spelers zich 
volkomen leeg gespeeld, Hierdoor·kom OSC ::;emakkelijk 
uitlopen tot .5-1, waardoor Lens een eervolle tweede prijs 
behaalde, Alles bij elkaar een goed georganiseerd1toer
nooi en een prachtige tweede prijs, 

De B-combinatie beha2.lde in het toernooi een eerste prijs, 
Na overwinningen tegen OSC (2-1 )-Duindorp (2-0) -Rijs
wijk en DHBrtK beide 2-0, een nederlaag tegen Oranje Blauw 
(1-0), daarna winst tegen ~ava (2-0). îheoretisch hadden 
we geen kans meer, Oranje Blauw had de beste kansen, Maar 
met medewerking van Duindorp dat w9n van C.Blauw en Rava 
dat gelijk speelde tegen dèzelfde ploeg, waren we van 
de eerste plaats verzekerd.Dient nog te worden vermeld 
dat F.Guit 7 maal scoorde en Th.Booms 2 ma2.l en Keetman 1x 

Zondag was het de beurt van A-4 versterkt met enkeJ~ goden 
uit A-3, Zij hadden de grçotste moeite om de 3e plaa.ts te 
bemachtig-en. Het was een zeer geslaé':@·d toernooi met <?-1 
z:i,jn :,onlogische'· beslissingen, verhitte gemoederen em 
wat er al zo meer bij te pas komt. Tot slot zij.hier 
vermeld met ere de voorzitter van DJ-IBRK; de heerB., .. :.v,d. 
Meer, die zich een waar gastheer toonde, Voo1·al bij de 
prijsuitrei!dng bleek uit zijn ·woorden, dat een kleine 
vereniging toch groot kan zijn. 
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TELE.-L'ENS: 

Dat het reeds volop komkommertijd is, bewijst de inhoud' 

van deze revue: een kampverslag,van windhappers, een 

variaatje en nog enkele andere nieuwtjes. 
Toch is er voldoende om over te schrijven, Wat bijv.· 

te denken van de nog steeds niet -ingediende tegenkan.
didaat-voorzitter. Wanneer we dit schri-jven heeft men 

nog vier dagen de tijd om iemand voor te stellen. 
Snelheid dus geboden!! 
We kunnen ons licht ook nog laten schijnen op dé in,de-.' 
ling van onze voorteekkers in de 3e klasse B, Volgens 

ons een zeer interessante indeling, Oude bekenden uit;. 
het -vorig seizoen zijn Delft, Quick, Rava en Voc.. ,· 

Andere ploegen uit de Haagse "aggl"omeratie".:Archipel, 
waartegen pas om de H.arry den Hartoghbeker met 2-1 . 

werd gewonnen, Celeritas, RJCAVV uit Leidschendam, Wilhelmus 

en het pas gepromoveerde Tonegido uit Voorburg. Uit 
de i\Taassll.ad komen: EDS en het uit de 2e klasse gedegra

deerde RFC. Een indeling met van alles wat. . 
Er wordt ook nog verbouwd, Vanàvond (-maandagavond) is 

het rustig, maar over enkele weken wordt weer naar 
veel leden gezocht om tesamen aan-de voltooiing van het 

uitgebreide klubgebouw te werken, 
Eendracht maakt macht! 

VARIA: 
Van Frans Burghouwt een prettige tijding: de geboorte 
vari een·2e zoon, genaamd Gilbert Roger, 
Frans wij wensen je met jouw 2e telg veel geluk. 

Nadat we enkele weken geleden reeds schreven dat dJ:iJ'.', .. 

F.W. niet.onféilbaar is, dreigt nu een 2e redaktielid 

het predikaat van niet-onfeilbaar zijn t.e verkrijgen, 

·· De eerste aanzet is in ieder geval aanwezig: Gerard 
v,d,JCleij gaat zich nl. op zatercjag 12 juli in all;e 
stilte verloven met Irene i\ïossel, Van beiden is _de 
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woon- of verblijfplaats onbekend. 

In varia wensen wij toch enige aandacht aan de kampen 
te besteden, Ons geacht lid Theo Hoefnagel was nl. 
leider in .het kamp l.-an de B-klassers, maar werd niet 
eens in het kampve,"slag van de 2 junioren genoemd.:·····,·· 
Laat staan bedankt! Jammer, Theo, volgend jaar beter, · 

OFFICIEEL: 
In qallotage _ · ; .. _· . 
E; S. Castenmiller-1 0-1 0-56-Wezelrade 280, te],. 672_721. 
C. W. van Koesveld-4-8-4 7- Bezuidenhoutseweg 8, tel •. 

· 858013 

Ledenlijst: 

De nieuwe ledenlijsten, waarvoor de· eerste mutaties 
vorige week ,werden gepubliceerd zijn aan de diverse 
kóm,;:issies u,itgereikt. Indien u aanvullingen of wij
zigingen wilt zien aangebracht gelieve u het sekreta.
ri!aat hiervan in kennis te stellen. 

i ~ 

1 
Sekretariaat: 

Zaterdag a.s. komt onze wnd-sekretaris, dhr,G.Halleen 
terug van vakantie. Vanäf die datum gelieve u dus alle 
koJIBspondentie weer té zenden'naar zijn adres: 
Valkenboslaan 18, tel.324044. . ' 

Nieuw lid: 

R .J. L .r' .Heemskerk werd abusievelijk als lid afgevoerd 
en dient dus op de nieuwe ledenlijst weer te worden· · 
opgenomen. • . 
513 R. J ,L.I". Heems,kerk-1 7-2-57-Nic. Tulpstraa.t 76, tel, 

. _ 630504, 

BESTUURS-SA~~NSTELLING: 

Nu we er op de ledenvergadering van 4 juli.jl. niet.in 
geslaagd zijn de bestuurs-formatie rond te krijgen, zijn 
we ten aanzien van hetgeen er in het huishoudelijk tegle
ment is voorgeschreven, -wel in een mmeilijke positie , 
gekomen. 
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Van het huidige bestuur ,is het merendeel met va_kantie, 
.terwijl ook vele leden de ·komende weken niet te berei

.. ken zijn. Het heeft dus weihig zin op dit moment po
gingen i,n "het werk te stellen in de bestaand,e vacatures 
te voorzien. . · • •· . 
De huid.ige bestuursleden, waarva,n "~r twee ad interim_ 
optreden, en de overige een voorbehoud.hebben gemaakt, 
zi.en dan ook geen kans, op korte t·ermijh, nieuwe kan
_didaten te stelren. 
Zij stellen zivh voor de tweede algemene vergaderrhng 
te doen plaatsvinden op woensdag, 1 7 '·septemb.er ·a.s., 
in het vertrouwen, dat tijdig het benodigde aantal 
kandidaten zal worden verkregen •. 
Vanzelfsprekend bestaat de mogelijkheid, dat in de ko
mende weken, door"'een aantal senior-leden nog kandida
ten voor de bestaande vacatures worden gesteld. Indien 
dit, naar we hopen, het geval zal zijn, dan zullen 
direct de nodige maatregelen worden genomen, om de ~e
noeming nog voor medio september te doen plaatsvinden. - ~ - _r 

Het verwonderd ons wel een beet je, dat het stellen v_an 
kandidaten, door de leden, tot nog toe achterwege i$ ge
'bleven. I1mners, wanneer een door het bestuur .gestelde 
kandidaat, door een deel.van de leden niet wordt geac
cepteerd; dan ligt het in de lijn, dat deze leden de 
naar hun gedachten juiste man zullen voordragen. 
_Het zou·-onjuist zijn, indien deze leden nunmaar weer 
rustig afwachten, met welke voordracht het bestuur t.z.t. 
zal komen. 
H etlijkt bovendien niet geheel juist, de bestuursleden, 
die"op 4 juli jl, hun funktie ter beschikking hebben. 
gesteld, op deze manier tè dwingen, de normale werk
zaamheden voorlopig voort te zetten, 
We vleien ons ook met de hoop, dat we binnenkort van 
een aantal leden, belangrijke suggesties tegemoet kun
nen zien.-

H,Houkes, wnd.-voorz.itter .• 
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Nabeschouwing van, kamp Weert., .. ~ 
··· .Nädat alle ·bagage bij dhr.Nieuwenhuizen in de}~uro ge-

. stouwd wa.s vertrokken· de fietsers en begelèiders om 8.0.5 
naar Loon op Zand.·De heren v.d.Kleij en v.d.Steen zou
den ons begeleiden. Bmj Delft liep dit a1 mis. Na een 
rondrit vah drie kwartier door he.el Delft gingen twee 

· ·jongens voorrd.jden. We zaten binnen het kwartier weer 
·op· de goede weg en hervatten de reis, Om 8.40 hadden 
we de·eerste lekke band, die door-Nic:o Koot werd her
steld.Maar om 9.10 stond dezelfde band weer leeg, nu 
een ander gat. Verder verliep de reis goed. Alleen zag 
Ed Wohrman een meneer niet lopen en reed tegen:nem op. 
Het was niet ernsti~, zodat we doorfietsten. Om-half 
vier kwamen we in Loon ·op Zand aan. Nadat we patat en 
yoghurt gegeten hadden gin.gen we slapen. ,De volgende 
morgen had Ed Wohrman·a1 direct een lekke band, wat 
spoedig verholpen was: Even_ voor Oirschot lette Cees 

.· !lakker niet goed op zodat hij tegen een stilsyaande 
auti reed.Nadat dit verholpen was en Niuo Koot einde
lijk zijn_ koffie op had konden we verder gaan. Om 12 

. üur;;;kwamen we in Eindhoven _aan, waar,w e wat aten en 
dronken. On:ihàlf drie kwamen we in Weert aan waar we 

;direkt in het zwembad doken. 
"smaandags was het weer niet al te best: nl. windkracht 
10 en een harde regen. 's middags voetbalden·we en speel
den s'lagbal. Dit ging met afwis::ielend succes.· Omdat we 
ook "rugby zouden spelen .. deed Cees van Egmong onze lei
der, voor hóe we een spéler op een correcte wijze mqes
ten vloeren.Omdat het weer begon te regenen gingen we 
naarvde kantine waar we wat kaarten en dobbelden.Voor
dat we naar bed gingen speelde Cees 'vah Egmond op•zijn 
gitaar, waarnaar ,vele mensen stonden te luisteren. 
Dinsdag hebben we gevolleybald en gehandbald. 1 s Avonds 

_hadden we eèn wandelralley. Op een blad stond hoe je 
moest lopen, bij de controlepost kre'gen we t_e horen. dat 
je zelf de weg terug moest vinden. Bij ons ging dit snel 
maàr er was ·een klub die pas om 1 uur ·thuis was. Woens
dag was voor ons de dag voor atletiek. We deden aan ver
springen, hink-stap-sprong en de lange afstand. Verder 
deden we wat volleybal, voetbal, handbal en kastie. 
's Middags waren we vrij, Het regende nog steeds zodat 
we naar de kantine gingen om wat te dobbelen en kaarten. 
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Donderdagochtend waren de zwem- en waterpolowedstrijden, 
Met zwemmen behaalden we wel finaleplaatsen maar werden 
geen 1ste. Alleen het waterpolo wonnen we, we waren 
de enige die ongeslagen waren. 1 sMiddags deden we nog 
aan atletiek wae.rna dit er ook weer op zat. Vrijdags 
waren de finales .• Bij de teamsporten waren we uitgescha
keld. Verder behaalde Zoef de Haas een gedeelde 1ste 
plaats met verspringen. Doordat hij nog twee keer fout
sprong kreeg de andere de eerste prijs., 
Om acht uur begon de feestavond die voorafgegaan werd 
doo:r een H.I-fis, Deze avond was geslaagd. De oorlogsfilm 
was genaamd"de bruggen van Toko-Ri,a Om 10,30 uur kwa
men Hans v.d.Kleij, Nico Koot en Cor Nieuwenhuizen bij 
ons die ons op de terugweg zouden vergezellen. We ver
trokken om 9,15 uur met regen, We hadden maar 1 keer 
oponthoud. Dit kwam omd~t Cor Nieuwenhui~en het tempo 
niet bij kon houden. Op een gegeven moment waren we hem 

• kwijt zodat Niirn Koot moest gaan zoeken. Na een kwar
tier gE!zocht te hebben veronderstelden we dat hij wel -
ergens in een cafe. zou zitten •. We besloten dus nog even 
te wachten. Na drie kwartier vertrokken we, Toen wij 
nm Loon op Zand aankwamen zal Cor prinsheerlijk,op ons 
te wachten. Hij was een andere weg ingeslagen en doorge
reden~ Om 4 uur gingen Hans en Cor naar den Haag, Nadat 
we· naar de kerk waren gegaan gingen we slapen •. De vol..: 
gende morgen vertrokken we;met:Gerard Duyvestein, Nico 
Koot·en Hans v.d.Kleij naar-den Haag, Alles ging goed 
tot voor Rotterdam. Bij een inhaalmanoeuvre reed Rini 
v.d.Horst tegen Ben de Haas. Hierbij braken er 6 spaken 
in Rini's fiets, omdat er ook een grote slag in zat kon 
hij niet meer fietsen. Nico Koot zou bij Rini blijven 
en wij zouden Hans v.d.Kleij waarschuwen, die met zijn 
zuto bij de Maastunnel stönd. Nadat wé wat gegeten hadden 
in Rotterdam kwamen we allemaal om 6.15 bij het Lens-

:terrein aan, waar veel vaders en moeders al lang ston
den te wachten, Verde·· bedanken we nog de mensen die 
ons begeleid hebben in het kamp en op onze toch~. En 
vooral bedanken wij Nibco Koot die steeds maar weer alle 
banden plakte en alle narigheden verhielp, zodat de 
reis vlot verliep. · 

Paul v.d.Steen,en Chiel'Bloks, 
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Nieuws van de juniorenafd-eling: 

Van de K .N. V.B. ontvingen· wij ter gelegenheid van het 
behalen van het kampiöen.schap door ons 2e èn 3B elftal 
een felic;itatie .met de med·edeling, dat voor alle spelers 
dit jaar ih y·erband met het 75 jarig bestaan van de Af
deling 1 s-Gravenhage een vaantje beschikbaar is. Zodra 
wij deze vaantjes hebben·ontvangen zullen wij ze aan de 
betrokken spelers zenden, - . 
Voorbereidfung v~or het nieuwe seizoen: keuringen en pas

·foto' s. 

Enige weken terug zijn al een 50-tal junioren en pu
pillen gekeurd, Ove:~ een maand zull·en nog 50 jongens een 
oproep ontvangen· voor de sportkeuring. Om er voor te 
kunnen zorgen, dat de kompetitiekaarten tijdig gereed zijn 
ve·'"zoeken wij de onderstaande speler.s er voor te zorgen 
dat twee pasfoto's bij dhr.G.v,d.Steen worden ingeleverd. 
Ván enkele spelershebben we maar 1 foto nodig, Dat be
treft alleen-de spelers die volgend ja2r in de A~klasse 
u;i,tkomen. Voor alle andere spelers dus tweé :(oto's met 
op de achterzijde je naam en geboortedatum, 
A-klasse:h,albers-h.dankers-w.kouwenhoven-e.v.d.linde-
a. t;innebroek-a. ramakers van praag. . 
B-klasse:"t.v,d.ae.rdweg-a.;.albers-g.v.ardenne-j,bast-a. 
bauman..,m. bloks-h. v .dam-g. v .deilllen-f ,disseldorp-j. v.d. 
ende-r.fornari-ti~ de haas-w,hendriks-b.hoefnagel-j,jan
maat-a,jungschlager-j.meijers-c.stapel-p.steffen-p.ver
heesen-p.wilmer-r,wouters-r.ravesteijn-f.hazebroek, 
C-klasse:p,bakker~a.kleijwegt-p.koevoet~-j.koomen-r:v:d. 
meer-j,slabbers-e,de wit . 
pupillen:j,blaisse-m.hoo duin-a.koevoets-m.prins-m.ver
ste·eg-f. v.d. zel-r; v, domburg-h. heezius, 
welîen:f.bauman-r.de keijzer~r.koevoets-s.v.d.meer-r.v. 
aar e-r.notebaard-f.v,d,pibll-r,v.eijk-r,de "\'lit-j,v,tuyl. 

Ouders: zaterdag a.s. kunt u tussen 11 en 12 uur bellen 
no,39,86,94 om te informeren naar de thuiskomst van de 
kampgroepen Amersfoort-Borculo, 
Zaterdag a.s. vertrek om 6 uur (brr} yan d~ groep naar 
kamp Ferschweiler.Een speciale tip voor de moeders: weet 
U wat de jongens zoal extra moeten meenemen? In ieder ge
val extra deken, sportkleding, grenspapieren,E 6 verkla
ring en voldoende zakgeld. Verdere informaties no,398694. 
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TELE-LENS: 

We zijn nu ongeveer halverwege de jaarlijkse voetbal
rustperiode gekomen en diegeneh, die op vakantie zijn 
geweest, beginnen zich zo langzamerhand weer op het nieuwe 
seizoen voortebereiden, De voetbalschoenen worden uit 
het vet gehaald en netjes opgepoetst,, terwijl het tenue 
een extra wasbeurtje krijgt cq. vernieuwd wordt, 
Men ruikt "de bal" reeds en ziet in gedachten het groene 
gras, dat er hier op de Hengelolaan prachtig bijligt. 
Plots is er ook weer het verlangen naar een gezellig 
pilsje aan de bar van de familie Geitenbeek, Nu we 
het toch over de bar hebben, de verbouwing vordert ge
staag. Was er twee weken geleden enkel nog nafbraak" -· 
te zien nu, maandar,avond 21 juli, ligt er een prachtig 
glad festreken betonnen vloertje en beginnen de con- , 
touren van de nieuwe keuken en ingang aardig zichtbaar 
te worden, · 
Of alles voor het nieuwe seizoen gereed zal komen is met 
de <lbouwvak"-vakantie voor de boeg te betwijfelen, maar 
we blijven optimistisch, 

OFFICIEEL: 

In ballotage 

{ E,S, Castenmiller 
{ C,W. v. Koesveld 

A,J.J. Overweter 

Adreswijziging 

10-10- 156 (j) Wezelrade 280 672721 
4-8-'47 (s) Bezuidenhoutseweg 8 

85801 3 
14-8- '44 ( s) Jliaretakstraat 80 

406 H. de Sterke naar Hugo de Grcotstraat 18 

Sekrtariaat 

Alle korrespondentie bet;;·effende het sekretariaat ge-· 
lieve U te zenden aan de waarnemend-sekretaris; 
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G, Halleen, Va1kenboslaan 18, tel 324044 

Jaarverslagen ,. . 
Tot op heden zijn de jaarverslagen van de Ka-Ka 
en de kantinekommissie nog niet binnengekomen. 
Wij verzoe1~em de hiervoor verantwoordelijke personen_ 
deze ven'· :1.gen zo ·moge;lijk op korte termijn naar het 
sekretariaat te sturen. 

NIEUWS VAN DE KAt:PEN. 

Zaterdagmiddag zijn 'de twee'elftallen uit Borculo 
én het pupillen-elftal uit Amersfoort veilig op de 
Haagse basis teruggekeerd. Het schitteTende weer 
droeg er toe btj, dat beide kar•pèn fantastisch waren. 
Het vervoer per bus is iedereen prima b1:1vallen en is 
zeke'l" voor herhaling vatbaar. Het eten in Bórculo waw 
redelijk verzorgd, in Amersfoort uitstekend. Hoewel de -
sport-r,esultaten van het 1e team in Borculo en het 
tea:, 'in Amersfoort niet zodanig waren, dat hier nog lang 
over gesproken zal worden, heeft dit de pret niet mogen-
drukken. Het 2e team in Amersfoort stal een groot deel 
van de sbow •. Onze "dreumesen" kwamen zelfs in de finale 
tegen de "beren" van Zwolle, Hoewel deze finale met 4-1 
verloren werd, was het toch een schitterende prestatie, 
Theo Tijssen won hier zelfs de eerste prijs bij het 
schoolslag-zwemmen. Wij nemen aan, dat e·r een uitgebreid ... 
kampverslag van de jongens zelf zal komen de volgende 
week, De oudste junioren zijn zaterdafmorgen om 6 uur 
naar Duitsland vertrp.kken en kwamen om 4 uur 's middags " 
in Ferschweiler aan·;· Zaterdafmiddag kan tussen 6 en 7 uur 
worden geinformeerd-naar het verwachte tijdstip van aan-_ 
komst bij dhr. :G, v,d, Steen, tel. 398694, 

·rou:>NOOIEN. 

Op 10 augustus a. s ;,. gaat ons voorlopig B1 deelnemen aan 
het tournooi van·H,B.C. De volgende spelers zullen hier 
aan deelnemen: A;Bauman-M.Bloks-Th.Booms-J ,Disseldorp- _ 
A.Jur'!gschlager-0.Kortekaàs-T,Resodihardjo-H.Rimmelzwaan
Th. v. Rijn-C .Stapel-J, v ,d. Voort-Th, Wilshaus. . __ . 
Indien een :van bovenstaande spelers· op die datum is 
verhinderd, dan verzoeken wij dit schriftelijk of tele-



--633-

fouisch vóór 8 augustus a,s.·op te geven aan de heer 
G,v.d,Steen, Nunspeetlaan-303; .. tel. 398694 

De officiële eindstanden van de K.N.V.B. en H.V_.B. zi.Jn 
gepubliceerd. Het is vólgëns··óns· ,fäl. leuk zè óvei te 
nemen, zodat men- eens kan zien hoe men geëindigd is. Wij 
hebben voor de eerste maal voor de yerandering de laagste 
elftallen genomen, Beginriend.bij het zesde dat kampioen. 
geworden is, en (indien de ruimte het toelaat) eindigend 
met het negende dat·onderaan eindigde, maar gelukkig · 
niet kon degr,:deren. 

-
SEIZOEN 1968-1969 Afd. den Haag Res, 3e Klasse C. 

1, Lenig en Snel 6 

2, CWP 2 

3. Tedo 4 
4. SEP 2 · .. · 

5. Quick Steps 6 ··, 
6, RKDE_O 5 
7. Valkeniers 3 
8, Wippolder 4 
9, Celeritas 7 

10,Laakkwartier 9 

• 

1 8-13-3~2-29 66- 36_ 

17-10-2-5-22. 62-40 

18- 8-5~6-21, 43-32 

18- 9-- 3--6-21 
18-10-1-7-21 
17- 8-2-7-18 
1 8- 8--'2-8-18 
18- 5-4-9.:14 
18-3-3-12.:9 
18-1-3-14-5 

' 

50-41 
53-46 
38-44 
33-43 
34-33 
40-71 
28-58. 

SEIZOEN 1968-1969 Afd, den Haäg Res 3e Klasse K. 

1 • Triomph 2 16-,-13-1-:- _2-27, 99-27 

2, HBS 10 16- 9-3- 4-21 48-36 

3. Postduiven 7. 16- 8-3 -5-19 32-34 

4. Velo 8 16- 7-4- 5-18 40-33 

5, Lenig en Snel 7 16- 6-3- 7-15 39-41 

6 ;· Duindorp SV 4 1 6- 7-1- · 8-15 41-45 

7. RKSVI-1 4 ·16- ·5-3- 8-1 3 34-54 

·' . 
, , 

' 
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8. Westerkwartier 8 16.::: 3-4- 9-10 
9, ODB 7 16- 2-2-12- 6 

46-6!) 
29-68 

SEIZOEN 1968-1969 Afd. den Haag. Res .5e Klasse M, 

1, Texas 6 
2. Triomph 6 
3. Scheveningen 10 
4. Wit Blauw 9 
.5. BTC .5 
6. Oranje Blauw 7 
7~ Zwart Blauw .5 
8. Lenig en Snel 8 
9 •. i\DS 7 
1 O. -Adelaars .5 

• 

17-14-1- 2-27 
18-11-3- 4-2.5 
17-11-2- 4-24 
18-11-2- .5-24 
16- 6-2- 8-14 
17- 6-2- 9-14 
17-5- 3- 9-13 
17- .5-3- 9-13 
18- .5-.-13-10 
17- 3-. -14- 4 

.56-22 2pnt, 'tffiO 

33-21 
44-20 
49-30 
31-27 
33-49 
34-34 
41-4.5 
2.5-60 
26-54 2pnt. wno 

SEIZOE~T 1968-1969 Afd. den Haag Res 5e Klasse J, 

1. NIVO 6 
2, HDV 8 
3, HBS 13 

DHBRK 4 
4. Ooievaars 8 
.5. Postalia 7 
6. Quick 13 
7. GDS 8 
8. Duindorp SV 6 
9. Lenig en Snel 9 

18-1.5-3- .-33 
1 8-1 3-4- 1- 30 
18- 8-.5- .5-21 
15-10-1- 4-21 
18- 7,;_4_ 7-16 

17- .5-3- 9-13 
18- 4-4-10-12 
16- 3-3-10- 9 
1 8- 1 - 6.:..11 - 8 
1 6- 2- 3-11 - 7 

.5.5-11 
74-19 
42- 3.5 ; 

' 30-18 huiten.m~-· ël.eainging 
37-37 2pnt. wno· 
19-32 
31-4.5 
20-4.5 
14-43 
19-56 
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JONG LENS HOUDT LENS JONG. 

jeugdorgaan van de voetbalvereniging Lenig en Snel. 
Redaktie: Henk Dankers,. Roy Bos en Paul v.d.St.een. 
Medewerkers: H .Haukes ,P .Meershoek ,E .Bakker ,A .Blok, 
FLFlwnans,T.HoefnagelsFam.Geitenbeek,H.Scherpenisse. 
en de_ juko. 

Juli 1969-

INLEIDING. 

nummer 2 

Deze keer is Jong Lens wat dun uitgevalleri,doch wij 
hopen dat jullie het met plezier zullen lezen. Door ·_ 
allerlei omstandigheden hadden wij niet de beschikking 
over de standen van de junioren. Wij hopen dat jullie 
het ons niet kwalijk neemt. De volgende keer komt er 
een Jong Lens met standen uit. Verder willen wij alle 
mensen beáanken die een stukje voor Jong Lens geschre
ven hebben. 

Redà.ktie. 

ADIEU .JONG LENS. 

In de lensrevue zullen jullie inmiddels wel gelezen 
hebben, dat de voorzitter van nu, met ingang van het: 
nieuwe verenigingsjaar per 1 juli zal worden vervangen. 
En·dät betekent, dat mijn bijdrage aan de nieuwe uitgave 
van Jong Lens, tevens een afscheid zal moeten worden. 
Afscheid brengt wee, is een bekende uitdrukking. Ik be-· 
sef nu pas hoeveel waarheid .hierin schuilt. Maar boven
al blijft bij mij een gevoel van dankbaarheid jegens de 
vereniging waarvan ik zo'n groot aantal jaren lid mocht 
zijn. Dankbaar ben ik voor het feit, dat ik bijha 20 
jaar als aktief-speler er aan mocht meehelpen de naam 
van Lens op het groene veld ho9g te houden. Wat heb ik· 
enorm veel vreugde beleefd aan het spelen van een zo'n 
groot aantal wedstrijden. Dankbaar ben ik ook, dat.ik 
in verschillende fu..~kties mijn bijdrage ~echt leveren 
om aan andere het spelen mogelijk te m9.ken. Toe:n ik_ in 
1941 lid .mocht worden bestond de vereniging uit 4 · se
nioren en enkele juniorenelftallèn. Thans zijn er élke , 
weekeinde zo'n 35 elftallen in de weide. En je kimt er' 
trots op zijn je lid van.Lens te mogen noemen. Dat on
dervindt je wekelijks bij het bezoeken van de velden 
aan de hengelolaan. EJ:1,.wat, stemtshet tot blijdschap 
nu je ,:eet, dat je opvolger zich gesteund 
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'weet door zo'n grote afdeling bemand met. junior.em,.,pupil.,, 

len en_welp,en. Niet alleelJ..het gr9te fanta~, maar in het 
bijzonder de bereidheid~van ·z ove_le jongeren om' §1.ktief 
aan"het vèrénigingsleven 9-èe! té nemen. Juist ü1 <ie · 
'.laatste· ja:rén°:i:s hierin eon grote verbetering gekómen; 
hetgèen tot uitdrukking komt.in de vele aktiviteiteri • 

:welke door de jongeren worden verzorgd. Op deze mede
werkipg zal het bestuur in de komende jaren steed.s weer 
een beroep moeten doen. En daaraan kunnen jullie' alle
maal - van A. ju.'1ior tot de jongste welp - meedoen. , .. 
O, nee, je behoeft beslist niet allemaal lid van~een .. r,aad 
of kommissie. te worden. De medewerking be:3taat uit zo" 
ontelbaar veel· kleinigheden·: een vriendelijk woord, een, 
helpèndé hand of een spontaa'1 gebaar. Och je bemerkt.zelf 
dikwijls genoeg hoe je even,biJ kunt springen. Juist . 
hiérd oor"wordt ,~. als vanzelf. nader bij de vereniging· 
betrokken. J.e gaa_t als vanzelf bemerken, dat het ver-
. enigingsleven ,bestaat uit : H1'..'T SAMEN· DOEN. Vriendschaps
pen worden daardoor sterker, de omgang met an~epe leden 
beter. De.hieraan bestede tijd is niet verloren, maar 
geeft veel voldoening, en zal ook voor je verdere leven 
van. onmiskenbare invloed zijn. • 
Maar ook de technische prestatie mag niet"vergetèii 
worden.·Probeer je voetbalcapaciteiten zo hoog mogelijk 
op te 'Voeren. Hoe beter de junioren d:j.e naar de senioren· 
overgaan het voetbalspel onder:. de knie hebben hoe groter 
·de cdrang van de: senioren · zal zijn om de docir hen ingeno-. 
men.plaats in de hogere elf~allente behouden. Daardoor 
zal het spelpeil van àe vereniging omhoog gaan, ])an 
zullen we gezamenlijk ook kunnen bereiken, dat Lens de 
hoogst;e klas in de amateur-sektor gaat betredan. 
1970 wordt het gpuden jaar voor Lens, Neem jezelf voor 
vá.na:f"vähdá.ag; - er" alles· voor· te ztillen doën Lens· I . · 
in· dat ·jaar tot· 2e· klàsi3ër te makën". · Je· kunt. er veel .aan 
doen; door eigen inzèt bïj ·de· wedstrijden; je medewer
king bij alle äkti vitèïtëh, .· je á.aninoedïgingen öi j de . 
wèdstr:i:jdeh. ·wät ktihtien··wë samèn vèël bereiken.·. · · 
Döe" hët · dan .hü. - Gra:ag"wens"ïk "jullie alierï nog~ vêel · 
suksesvollë. èn' j;irettïge·jarën:in"ohzé veréfiigihg:; ·, 
Weëï;' er:varï overtuigd~ dat· ïk,· îri het ·vervolg· äls 
töe schöµwer, · ae ·'verrichtingen met , grote belangstelling· 
zf'.l blijven volgen. ·· · · · ·· · · • · •· - · .. 

. - , H.Houkes; ,· - ,.,.,, .. 
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\,·1:t.t ~8:Î 2;o(~n ·v1eer ce11 :1ukse,s g,ev{orden j_i3. WE hebb•~n z:.::er. 
,· • • • 1 • • • . . 

veel bel\CH"t:l geviorn·.!.en., "11.e:r·door J.s c.e o:.it!e pr:•.J3enk2.s-s 
lîVervoJ. gcra?.kt C~il i::~011,:1c~n- Q~è 1J:!.C-"li .. '•;B ~-.:.:.:k1)r•J -Cl: u:i.t·t, rn.Gt:-n:· 

in~ 17o1f..tG1:1i. P,o:i.:,:,;o~\:l zrtl "3r een n:L0v:we pri j~er.ikast moc-r!.:.Gn 

kon1t-:,n wa&,:c dP. ge,rnnne:1 bc:cers ink,:,1,r.e,L !:3ar het, gekke 
is da.t t;r nog veeJ. bekers alt~ V(~r-E1ist utr:i.an opgl:.;gevE~n 
b:Lj de juko. Er iE: ·wel twee ke!~r in.gc3Qr·oken·;···rr1v.-o.T--we •- · ·

kunnen ons r.iet voorstellen dat; ze de beker:., meegenomen 
hebben. Volgens on:3 r,we:cven ze nog vij de een of andere 
speler of leider thuis rond, of .missctüm staan ze al in 
een eigen prijzenkast. Dus iedereen die nog bekers thuis 
heeft moet ze zo snel mogelijk inleveren op het lens
terrein of bij iemand van de j',;ko, die ze dan naar Lens 
brengen. Cok op de oude bekers stelt àP. juko prijs. Als 
ze in de prijzenkast staan, kan iedereèn ze bekijken. 
Nu maar sparen om de volgende prijzenkast vol te krijger. 

De r'edaktie. 

DE KRA_!:l_1'ENAKTIE. 

Er zijn nu al drie keer kranten opgehaald en dit bleek, 
een groot sukses te zijn. Maar eerlijk gezegd. komen de 
meeste kranten van de senioren er. deze aktie was bedoeld. 
voor de junióren · en pupillen. · De eerste keer werd ,eeh 
bedrag van f. 36.60 opgeháald, de tweede keer w~s .d,it 
bedrág al veel meer' nl. f .52.50 en de derde kee.r weer 
meer. Dus er zit duidelijk een stijgende lijn in, Ma.ar 
het kan nog veel beter als de junioren en pupillen er 
ook voor gaan werken. Als je thuis·veel kranten hebt 
staan willen we ze wel komen halen, dan hoéf je ze niet 
speciaal naar een verzameladres te brengen. Het moet 
echter niet een kleine stapel zijn. Je kan b.v. met een 
paar vriendjes van Lens samen kranten ophalen .. 
Over 2½ maarld komt er een bliksemkrantenáktie. Zorg dan 
dat er nog meer dan de laatste keer komt. . 

De Juniorenraad, 

HET PUBLIEK EN ZIJN KRITIEK. 

Bij dezè vraag zou ik U eèns willen meenemen naar ons 
voetbalveld,waarwij ons begeven tussen het·publiek langs 
de lijn.· Wat is het dan dikwijls ·pijnlijk, uiterst 
pijnlijk, de kritiek op te vangen, die een deel van de 
+..-. ..... --..-.1-,.-..~•T.Tl':',V'!~ .~n rlc. C1n0Îo..,-.~ he:oAî1f-._ ' 
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Het lijkt er dan dikwijls op, dat de spelers enkel en 
alleen als machines als een soort robots, worden besch, 
Men vergeet nogal eens het grote kardinale punt, dat 
spelers ook mensen zijn!! 
Het is nog stéeds onmogelijk om bij de spélers een knoJ 

,, in te drukken, onder het motto : "En nu ••• maar draai1 
Voetballers blijven mensen, levende wezèns ! ! ! 
Ze zijn mensèn en derhalvè is niets menselijks hun vre, 
Als zij het veld betreden, kunnen zij zich onmogeli·jk 
los maken van alles wat in de hen achterliggende dagen 
is overkomen, Vele faktoren dan alleen maar het.· spelen 
van een wedstrijd kunnen op de spelers inwerken·. 
Het zijn deze faktoren, die de gedragingen·van de spel, 
niet één uitgezonderd, grondig beinvloeden. .· · 
Ik.denk aan lichamelijke faktoren, een lichte verkoudb, 
een.kleine ontsteking, een griepje(net achter de rug), 
slecht verteerde maaltijd, slechte nachtrust, enz. 
Dingen dus, die ook mij en het publiek een tikkeltje u: 
het evenwicht kunnen brengen en de verrichte dagelijks, 
arbeid. niet zonder fouten doen verlopen,· 
Nog andere faktoren op gèestelijk gebied, 
Zorg om ziekte van de vrouw of kind,zakelijke zorgen, 

, nawerking van het boe-geroep door het publiek bij de 
vorige wedstrijd, toen hij een bal miste, waardoor bij 
de spele.r een gevoel van grote onzekèrheid is ontstaan. 
Al deze genoemde faktoren kunnen lang, heel lang nawerl 
Komt een speler het veld op, dan kan hij zich niét zo r 
van.deze zaken losmaken, ook al draaft hij.dan nog zo 
vrolijk over het vèld, Opvallend is echter, ·dat èen deE 
van het publiek (overal in Nederland) de eigen spelers 
ontoegankelijk waant voor deze omstandigheden, die bewi 
of onbewust in de spelers doorwerken~ · · · 
De man Bn vrouw langs de lijn, verlangt van de spelers 
een·optreden als een "automaät" Vol-automatisch lopend, 
trappénd,draaiend en koppend. De speler kan niet vermoE 
raken, · 
Waarom mag een speler niet vermoeid raken~ niet eens·eE 
mistrap doen? Waarom moet hij tweemaal drie kwartier€ 
een vol-automatisch apparaat óvrer het veld iiiraven,onve1 
moeiba{!r,·feilloos,overal zuiver op reagerend? 
Ook eén speler heeft zijn rechten om een blunder·te mo§ 
ma.ken, om een mistra:p te mogen dóen,-om eens· helemaal ui 

·vorni te_ zijn, om in bepaalde situaties.een geheel an9er 
te reager~h, dan dat de. ma:n langs d~ lijn zou hebbert 
verwacht. 'N-it anders doen, dit voor een keer:tje :fälen i 
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{,·: ;;~ë;f ;,0 i::;;:;:_1i~:.d~i•~j'.·:~~~s:~~~•, !t!. / !,(~i; ;::;;:./\::.f :-i{-;{\-\-\~/(I,{j 
. , , - . . . ,. - :. H.Scherpènissé·.:~: . ; .. , 
·~ .···-~·-··· -;'". ' '' . .-.,_-. __ . .'-··,, .·•·::,<~:\:.:.:··~·.:t.~:·:.~>· .. <--~-:;__::.:·:~;·<-···:::·--: 

' : Z~~~°,HT':_?,P'. ~~!S._4·:.·::·:_:'.:::· · ,>-: ·,\_\,,:,· ,·' -~·-.: .,:\ -~--- _•: /:_<- __ :./: ... _. 
• . , Everi een . térugplik ·e>:p . oni:r 4e:· junioren-e:iftar. Dit elftal i13, -_· 
', · geen: kampioen geworden om<lat ze" té hoog ingèdee;J,.d waren·:. > · 

door, dê K.~;ViB.: Ma~r deze ;jongens yoèhten· .elke. wedst:r;-ijd': < 

en 'lJ.et~n: zich: -b:!-j•( elk_è ,club ~en: ,goe<le · naàm · achter·,;- Döor ~';'- '. 
... dè grote. inze,t ·won Lens: 4: dè wedstrijd:· tegen ons -9~:' sénio';,,.:'. 
· -rénélftal 11\~ft ,2'-1 En.. t.oáh is b,et. ràar-gegaan· met _C>n~ 4e,:· · 

. -q.e·,,oorzaak ·V!as • de te: b,oge; _indeling: wá.al'.cloor z.e. soms:- tegen ;> 
: ·_; 1 e •' èlftà.llen' moesten· :op,tornen:~:-T'e>eri:;-_ik .:van- de. ,J:ukcr, dit. :': ·•: ·_
- ·_·. ".ëlftàl'". àtîp,gèwezen'·kre.eg, stori.d ik:•vreemd tegenover: -d~ ·• ': ,: 
·. --_ spelers ~r- dat. was.-''gauw ov.er. Zeer: spoeliig merkte· ik ·.op .. ,· 
.· · dat: d~t t_eàJn-,,bèstónd- .. uit_··een- ker.n :ira,:n:_:diverse_c -t;:i-óu_we:' lè-./ -- . 
:: ; .deri.~ '_Al_s_ wj;'j 'mf(ise_n :t_ekort. kwa,men wi$:t; dë Jukcr. alti j(I. w,!il. · . 
. . • een:: "goede invalier:,b;;v-~, J .z.oun en •R'.'.BOS'. 'Deze. _jon:gens:_'voch.;. 
·, ·, ten oo-k evenhard · en- s·olllllige solisten.maakten onze voor-- -, ·,. 
; . hbéd,e nog gëvaatl:l;j.k:èr. 01lk de ,s~eer';l.n. ·deze gr9ep· wái; bij~ 
:.- zondè:r- p±'.et"tig; .. Ruzie· of: verwijt wás ··er z-_è,·go:ed als: nooit: 

· ._ -_ Al wás !ie .. ·neder;Laag rigg zo bla,m!lrerid,: men: had. 0 ál.ti jd, we_e:t'. , · 
.'.-" ëen. grap p of e·en optimistisch· geluid;ie. voór ·de_ volgend et•:.-:, 
· ·week .klaar~ ·Dit is juist·- wat de stemming in• e:èn elftal: hoog 

·houd.tr Dit elf'tal kan· volgend jaar verster.kt. mischien met -
een: paar goede 
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5pitsspelers hoge ogen gooien in de junioren,maar daar 
~. weet .de ju.ko, -wel ra,ad mee •. _Andere ,,en sen };eb i+c nie_~~De,; 
. spelers hebpen het hele ~eizoen har_d gewerkt, .J;lc h08P ;,, 
·.dat: ze, in de_ v9],gende kompeti tie net" zo. bard·,werl5en, aJ:~ ·, 

het afgelopen, seizoen-, Verder_ "\ril ,ik de: juk_o; nog-. beda1!
ken die dit "jaar alles weer zo goed geregelg !1~eft·; en .: · 

: soms tot diepJsin de nacht heeft, vergaderd ov_er jullie_,(:_ 
•'"" --~-ällemaé!l "/ ~ ::~-~ ··,.~~:. : __ -"' ___ )"'': ... -- -·:-. _ ~- ... _ . ._. ·'. •-·"' _,.. __ ~ .: ,. 1: 

.Als.laat~teéwens ik_a,lle,-Len_sers een préttige yakah~ie.,_:--

. toe. ,- ' .... . .., ~ -~ ,; ~ 
0

·- :!'~ ,.. ..._, 

~ _ .,- , . · l'° ':, .- H~-:~!--~~~z:is ... ; -S • r ~ 
4, ,.,.... ""1- • • ........ ~· c.'c>· • - ~. ..., . ·- ... , .-

ZOEKLICHT OP LENS ·7,·:· ·: ... ". ;:·: -.~·:.,c,;•-:,· :;, '. ;7~·: ,cc': ·.J. --~~:. 
,.,.. . ," >·"''>; •-· '-·· ,.••:.~ ,.. __ '. -·- ,,. ~ ·10,.~·· ,.,., 

In.het ,bêgin ... van de. kompetitie .. s:tond _ik nog~l vreemd ',. · 
tegenovér deze spelers,omdat ik ·er ina_ar enige, keriµe, ·_ ~:• 
Dit echter was gauw voorbij en de ;sféer~ in :het elfta], O:c, 
werd steedsbeter. Hierdoor kwam ik elke wedstrijd weer 

"gráag "riaàr dit. elftai; In het' begin ging hêt bog niet'; . 
zo erg best en we verloren dan ook met grtite ·cijfers~ ':,; 
Maar omdat Lens 7 •te •laag <éln Lens, 6- t~. hoog ingedeeld~,-
was,werden deze twee elftallen verwisseld zodat wij het 
7e:wefrden.; ·Door, deze verandering ging het van meet af 
aan steeds beter. De jongens kwamen wat meer in hun 
spel en wonnen nu:ook wedstrijden. Ja)lllller dat, ondanks,fl 
mijn aanwijzingen, wedstrijden onnodig,'t,terden" ~ .:..:.; __ ;.;.,,;,. 
ve!'loreri_., .. Nu. :i,e,ts. over. de spelers. zelf, :Me_t _on:ze keepers 
wá:ren "\'f.ê. ·n;tet, _ge:j.u.kkig eli wè ,hebben er dan >ook: diverse '.' 

, . OQde_r .. dé ;i,at''gi'lh,ág, .De laatste keepe_r was R,Bos; µ:ie-~., 
·,.F. TeU!}_is.S'?l).. ver.vii::ig;., omdat dez~. naar het. zie_kèlµhuis , · ~ •· 

. ., ,Il)çîest. Roy hé'?f~ qikwijls goede; mo!Jienten; 11\aar jammer :.: · 
· genoeg maakt· )lij ook fouten .welke bij goed nadenken riie't 
• gèmá~kt.:hoeven .te. wordeµ'. Oo)< h:ï;er. is op dei plaat·s .. dà.t, ' 
ei meer, naar. de ,leider'.·geliii_~:terd':moet. worden, omdat'.die 
het ·van buiten -het, vèld, beter. kan .'overzi•en, Hierna _; , , 
komeri we.bij H .Zoun; Hans, is betroUwbaar: iri ·de_ acht~r~e 

~hoede; .m;a-ár w:a:t meer. condïtie_.zou niet gel{ zijn,· ,-- : · 
.Voor Jl..Séh:i.jf geldt ,hetzelfde .als .v:cior. zijn collega~ : . 

_ r lf.de_Kleyn,is de.gróte .zwöeger·.Hij heeft eè.n·hard." •• ~-: 
"§ç:hot: ir:i ~zijn .bên<éln '.rriaar, is weleens• te sl9rdig in de ~~; 

..,, ,,-af-:rerkipg. I;I..Ho'éf_naget.spéelt cóns't?Dt•H'?t.Js jammer ':'· 
·• .:. da,t 'hij wèleen's· iii zijn eigerfdoel'" ,;trapt hiaa_r_ h_ier stafit· 

•:, tegenov;er dat hij. ook Y.eeJ goede ,p_a~i"sès gi'l,éft. en ook · •.: 
15tel. r·~q,t •. A ,.v .d,K~~f, stilat ,,lj-__n,k"s. ~a:}f_,m.~,af h~j, zw,1~ft, : 

~~ ·; ~~. -,. •-'" "1 .. _~ ~ .. - ~~ _' :·::1-~"'' ,.* :;-,~: .•,::'·,/ ~ ... ~~~/ 
,. .... ,-. t . 



ijver het. hele veld. doch q;oor zijn conditie z·,rcegt hi;f de" 
hele \vedc-trijc1 deer· .. R.de ·.:·.ro·l,~ is· sne·1 en aktiè.f. Zijn 
goede :passe:, . brachten vele ·acht.err.c-edes in -pánie1c. · Loek 
E"be·rt" 1·"" ,.,,,.re''"; ef' 0 ,, 0 nel ma"'" met ,,,a· t =ee.,.. ze1·..-be'neer· 'lel .-.) ~-.i ~,,;::i .,::i,~.._ - v,o" Q~- ...,_..._ ••• "i .·1;~., - ,.-. .l.. • ~ 

. s~ng · zou "hî j veel· meer· doel 11unten kunnen rr.ake_n. -::r. -Sgbert~, 
is gl,:,.c1 eJ.s een à.al .Loopt vaak de achterhoede' or, lange · · 

, . ••passes eruit· en. sec ort dan vaak beheerst. Alleen moet ht;f, 
.. · ·we:j; meer zijn ·mond dicht' houden.,: J~ Keetman doet veel · 

· · · · opbouwend werk dat soms gevaarlijke situaties voor het 
doel brengt. f:iaat hij is wel eens te voorzichtig.·· 
Keel:l van Hulst is rechts; maar speelt steeds· •1inksbui ten., 
wat natuurli.j}: een nadeel is.Desondanks. doet hij er alles, 
aan wat. er aan gedaan moet ,'lorden. !·,!et dit _alles will:: ik _: 
de jongens niet bel,ri tiseren in· hun nadeel.· Ik heb zeer · 
prettige ervaringen met hun gehad. En als.ik het seizoen 

.. overzie, zie i};: toch wel een grote vooruitgang voor d_it 
· elftal dat de .laatste ,·,edstrijden goed speelde~ 
Ik hoop dat. jullie volgend seizoen net zo hard zullen.· 

vechten als- dit seizoen voor: 1e. jezelf 2e je mede-
. spelers· 3e voor. Lenig en Snel. 
• met hartelijke dz.nk aan jullie. allen, ' 

DE BAR"hr:EE:?ERS SPREIIB~î. -.. 

,. 
·. 

-
' , 

· Langs deze weg is· het ons· mogelijk• om onze· ·danlcbaarheid 
, .te ui ten aan. onze· jongens van Jong lens. Het was een , 
prettig seizoen zonder moelijkheden. En daarom hopen r 
wij in het nieuwe verenigins.jaar weer de sce.pter • te 
mogen zwaaien" in de bar of _de Lenskeuken.. Wif ver-

. wachten er veel van, want de- verbouwing zal onze.taak 
zeker verlichten. Het gesjouw met kratten is ·.dan niet 
zo vaak meer nodig. Jullie zullep. nog menige krant moeten 
verstouwen om het verbouwingsgeld bij elkaar te krijgen. 
!~aar daar maken ;-:e · ons geen zorgen over, want de 1,ranten 

· stroinen binnen. ·,'te hopen dat jullie een-fi-jne vakantie · 
· ,hebben.met.mooi weer. Tegen de jongens die or, kamr gaan 

zou ik willen. zeggen~. strijd srcrtief en luister n,:i.ar 
jè leiders. · 
Tot h~t volgende seizoen. 

;'ai"Il •. Gei tenbeek. 
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MIJN ERVARINGEN'; 

Men heeft mij gevraagd een stukje voor Jong Lens te 
schrijven over mijn ervaringen in het, eerste senioren-

• elftal. Ik doe dit graag, omdat er v,eel mensen zullen 
zijn die denken dat het zomaar ineens gaat, Voor ik 
echter uitgenodigd werd is er over gepraat in het bestuur, 
de juko

1 
de eko en met de heer Scherpenisse, 

Om mij in het eerst~ é+ftal te laten spelen was niet 
alleen een experiment, maar ook om mij vast kennis te 
laten maken met de sfeer in de senioren, Het is een 

' hele ovetgang van de junioren met jongens van je eigen 
•leeftijd, naar éeh elfta+ ,van "mannen" die soms zeven 
, jaar ouder zijn. Ik"was voór hen vreemd, en zij voor 
mij wat betreft de persoon, maar ook de manier van 
spelen, Het is voor.beiden moeilijk om in de eerste 
wedstrijd al tot goede resultaten te komen, De, voor
bereiding voor een wedstrijd begon meestal al op 
donderclagavond met een praatje over persoonlijke·tegen
standers; ~peelwijze·en zwakke en sterke plekken, 
W~t het spél betreft, d~t is heel anders en veel 
moeilijkerj omdat je met 11 geroutineérde" tégenstanders 
te doe11 krijgt, 'Het spel is sneller,harder,soms is 
hat wel keihard. Dan is het moeilijk om je in te 
houden. De sfeer in de senioren.is ook hee1 anders, 
De moppen die er getapt worden zijn· sorris ·van "een·· 
heel anderé aard dan in ·de junioren, Het is toch · 
ondanks het feit dat het niet altijd evén goed ging 
~en, fijn elftal met één sp'ortieve ·geest. Ik heb er 
een fijne tijd·gehad,vèel geleerd. Tot slot wil ik 
de spelers vàn het eerste en de heer Scherpenisse 
bedanken voor de rrianiér waarop ik·in het eerste 
elftal opgenomen werd, 

Eduard Bakker, 
. 

ZOEKLICHT OP'. PUPILLEN 3 

Lens P 3; het·elftal dat op een enkele uitzondering na: 
het eerste,·pupillenelftal van volgend jaar moet ·worden, 
heeft dit seizoen met wissel~nd succes gespeeld, 
Lens was ingedeeld in groep 12 en speelde 13 wed
strijden waarvan er 7 werden gewonnen en 6 verloren. 
Men moet hierbij wel bedenken, dat het elftal bijna 
altijd tegen tegenstanders speelde die gemiddeld een 
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jaar ouder waren,·Maar ondanks dat, had het resultaat 
beter kunnen.zijn, Er werden. nl. te veel wedstrijden 
onnodig verloren, Enkele voorbeelden hiervan waren de 
wedstrijden tegen Quick P 2 (2-1 en 1-0), Velo P 4 (2-0) 
en Westerkwartier P 2 (1-0) Alleen tegen WIK P 1 werd 
ee·n verdiende nederlaag geleden ( 5-2) Naast deze neder-

•. 

• lagen staan 7 overwinningen1 waarvan, er. 4 zijn met· een· 
hoge score: tegen RAVA P3 \9-0), VI0S P 2 (7-1) V,V,P. ; 
P 2 ( 6-1) en Zwart Blauw P 1 ( 5-0) Deze overwinningen •· 
werden bereikt met goed voetbal: veel combinaties;weinig 
pingelen en een grote inzet, Maar .hét zwakke van .dit_ l. ; 
elftal is dát ze de ene week goed spelen en de andere 1 , I· 
week slecht; De keeper Theo. Prins speelt redelijke l ·.} 
wedstrijden, maar maakt te veel foutén om een· goede en · i 1 
betrouwbare keeper te. worden genpemd, Rechtsback René ~- · l -.i 
v·,d,Meer sp~elt te~hn~sch een ~eer goede ·partij,maar komt/ H 
te kort wat hardheid en snelheid betreft, Rechter stopper; ;i1 
is Rob Leyn, Hij speelde in het begin van het seizoen ·. ! J 
zeer goed en was de grote· opruimer in_ de· achterhoede. • 1 J 
De laatste tijd was hij wat minder op ,dreef, .. m,aar dat ·' 
kan best beter worden, Linker stopper ëii. a:anvoerder 
:i,_s Cees Schenkels, die veel goed speeJt, maar te· v:ee_l 
mee naar voren gaat· •en-' darr ·niet. op tijd ·terµg ls., : 
Linksback is Fred' Kras; Dëze kna.ap trlipt nogal ,eeh_s pi:i:s 
en is· oók aarzelend in het weg. werkefi, Ill!3-ar ook 'qat · ··: ' · ·, 
moet beter kunnen. · In de "halflinie· staan-Ed. varï Luxem:. · •,. 
burg en Lex Reesïnk, Ed voelt zich óp, deze pläats ' . '·•: : 1 
riog niet zo. thuis en trekt te vëel naár voren;maar: het· ·. ' 1 
zal eclit ·wel .beter. gaan na enkë_le wedstrijden, Lex is · } 
de laatste tijd wat minder áktie~ dan dat we_ván hem 

. gewend zijn, hij vecht niet;.me13r zoal.s ):lij vroegër deed, 
Dat moët veranderen Lex;· En· tenslótt·e hët sterkste deel 
van het elftäl; de voorhoede.· Rechtsbuitën Ton de, _Kok i 

is zeer snel; Hij is menig tegêhsta:nder·te snel,af ëh . \ ~ 
schiet· zeer hard, Pet~r v,d.Nieuwerihuyzeh is wat traag· 

.maar technisch· zeer goed· én bezorgt de; andere ledèn van ~ 
de voórhóèdè · goèdè passes·. Däii. komen wë bij: André de : . 
Hoogd; topsèbrer van het elftal~ Dit· komt vo.óral omdát 
hij op de goede plaats, ,::,ta:at· om de bal in.het doel.te 
schieten· (kansènruiker) Ail.leen is hij weleens .te· ~ ·· 
egóistisch en·óok moet hij leren wat meer zijn mónd të 
houden;· Ten,slotte René Pe!')k, lihksbuit.en, · die 'hët niet 
van ziJn snelheid moet hebben, maar van zijn techniek en 
goed opstellen, Wat opvalt is het qoelg~ni.~dde~de nl. 39·vr, 
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( 3 · per ;.,;edêt::.""ijd} en 19 · tegen-. "Dus .. ~.e voorhoede .is lrrij · 
schotvaru-dig en de achterhoede !aat. neg al eens een steekje 
vaJ.len. Er is neg· veel te. yerbete:r'eri en do.t 1{an alleen 
verbeteren als iedereen elke week lw:;i,t trainen. :r;it 

.. meet. dan ook ·,:e1· serieus geclnan, worá.en and.ers helpt het nog 
·niets. Dan tenslotte: Veel suces in het volgenàe seizoen_ 

·•:, . T~ f" - . ,cheo rtoe_nagel. 

Il":en heeft mij. gevraagà om iets· te schrijven voor Jong· 
Lens. Ik voelde me daarcloor erg" gevleid ma2.r tevens• 
kreeg ik een :n.oelijke taak op mijn schouders gelegd.· 
Ik heb mij dan ook afgevraagd, waarover te zullen schrijven 

·en koes toen iets wat nogal "in" is. 
· Al is het dan al.enige jaren geleden, dat. ik in de juko 
zat, ik mag wel zeggen dat ik zeer geintresseerd ben 
in de. vraagstukken van de huidige jongeren. Ik voel 
in een bepaald opzicht voor de akties van studenten en 
jongeren i:vaar ze strijden voor meer inspraak, mede
zeggenschap, democratie enz. in die·zaken,die hen ·raken.· 
Ik m9et hieraan echter direkt toevoegen,dat ik.de niet 

· . democratische manier, waarop zij hun doelstellingen 
nastreven - niet kan goedkeuren_ · · . 

. ~u · zullen jullie je .. afvragen. wat heeft dit te maken· 
met een voetbalvereniging .•. Al' gaat de vergelijking 

.uiteraard niet helemaal o~~ik zie wel enige over
·eenko:n.st met de junioren-raad·. De junioren-raad 

· intussen is niet nie.uw in Lens. Een tiental· jaren · · 
geleden·heeft de toenmalige·-juko (waarin ik ook zitting 
had) reeds_een.junioren-raad en.een-uitgave van Jong 
Lens in het leven geroepen. ''lij waren on.ze ti;fd echter 
blijkoaar te ver vooruit~ want bèjde zijn toen maar ee.n 

· kortstondig leven beschoren geweest·: De jongeren van, 
toen hadden blijkbaar neg geen oehoefte_aan inspraak enz. 
Ik. was. füi.n ook zeer verheugd dat. de huidige juko. wederom 
e.en Junioren-raad in· hèt, leven heeft geroepen. · 
'ilat- is nu de taak.van de junioren-..raad? . 
Ik weet n;iet welke opdracht de junioren-raad zich. · 
zelf heeft. gesteld en ook niet of hij van de: juko en/of 
van het b'estliur richtlijnen heeft gekregen. ·Hieronder 
geef ik ock mijn eigen vis.ie hoe ik die zaak van de 
junioren-raad o.a. zie •.. 
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Op de eerste plaats moeten jullie. zi,Jn het adres waar 
alle wensen,klachteh,kritieken; d:i:e" ér onder .de j:ur.-ioren · 
leven, terecht komen. Jullie. •ónd·erz oeken • èefr· ên~ánde;i:::ven :: .. 
bespre_kEltl; cte :_k,wE:!stie l)lej; de, b:etr~ff_enqe .. juniqr(ei:it. ,IS,.•1 
het een, beJa.rig1;i"jk\l·,,kweg,t;ï:e ,::,w,aa),"!llee n;ii~sëhien he.:t beleid 
van .dé julço:Js ,g~mcie,id~,;~d_an,wordt deze,bespr.à_ken,Ijiet de', 
juko. Mocht h_ieru,i:t resi.lllteren ,dat d_e ju,nioren-r~aci · · < 
~n/of -~e betr,e.t;fe.nd~ . ju,riipr.( enJ.,met ,de~ui:t spraak van de~· 

. Juko ni~t· cont_i;nt, _Zl.JI; qan maak~· de .:i::aad· (l;l\l~ ~edeweten: 
van de Juko}. de Jcw:es;tiE!, aanp._a_ng:i-g. bg. J; het. best.uur.. . .. , 
Moclî.t.9qk ·diens, b"e,sl:i,._ssing ni_e:t\ ove:rtuigend;_:gemoti ~eerd ::: 
zijn dan moet .de jwi:i,orep'"raa,p·~ een ber<:iep kunnen doen ... :;, 
op de algemene vergadering, die_;.° u_it!l:l-nslE:!:J,ijk he.t •hqogste :, 
gezag is"in ·de·.verEln~ging~ pa_ar i.n: de. bije\lnkom,~t-v~n ·•'!::. 
de. algemene ve_r.ga._d!:!.TJ,!1g 111:t.er,a_ar.ds-;§l.l],een. cle. sen_ier~n-, :•: ,:· 
stemrecht. neb ben,· ·,zullen •.?eP- ,of yieer. -;,eni-qren 1:J,ere_id _ , . 
gevonden moet.en ,worden d.e _kwe,stie }.er,' algt:!IJ1enE!,_Ve3é'g1i;qèripg 
te beh,andel.e:q_.;.;:-":"\- "'_.-! • "-r :.J;<·"· ,,t: .. -~- ·'-: .. ·•,._- .... ~t:-..:-~~-:·: ~-.:~ 
Onnodig te zegge_n,, ':tl.at ·de hierpoyep.-· geschetste. gan_g .. van • 
zaken,alleen ,g·eldt. -v:o.or }'l'erkelijk bel,a,ngr:j:jkerkwes:ties>·• 
en niet voor allerlei wissewasjes. . --- · . ":"• 
Voorts zaT·de juniciren-,ra:ad .initiatiey,en' moeti;n, riemen;;•;'\ 
voorstellen ·doen;<' m.·a·:w:.,,de_;•junior.en'-raad.)11-oei;.'°,ai,çtre..f;•• ;;; 
Zl.. J'n en ni· et passi· ef •·,_...,-.. ,.,; • . · . " +,:., • ',, ·-' -<, ~- .. :,._; 

•• , •• ' ,, ... :, •• ... • ~ •• ·'•',,. •• f ,.. .. .••• .,., .... ..,, ,· 

Een en ander' houdt ,in·; :dat .de •juhioren-":taad ·: ook; een, grote 
verantwoo111délijkheid :draagt ,eh:-'ook :wi_l · drágerl' en'idat ,,~_;,_ 
vind ik eeri groót, winstpunt ~-.Wanneer. inen ·.dan:, ook,-_nögal;,: 
eens hoórt :zeggen, dat de jeugd·: van .têgepwoordig ,miride,r,: 
is"dan'die .\ran·-vröéger 'dari. ben,,ik. zö-:vrij.dit. te; • · ••. :. 

:;.:: ,óntkE,n1nén·~ De>huidigè •jeugd is anders':.··' :'• s-:s •. ·, ,.-~~;··~ 
. Wij ouder én 'moeten:, de" jeUgd, de; kàhs: geven:, töt .zelf_; : : · .. · 
wérkzääihheïd _ eh ·tot· ·zelf'-v:eräntwo·or.èleli·jkheid•. '. .::~ 1.:.. ;, , 
(hierva~ hebben ,'l'!e eên ·mooi 'staa~tje' €:ezi~!1'_b~} .. .?-e'0

·;;,.,: · 

verzorging van-de sportdag/ ;Bravo :11: J·•"' ~~ •••. ,, , .,..,... ,~. 
Moëtên · dàn'cl'e ,oud.eren, de·, iju:ko ''en/of het bestuur: ,gel:),eebt' 
aan deikant ·,staarf_? _Na:tuil.rlijk' rii~~ ;"maàr w:i.:j. moeten :ife,• 
( de jeugd) ,be-::gêleiden en vooràl open·· staari·-voor, hun . '7 ·: 

menl.. ngen - . · ·• ' A • "_ · _ .. · · · · ' · · • •· '. ·.. ' · , ~ ;_. : • ., ·7 .• -·~·-· ... --.;~ -- .. ~.~ 

Ik dacht· datl als,·op deze, mani:er ·gewèrkê wordt··d:l.t :ál·leeri 
maar vrüchtbaàr d:êari zî,jii v:ciór.': d'è · :vereniging· en. -yoóral · -~ 
voor de' sfêè'r' ïnl de vèreriiging'.-'··De •1:èdèh:. behoeven dan: hun 
critieken enz;-:ni"et meer 'in' 1het opehbàar. 'àp .en' rond /het•· 
veld te spuien. In 'dit ,verbánd'"z'ou;•het m.issêhien.·ook wel 
nuttig zijn als er ook een seniorenTraad in het leven 
werd geroepen. · P.Meershoek. 



.:_ overw:i.:tihirigètt,.:b\'!,häal:d •.•óp:Ce1·~l.'.l·tás/'('8• tJ-.:: n.H ~I;., ( 5,!~0-):'"':·yy;: 
\VUC ·,{5;:.o) en•· (.7:...:0). ëh Rvt:ï•·(7L'o)··Er;•,z:t:jn· ~ók' wed..:..- 'r;- · :, f~,,:: 

·. ', str{;fdéÎÏ'.:ih.ët•,:2---0",;•g;won~lén}\n:J;/t~g~ii, ;G ~ D • S. , , Láakk,w'ii;r.;; : t ·'t 
:it±.er· êJi/;R~.V..C ~ T~géh ADQ:' l;laaldet:i:.'.,zef.:;b:'~t . nog· n,ièt, 'èn· '·'./ :' .. •: 
i ].eden.: z'!{,èen>eèrvci:l'.Ie .3-.::.:ot-n~derlaà;g~/-Vän. Velo<eri '•::;•:::'' ( ,, 
:;, G~ p;s.·)n,~'i-d;_~nnifd~g.~è_r,1,~r,fip: :IÎ!~t :i_E!_~P, ~:(.?.-? ): ' ~n; (}~t}/2,,t :t 
,.Twee'·~_e,er';-Yla.ren·· de,:· .. :-ui tsl:a:g!:1n' ,on,):l"esl:;i,s.t . nl. t,egen,::.- . ',< : , .:< :-;;.,\ 
, DHC · (·t-1): eti R:.v ·a·1

• (o·-oJ· \:s'· ., ,; ,: · :,o•·, · · , : s '· •. ·· ,.,:.·,~.-, 
_,::ons:i:'liw~ea:ë·.,eitiai,:h~ëfti liff ·ze~r"igó~ci· ~ëà'a:aii. n:t'tt,;. -'._. :;:;,:;-:/ 
\el.f.tal: Jiehäaid'e. '(i.Èi·, grootS.te over)i./inri:i:ng van bèt . sii.iz-o:ei{\ '\ 
.:::n1:. 1,8.:.0,'/öp•, Di~ J!age· P2.~ :. Verdere' o-ve:rwinning~ri w~Efo. )';,,r( 
· op Wèsterkwartie:t::·:4-0, · ·taakkwàr-tier·:6,-ö, Cohcordi'ii · · > < _'.:": 
· :1 '"'.'.0:-Krà.ne:nourg,·.5"0, .· Vio_s· 3-1- en ·4-2;. Velo 3'-'2, en·• 3,~0, ',.t. · 
, Duin,dórp ·J-1,._eri,.5.:.1 A.D~s·. ·_,4-J en R. V.c·• · 4-r··' . -c.' <· )'.i\\· 
:, Vërl:oren·vrard·~n Duindórp ·en, Ooievaars. n1:;-· m:et -· 4-0·,.· .. :· .. :'. 
· en>2,.,.o; ,,: .· <- ."c· ::•.:.,:. ,: 0 , ••. • ':. •• · •.•• :'> . -.: ,._ ·.,.··. , .·.·· ...... :· •.t.:::. 
,Het· derde· elftal· deed het. minder~ Dit., kwa.m: ·omdat d±t ·:: ·.·_-' 
' elftai .zeer onilégelmat:Lg.:.speelde. Voor .. v·erder koininen- '· .·: · 
·taar.·zi~·zoeklicht.·op.di.t elt'tal:. ····,. ,. · .. -~.'· 
· Het Vierde deed. he.t aardig. De <>verwinningen ·. <, .: ·, .. 
,· waren ·op, Westêrkwärlier 4-0; Duno. 5:-0, ADO .2-1' · ·. -: ~ . : 
, Kràne:nburg 3-0._.en· 2-1 Oó-ievaa:hf 5,-2,: H.B.S·. ,f;.l ,en ·: ;: : 
'07"R.V .• C·; 4.;,;2 .De gélijke· speten werden behaald "tegen···,,.::··.: 
: AC-_D~S. o~o· H.B.S; o.:.o én A.D.S.: 1:--1 De nederlagèn tégen. :, 
·quick nl'~2-0·en 2.:1 en,.te·gen.·Krarienb:urg werd iné:t ,4-1·,verlè 
Pupillen .5-.dèed ·het:'niet zo goed,. maar de ïnzet van· ·. :·.) 

' .. dit. elftal-· waà- zeer hoog:;.- Hier·dó'or waren 6 wedstrijden/ ·: 
gewonn!;!n·resp.Dunif. 4'"'.'.1, Quiêk.Steps 2;1~G0 D.S.' 4_;3;, ~ ·> . 

;, en 7-.1" WIK" 2,;;1 ; én vàn Loosduinen met )'-Ö .: ... · . . : ; : . : · : 
•. Gelijk gespeeld. werd tëgeri: ~.D;S. met: 2:.2, Loosduine·n' :·· :; 
· 1-::<D ODB. 0-0 en':tégén W,I;;K•.o.:.::.o. Verloren werd van GDA.··. ·, ,. _·: 
met 7,..;3 en 6-:-.î",. :vari .ODB met J..:.i .én: 2-1 vän v~c._s: ·., .. -,_·, • :. 

. met· 4..:.1 · én 2:..o·van· LoosdUinenmet. 5,-;2' · ·· ·~'. , ·· .... ·, ·. · : 0
••• 'ii. '. 

He.t zes.de elftal, heeft maar'. -:r,_ wedstrfjdéh geápeel.d : .·: . ·. : 
.. en : er. 4 gewonri.~rï: van .VIÇ)S··, 6-"-0', . RÁVA -' 4 .. ·1 ,: GDS '.J-"1 · · '. . .',.:,,: : 

' · en· nog eefi _van GDS, met- 3.:..1 Gelijke. spèlen wêrden. C . . 
b~haald tegen :BMT' 1,-1 :en'Wee-térkwartier 0~0 · · ·, · .. · , 

':'--:Verloren werd ván;.vredeiibur.ch,iné:t 2--1 ., .. té "•:. .. < · ·:.,:,./.';- .: 
; "';:.';~· i:/~ .. -- :.·-· ~ ... :. "-.. -~:'.·~;.··. ~-~; -: -·,._, ;;~,:~ -.:-:~ .:>·\~-~-: .. ; ;_ -~ ·: ·-:.:::=~:!":.. -~:·:·_ ..... ._ .. ,. ~ "' ·--~~ ·~~ 
v~•f. ". · ;."' . ·:,- ·"" ,.~ . 

.... ,~11.-- .-
• ... ., .. 
.:: '•'-": 

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

'• 'J: 
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Het zevende elftal SP,eelde nog minder wedstrijden nl.4 
Hiervan werden twee overwinningen behaald op Laakkwartier 
met 1-0 en op Zwart Blauw met 5-1: Verloren werd van. 
Vredenburch met 3-1 en van K.M;D. met 6-0 · . 
De.welpen doèn het·oókèrg lèuk; Enkele overwinningen zijn 
op-Quick 5-0, op D.z.s, ·3-0, B.M.T. 5-0 en Vios 4-0 
Verloren werd van V,C.S. met 5-0 en Vredenbûrèh met 2-1 
De gelijkespelen waren tegen Wuick l-i.en.v.c;s·1.:.1·· 
Het·tweede welpenelftal won van v,c.s met 4~0,H,B.s. 2-0, 
H~M.S.H 1-0 en van Celeritas ook al met 1-0, ·Gelijkè, · 
spelen behaalden ze tegen RAS o-o, Wu_ick :J.-1, tI.M.S .• H.0-0 
Vérloren werd van Quick 6-0, Westerkwartier·2 x 1:.0 
H.B.s.· 3-1 Crömvliet 2-0 eri van Oranje Blauw met 12-0·.-
Dit · kwam omdat Oranje Blauw het 4é pupillen elftal stuurdE 
in plaats van het 2e welpenelftal. · 

Redaktie. 

TOTAAL OVERZICHT VAN DE PUPILLEN 

ELFTAL 
1 
2 
3 
4 

î 
7 

GESPEELD 
15 
17 
13 
15 
18 

7 

.-st 

GEWONNEN GELIJK VERLOREN 
. 9 2 . 4 
15 2 

7 6 
7 4 4 
6 4 8 
4 2 1 
2 1 

50 12 R. 
Wédstrijd gemiddelde : ·p·, 1 1.33; P2 1.76; 
P.4 1.20 P5 0,88 P 6 1;43 P 7 1,33 
Gezamenlijk wedstrijd-gemiddelde : · 1.27 

TRAINING B.KLABSERS 

' . 
··- • "'-1 ~. • . 

PUNTEN GEMID. 
20 . . · 4,6 - 12 
3Ö , 68 - 16 
14 39 - 19 
18 . 27 - 19 

. l.G · 35 - 40 
10 18 - 6 
...± _6 -__J_ 

112 239 -119 
P3 1.08 

In deze·gröép·werd de training geleid door de heer BaumaQ., 
De meeste jongens kwamen regelmatig. Er we.rd ~oms w l,;,er{s 
teveel gepraat met als gevolg dat er e.entje de :n:Cng 
uitgestuurd werd,a.n door de juko gesdhorst 1/fP • 
Hierdoor öena_çl.e-e-1 [e jezelf: De t~ninghéö je veel te ha 
nodig. Er zijn genoeg )Df'Igens-u'.Ct lagere elftallen die 
dól graag,,w1llen trai~nen, maar dit niet kunnen omdat er 
op alle .·avonden al getraind wordt, Hier volgt een over
zicht van het bezoek aan de trainings-avonden van deze 
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Van de 30 av-ondr,;n ~Paul v .~:--t't, ~,1 1 avond n:Let 
getraind .. The,r~R.:Ljn en Hahs J~,nmàát. hebben er e:u-~ 
twee gemi.st,,/Chiel Bloks heeft 10 avof1den gemist m:.w.r 
dit kw@m d,:;Ór een hersenschuádi:nr.; wa0rv2.n hI J·e.cht 
weken 16,1;1{ had, Ve:.:·der heeft; Pierre lfeynen 3 keer 
gespi:fbeld en verder zijn er nog een ,'stel met 5 ver
zuimingen nl .. Ghris Stapel_,,J,:rs Hel vens:teyn, Theo Booms 
en Koos v .. d.Voort. Verderbleven de andere op 2 na 
onder de 15 keer van de training weg, Trimo Resodi-

·har·djo en Peter Verheesen misten er maar resp. ·23 
en 17. trainingsavonden. . 
Wij hopen dat ook zij regelmatiger gaan trainen .. 
Zonder training gaan je voetbalcapaciteiten absoluut 
achteruit. 

Rer•aktie. 

HET NA-WOORD. 

Dit is dan weer het •eind van JONG LENS. 
We hopen dat :jullie het met plezier gelezen hebben~ 
Allê mensen die we bereid hebben gevonden om een 
stukje te schrijven willen we nogmaals bedanken~ 
Als er mensen zijn die in de volgende ui·tgave iets 
voor Jong Lens willen schrijven, kunnen het stukje 
zenden aan Paul v"d.Steen, Nunspeetlaan 303. 
Verder wensen we jullie een plezierige vakantie. 

DE JUNIOREN-RAAD. 
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DE LENSREVUE -- . 

weekblad van de voetbalvereniging Lenig en Snel 

42 ste jaargang nummer 47 • 30 juli 1969 

OFFICIEEL: · 
Adreswijziging 
H .J .Dietz naar Gouver_neurkade 11'4, Voorburg tel872103 
330 A .dePagter naar Fahrenheit straat 1.51 tel 607168 
Nieuwe Leden 
.514 E.S.Castenmiller 10-10-.56(j) Wezelrade 280 tel 672721 
.51.5 C.W.v.Koesveld 4-8-47 (s) Bez\lidenhoutseweg 8 tel, 

8.5 801 3 
In Ballotage. 
A.J.J.Overweter 14-8-44(s) liiaretakstraat 80 
Sekretariaat _ · · 
Tot nader order dient alle korspondentie'voor het sekre
tariaat gezonden worden aan G,H.C.Halleen, Valkenboslaan 1s" 
tel. ,324044 · 

KOMPETITIE-INDELING .LENS 2: 

Ee~--3~'Kl~s~e_E. 
ADS 2 
BEC 2 
Fortuna Vl. 3 
Hl>iSH 2 ' 
Kraneneburg 2 
Laakkwartier 4 

"·Lenig en Snel 2 
Quick 4 
RAVÁ 2 
VDL 2 
VerbU'J'.'Ch 2 
VFC 3 
VAN DE KRANTENACTIE: 
Na de lae.tstè ophaaldienst enkele weken geleden, buit 
.±. fl.,50~--- is de kre·1tenactie tijdelijk d.w.z. tot vol-

/ 
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gend seizoen stopgezet. l~e~ de. juni~renrae.d hopen wij ·. 
dat deze overbruggingstijd de stilte voor de storm gaat 
worden, zodat bij de volgens ophaaldienst de wagen . 
het nog zwaarder te·verduren·krijgt dàn tot nu toe al 
het geva}. was. Verzamel nu alvast uw oude kranten en 
tijdschriften en probeer daarnaast die van uw buren en 
familieleden erbij te krijgen. tfocht u teveel kranten 
hebben om ze zelf te komE;!nbrengen, een seintje .aan de 
.iuniorenraad is reeds vol- 1 oendè om ze tè latéh .afhalen. · 
r :.:.".:-':: .· Moei tè kost· het u niet, daarom: We veriiacht'en 
STAPELS!!! Red. 

VARIA: --
Een tijdje geleden brak R, Pieters z:.. been. Het scheen 
deze wl ~o te bevallen dat hij, nauwto.'.ijR:s 4 dagen her
steld, wederom het gips opzocht, STI;fKTE_, 

VE:RSLAG VAN DE KAl"PWEEK FE'SCHWEIJ,Ert 19 t/m. 26 JU.!.l '69 

Zaterdagocht'ehd 19 juli o:n 6 uur vertrokken 1 3 f.-Klassers 
en Hans v.d.Kley als leider, na het c: ':,alen van de bal
lenrousers uit Poeldijk (Verburgh) en de Lier (LVSJ),. 

• in de rich'i~ing van Duitsland, Na 2 p.p-tjes bereikten 
we om.:!:. 3 uur het 950 inwoners tellende gat Ferschweiler. 
De 1e avond werd, na het eten van lekkere goulash, het 
dorp opgezocht, waar de gemeente zich behoorlijk indronk 
en enkele zogenaamde näherinen tegenkwam. Zowel cafê. als 
näherinen werden daarna elke avond bezocht. Zondags
nacht bleven 5 Apollo-fans door cognac van Hans v.d.Kley 
op de been om de 1 ste stap te zien en daarna weer in te · 
dutten. 1 si'faandags werd op het terrein van de 
plae.tselj jke voetbalklb, dat bestond uit zand, stenen., 
heuvéltjes en hier en daar wat gras, met een kater gevoet
bald. Hierbij werd' de tweede prijs ons deel. De sprint 
en het verspringen werden ook gehoufen. Glorieus hierin 
waren Peter de Jongh met 11. 2 sec. over· de 100 meter en 
Gerben Bruinsma die 5,80 meter versrong. Minder glo-· 
rieus.was Gerard. de Hoogd die bij de finish van de 100 
meter over de kop sloeg en daaraan eén pijnlijke enkel __ 
en een geschaafde elleboog. :oveThield.' 'sAvond s versier
den wij 'in- de Ferschweiler Hof ac_hter het café een · 
zaaltje zodat wij rustig(?)' politieverhalen konden ver-·. 
tellen en liederen .instuderen onder het genot van bier; 

• 
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wijn, spiegeleieren met patat en een allercharmantst 
knopje om de serveerster snel te doen oproepen, Het 
pTaatsje Daun werd dinsdag, onder ideale weersom
standie-heden, bezocht. In een van de rond dit stadje ge
legen kratermeertjes werd daarna gezwommen en met, op 
luftmatrszen liggende, Duitse schonen gediscussieerd. 
•sAvonds werd een van de aanwezigen van kennelijke staat 
van dronkenschap beschuldigd, hoewel deze beschuldiging 
slechts op vermoedens berustte, Woensdag vonden de 
zwemwedstrijden in Echternac~ plaats. De 7 mensen die 
hieraan meededen werden door een paar auto's naar 
Echternach gependeld. De andere 7 kw~en later lopend en 
liftend aan. De zwemwedstrijden waren niet al te succes
vol;· slechts René v.d.Steen wist een geeleelde 1e plaats 
op de rugslag te behalen en da2rmee als prijs langs le
gale weg een bierglas te veroveren. De temperatuur, die 
ondePhand was opgelopen tot 34°C., noodzaakte ons wel, 
ook na de zwemwedstrijden in het zwembad te blijven. 
Daar werden ook contacten gelegd met Luxemburgse meisjes: 
2 <lochters van de hoofdcommissaris van politie van 
Echternach. Een van deze twee beweerde dat haar verloofde 
haar met de auto zou komen halen en het zo misschien 
mogelijk zou zijn dat deze Luxemburgèe jongeling ons 
(K-oos,Japie, Gerben en ondergetekende) naar Ferschweilee:i: 
terug zou brengen. Toen echter de verloofde om 4 uur nog 
niet gekomen was, namen wijafscheid, met de belofte de 
volgende morgen koffie te komen drinken. De bovengenoem
de vier personen waren toen genoodzaakt de 10 kilometer 
in 34oc. lopend af te leggen, omdat de ·Duitsers als mee
nemers van lifters niet zo geslaagd zijn, De rest van de 
groep legde de hele afstand in een auto af, en hield 
aan deze rit zelfs wan fles wijn over. · 
Daar uw verslaggever wederom op vakantie·gaa~· volgt 
het 2e deel van dit verslag over 2 weken. 

VERSLAG KAMP BORCULO. H,Jochems 
Op zondag 12 juli omstreeks 11 uur vertrokken we met de 
bus naar Amersfoort omdat we eerst de pupillen af moesten 
zetten. Dàarna reden we door naar Borculo, De reis ver;. 
liep vlot. Om.st11eeks tnlf drie kwamen we in Borculo aan, 
waar we eerst al de bagage uitpakten, en gingen zwemmen. 
r!Jaandag was het weer niet al te best, maar het was toch 
een goed voetbalweer. Het eerste was niet zo succesvol 
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Het tweede daarintegen wel. Het tweede won de wedstrijT 
den öp·cte ·eerste dag (volleybal,voetbal,handbal) alle
maal. Dat was ook een·gröot deel te danken aan onze uit
st·ekende coach Paul v.d.Aar. Dinsdag warèn we weer vroeg 
uit.de veren en nadat we ons gewassen hadden gingen we 
eten, Het eten in Borculo was behoorlijk, Het was dins
da~ stralend weer, zadat we 1 smiddags gingen zwemmen.' 
Het tweede ( het "Sterrenteam") had ook die·morgen alles 
gewonnen. Het eerste had afwisselend succes. Woensdag 
was het weer mooi weer 'smorgens gingen we sporten. Bij 
voetballen had het tweede alwéer veel succes. In de 
voorhoede waar vooral Rinie v.Noört én Tonny 's Gravendi: 
opvielen, was eBnenàl ptoduktiviteit-. Ook·het eerste . 
weerde zich nu goed, vooral de achterhoede, met Robbie 

·· v.d. Steen in de hoofdrol was op dreef. 1 s Middags waren 
we-vrij, zodat we naar 't bos en 't zwembad gingen. 
's Avonds hadden·we een wandelquiz. We moesten ook 
eén liedje ;;;aken. Vooral dankzij Paultje v.d.Aar lukte 
ons dat, :Donderdag was het zoals gewoonlijk mooi weer. 
De afgelopen nacht had het flink geonweerd, Vooral Addie 
en Robbie :werden daar de dupe van •. DorideTdág werden de 
fin~les gespeeld, ons tweede verloor in de kwartfinalè 

.het volleyballen mèt ruime cijfers van het sterke RKV. 
(de latere winner}. Ook in de kwartfinale·van hándbal
len verloren we van .Zwolle 2 ( de latere winner}. îfot 
voetba 7 len echt~r kwamen we via penalties in de finale. 
In de finale moesten we het hoofdbuigen voor 'de beren 
van Zwlblle (1-4). Vrijdag moesten wè hardlopen, Onder 
harde aanmoedigingen behaalde Koevoets een redelijke 
6e plaats. I!i:zelf (Henk Jochems) werd in de halve finale 
uitgeschakèld door Theo Thijs sen •.. 's. r:idr'.ags gingen 
we zwem.men; Voor de 12-jarigeri won Theo Thijssen de . 
schóolslag, Ookgoede resultaten werden behaald door. 
H. v .Bohemen (13oompie) en A. Willeyns·. In de finale crawl, 
verloor de laats genoemde zijn zwembroek. 's Avonds was 
er afscheidsavond en werdëb er prijzen uitgereikt. 
Zaterdag vertrokken we omstreeks tien uur en konden we 
terugzien op een zeer gesla-agde week met mooi weer en 

.. goede. leic\er.s ( paul v .d .Aar, Cor Nieuwenhtiizen .en Peter 
d.e Jong}. Topscoorder biJ. voetballen was. Tonnie .. 
1 s Gravendijk ( 17d. ! ! ! ! h Bij handballen Ikzelf ( 18d ! ! ) . ,,, . 
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Om rialf twee kwamen we bij Aniè~sfoort aan,; .rbe biJS kon 
net niet het pad in omdat er een paal stond, dus m.oesten 
we maar lopen met die koffers, Het was heerlijk warm 

·· e~ we zeurden of we naar het zwembad gingen, het was ook 
ZQ heet, Ik had mijn duikbril bij me, En wij naar het 
zwembad, waar -we heerlijk gezwommen hebben en we hebben 
na afloop patat gegeten .• Toen zijn we weer naar de tent 
gegaan, daar hebben we gegeten, toen nog even gespeeld 
en toen naar bed! De eerste nacht hebben w~ weinig gesla
p.en maar veel moppen verteld., De andere dag waren de· eer
sten om vier uur al ,op, Toen hebben we i-rner aan elkaar 
moppen zitten vertellen., Jaap Colpa en Ton Egmond konaen 
niet slapen en .om half zes werden ze wakker maar we moch-· 
ten pas om zeven uur naar buiten, Om half elf was er een 
handbalwedstrijd tegen RKC,, diÏ!e we verloren, Daarna 
moesten we ·voetballen tegen RKC,, Eerst stonden we met 
2-:-.0 voor, ma2r we verloren toch met .5-2, We hadden 
zes verenigingen in onze pool, waarvan we vijfde werden, 

· 1n het individuele klasement is René de Hoogd 'als zevende 
'geëindigd, Toeri. hebben we gegeten en daarna slagbal ·ge- · 
daan, waarvan we er één hebben gewonnen en twee verlo- · 
ren, Daarna gingen we eten en naar bed en omdat we zo moe 
waren, sliepen we ai na een kwartier en 's morgens· warep 
we later wakker dan de vorige dag, •s Morgens moesten 
we voetballen tegen KDO, die wonnen we mèt 2-1. Die ~ .. 
avond deden we speurtocht, Hij was erg leuk, maar ook 
meeilÎjk op sommige plekken vonden we niets, Daarna 
gingen we eten en slapen. Om 10.10 uur begqn de handbn1-
wedstrijd tegen KDC,-LenS, die verloren we ·met .5-2, 
11. 20 Uur begon de handbalwedstrijd LenS-,Donk die .... 
wonnen we met 7-1 ;· Daarna begon om 12 .1.5 uur· de handbal
wedstrijd VDO-LenS die verloren we met 4-3, 1 s i'.iddags 
zijn we ga,m zwemmen. 1 s Avonds gingen we voetba·11en 
tegen VDO~, die wedstrïjd wonnen we met 1-0. Robbie 
Leyn die in de kampcombinatie zat moest handballen, 

· maar toen hij wilde gooien, ·kwam een jongen keihard 
met zijn hoofd tegen zijn arm aan en toen dacht men dat 
zijn arm uit de kom was ge~choten, Toen werd hij naar 
het ziekenhuis gebracht, maar toen bleek dat er een sch= 

. tje in zijn bot zat. Die avond sliepen wij hetrlijk, 
1 s Moregehs werden de finälisten aan de st·art geroepen 
(hardlopen) waaraan Johny Brochard en René de Hoogd mee
deden, Johny liep. in de finale 9., 7 en in de voorronde 948.5 
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René liep in de finale 9.9 en in de voorronde 9,6, 
Toen moest Ralph ïfiicka met de combinatie mee hand
ballen en René de Hoogd voetballen. 's Avonds werden de 
prijzen uitgereikt, We behaalden één prijs met het doel
schieten, die Kees Schenkels behaalde met 13 punten, 
Daarna kregen we film, die was om kwart voor elf- af-· 
gelopen, Toen ginP-;en we slapen. De busrëis van Amersfoort 
naar den Haag is iedereen goed bevallen. 

TOUBNOCIF.N: 

HBQ • .:. T ,2u!:no oi. 
Zoals vorige week reeds gepubliceerd zal ons voorlopige 

· B1 elftal op 1 0 augustus a.s. dePlnemen aan het Jan War
merdam tournooi van HBC•. (Heemstede). Tegenstanders zijn: 
VDO. ,Wilskracht en Stormvogels. Aanvang 11 ,50 uur. Het 
terrein is gelegen aan d·e Crugiusweg, Heemstede, De vol
gènde spelèrs worden hiervoor uitgenodigd: A.Bauman-
M. Bloks-Th ,Booms-J .D;i.sselclorp-A. JUngschläge,~-0. Kortekaas
T .Resodihardjo-H. Rimn:.elzwaan-Th, v. Rijn-C ,Stapel-J. v .d_. Voort 
Th,1:/ilshaus. Nadere bijzonderheden •. in de volgenèe LenS
revue. Bij verhindering schriftelijke afschrijvingen aan 
dhr. G.v.d.Steen, Nunspeetlaan 303, Tel,398694 " 

D.I.O.S. Tournooi 17 augustus het voorlopige A1 
R,V.C. Tournooi 24 augustus het voorlopige A1 
DCNK Tournooi 24 augustus P1 van vorig seizoen, 

KÀFPNIFUWS: 

Onze li::anipen lllijn weer achter ·de rug; Zaterdagmiddag ·•. 
kwamen onze Ferschweiler-gangers Wlil'er in prima stemming 
terug, Een uitgebrieid verslag v.0 n Cees Grimbergen kunt 
U elders in de Lensrevue lezen, · 
Een woord van dank aan alle leiders, namens de, Juco is 
hier zeker op zijn plaats, Door hun medewerking zijn de 
kar:pen ook dit jaar weer een succes geweest. 

TRAINIWGEN: 

Vanaf 18 augustus beginnen de trainingen voor de junioren 
Hieróvr>~ zuilen de spelers nog per circulaire worden 
ingelicht, 
Op maandagavond zullen de seleetiegroepen Ben C klassers . 
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gaan trainen. De A selectiegro!;p 9.p tjinsdagavond, ter-
wijl de woensdagavond en vrijdagavond voor de :vorige 
A,B eh C klassers is gereserve~rd, 

VERVOLG STAND-N 

Ietwat als mosterd na de maaltijd volgen hier nog de , 
eindstanden van de elftallen 1 t/m. 5, Behalve onze 
voortrekkers eindigden de rest van bovengenoemde elf
tallen in de grauwe middenmoot. Het vijfde elftal wist 
zich zelfs maar ternauwernood te handhaven!! 

SEIZOEN 19~8=1.969 3e Klasse B KNVB. 

1,. DIIC 22-15-- 5- 2-35 ~1--23 
2, RAVA 22--10- 7- 5-27 31-27 
3, Le!".5 . .:; rm 2·1el 22- 7-1 o .. 5--24 26-23 
4.; voc 22- 9- 6- 7--.2~- 29-26 
5; Slikke:'VE''lr 22·-10-- 4,. 8:.-21, 34 .. 33 
6, Quict !'. 22- f'-- 7- ?'-23· 36--30 

" 7. ' vcs 22-· f! · 6- 8--22 . 31"27 
8. D'lll~ 22- 7- 6- 9-20 20-23 
9, "· 22- 4- 9- 9-17 20-26 
10. RKiJEO 22- 5-- 9- 8-19 23-28 
11; Hillcr0rsberg 22- 5" 5--12-15 19-31 
12, Graaf \Jillem II 22-tè·- 6-1 2-14 20-38 

SEIZOEN 19t,8-1969 Reserve 3e klasse D KNVB, 

1, ADO 4 20-15- 1- .4-31 . 51-23 
2 •. r.'.r.'. 2 20-13- 1- 6-27 50-34 
3, Quick 4 20- 9- 4~ 7-22 39-32 
4; H!,'.SH 2 20- 8- 6- 6-22- 38-35 
5T HVV 2 20- 7- 7- 6-21 27-29 
6- HBS 4 20- 7- 5- 8-19 28-37 
7, RVC 3 20- 5- 5- 8-1.7 . 21-23 
8 .• Lenig en s·nel2 20- 6- 4-10-16 ..19-32 
9. · Westerkwartier 2 20-6-4-10-16 28-39 · 
1 O; GDA. 3' 20.- 5- 5-20-25 26-41 
11~ Celeritas 3 20- 6- 2-12-14 29-34 

,.. 'r 

SEI7:0EN 1968-1969 afd. den Haag Res.- 1e klasse m. 
1 .-·· NIVO 2 . 2?-16- 4- 2-36 86T38 
2.; Zwart Blauw 2· 22-14- 2- 6-30 64-41 
3. , Wit Blauw 2 20-11- 3- 6-25 59-30 
4; 'Weste:rkwartier· 3 22-9-6- 7-24 51..,36.• 
5 •. HDV. 3 ., ... 22.,., 9';,,. (;:: .. 7-:2'4' 63-55 

' 

• 



-642-
6; RVC 4 
7:HVV4. 

22- 8- 6-. 8-22 
21- a.;. 4- ·_9-20 

44-51 ~ 

8; Lenig en Snel 
9 .vue 5 

39-41 
46-51 
50-52 
46-58 
46-61 -~- .. 

10, Postalia 3 
11; RKAVV 4 
12, Archipel 4 

3 21-6- 7- 8-19 
20- 8~ P-10-18 . 
22- 6- 6-10-18 
22- 6- 4-12-16 
22- 2- 2-18- 4 29-109 2pnt,Iilindering 

w.n.o-. 

SEIZOEN 1968-2969 afd. dert Haa_g Res 1 e klasse H, 

1; VIOS 3 19-14- 4- 1-32 57-16 
2; RVC 7 20-14- 4- i-32 39-18 
3; BTC 2 20-12- 4- 4-28 57-28 
4; DSO 2 20-11- 6- 3-28 49-24 
5; Te Werve 2 19- 9- 1- 9-19 42-47 
6; DHL 4 19- 7- 2-10-16 31-44 
7; Lenig en Snel 4 19- 7- 2-10-16 50-58 
8; VDS 2 19- 5- 4-14-14 34-40 
9. "Br'.T 4 19- 4- 4-11-12 39.:.52 
10; ODB 4 19- 3- 5-11-11' 37T61 
11, Maasstraat 2 19- 2- ,-17- 4 30-77 

SEIZ00N 1968-1969 afd. den Haag res-2e klasse G. 

~ 1; Westlandia i 22-18- 2~ 2.:.38 69-23 
2; Wassenaar 3 22-15- 4.:. f:.34 69-34 
3; VVP 3 22-15,- 2'- 5- 32 10î-50 
4; GDa 3 2?- 9- 5- 8-23 60-56 
5; Westerkwartier 5 21-10-2-9·-22·· 51-52 
6; Wilhelmus 5 20-10- 2- 8-22 76-77 
7: Naaldwijk 4 22- 5- 8- 9~18 44-58 
8; Adelaars 2 21- 6- 5-10..:17 45-45 
9. Paraat 5 22- 6- 4~12-16 53-85 
10:vcs 6 22- 6- 2-14-14 41-62 
11; Lenig en Snel 5.22-5-3-14.:.·13" 69-95 
12, Scheveningen 6 22-4- 3-15-11 39--76 

. .~ ' . '" 

~ -, 

,, 

..,__. 



DE LENSREVUE 
weekblad van de voetbalvereniging Lenig en Snel 

42 ste jaargang nummer 48 6 augustus 1969. 

TELELENS 

Leris bruist weer van aktiviteit, De elftalkommissie 

is druk doende met het opstellen van de elftall~n voor 

de komende oefenwedstrijden, waarvoor overigens kosten 

noch moeite gespaard zijn, De trainingen zijn op gang 

gekomen. De Junioren-kommissie stort zich op de jeµgd

zaken en ook de familie Geitenbeek is weer op het oude, 

zij ietwat kale, nest teruggekeerd. Tekenen dus dat het 

ernst gaat worden, Elders ·in de revue kunt u de niet 

malse prognoses van de elftal-kommissie lezen, We weten 

dus wat ons te wachten. staat, Volgende week nader 

commentaar! 

OFFICIEEL 

Afvoeren van de ledenlijst: 

no, 379 van der Rijt,M.A. 1 Goudenregenstraat 57, den Haag 

Cqrrectie ledenlijst: 

. no. 356 RellJ!llelswaal _L,, Newtonplein 39 i.p.v. Newtonstr,, 39 

VARIA 

Bas van der Lans is op kamp Ferschweiler ziJn trainings

jack verloren, l'!isschien is een van zijn kornuiten de 

eerlijke vinder, 

Ter herinnering: Denken we nog aan de krantenactie! 

TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO TOTO 

A,s, ·zondag start de betaalde voetbalkompetitie en dus 

ook de toto, De afgelopen week zijn er door de toto

kommissie maar liefst 3200 brieven, 11 aanmaningen" als 

u het zo wilt noemen vorsuuur4, waarin naast de nodige 

áansporingen om ook·•dit jaar weer week in, week uit . 

mee te spelen, een volledig overzicht van de toto-inle

veringsadressen vermeld stonden. 
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.~.AN ALLE SPELENDE LEDEN VAN LENIG en SNEL. 

Uit besprekinp.en gevoerd met het bestuur over het te 
voeren E .K.O. beleid voor het l}eizoen 1969-1970, heèft 
u op de jaarvergadering.per 4 juli al iets vernomen~ -
Toch achten wij het onze plicht U allen mede te delen 
ë·:at onze eisen eh Uw plichten zijn. .. 
Voor velen van onze spel enè.e leden zal het dit seizoen 
reen gemakkelijke opgave worden en zal veel van hun . 
clubliefde boven eerzucht geëist vmrden. Voor ons .zal 
]1et dit jaar, zeker voor de vijf hoogste elftallen, . 
geen 'gemakkelijke opgave zijn U allen naar wens·te doen 
spelen, gezien het beschikbare spelersmateriaal. In 
verband met het 50 ja,~ig bestaan -c:;.-.n onze vereniging 
;.ullen er ook ·kampioenen moeteri komen, zullen wij naar 
hogere afdelingen moeten promoveren, maar.zullen wij 

Gr ook op moeten toezien dat aansluiting niet verwaar-
1oosd wordt. 

Om meer eenheid in de elftallen te ga2.n krijgen, zullen 
wij als eerste in de amateursector, met dertien spelers 
rer eiftal gaan proefdraaien. Dit.houdt in dat er om . 
beurten gewisseld zal wórden, maar de eenheid in dit elf
tal. bewaard zal blijven. Ook is de mogelijkheid aanwezig, 
en èiaarvoor hoeft men niet geblesseerd te zijn,dat Uw 
aänvöëraëf-ëën-spëiërswissëIIng-tI}ctëns-aë-wëctstrijd kan· 
toepassen. Wij hopen dat de spelers aan deze proef wil-· 
len· meewerken,. waardoor voorkomen zal worgen, dat er spè:.. ... 
lers zijn die teveel als reserve moeten worden opgesteld, 
om wat voor reden dan ook, · 

Als eis gaan wij stellen, minstens 20 minuten tot 15 mi
nuten voor aanvang van de te spelen wedstrijd aanwezig 
te ~ijn. De aanvoerder. krijgt.het recht.een van de aan
wezige reserves op de juiste plaats te doe'n opstellen; · 
wanneer iemand r::.et_ op tijd a2.nwezig is. De te laat 
komer krijgt tevens een reserve beurt. 

Reserve_s2elers, genoemd ais· ·zijnd~· ~r. een, twee of drie, 
wil niet zeggen dat zij als zodanig ook zullen invallen. 
Naar gelang van plaatsbezètting zal hierover•door de 
aanvoerder beslist worden. · · 



645-

·rens_rechters •. Wanner geen vaste grensrechter per elf

:äI-äänwëzig:-is~ wordt tj.e' al:s,,nurnmer. een ·vermelde speler 

tiermede ·belast .• , , , . . • ···: ,· · 

iia:t.eri.alen: · I'ed'èr èrf.t"ä.l .'is ve.rantwoordel?,.jk vç,or .d'e aan 

iëii-üftgëreikte· material.en en·· zij: dragen. 0_9k de zorg, .dat 

iet ingeleverd zaI wordèn. zoa:I.s het.•Qok a,an:·hen is mee-· 

~egeven. Bestuur en ]J:·;K,0,,. zijn geen ballerijongens,,. 

)traffèn: Bij' ontvangen· van een offic:j.~le,-w.aarschuwing, 

irfë-wëastri'jden geschorst.. ·. . . · 

3ij het .uit "het :v:eld' z.ensfen, zes wedst'rij_dèn geschorst; 

~fschrijvingen; Alleen op maandagavond van 20.30 uur 

~0E-2T:30-üur-ên op vrijdagavond van 1,9, 30,-uur tot 20·, 30 

11ur aan het clubgebouw 11 Hengelolaan,L ,tel. 66 •. 13.14 met 

opgave van reden waarom men:. niet .kan spelen~ , . . 

Ingeval er zich sterfgevallen .of ernst:j.ge ziekte voo:rdoet 

dan kan· men altijd-nog tel .• 39 • .52:55 )Je':).le17-., . · .. _ 
-~ . . 

• . . • . ~ l 

Gewonde· of: geölesseerde· spel~r.s worden niet· e.erder· opge

sEëia;-aän-ään-aë-E:K:.n:-rs-mëaegedeeld' dat' zij weer. . . 

beschikbaar zijn~ . · 

Namens de. E .• IC. 07 •.. ~ A .Bogisëh ·, 
,. 

Vervolg M.!!:!§!g§!;J;;/;Dg§!!:LY!!!LQ!LJJ;.,_!5.!Q.! 

~~~~!'.!°g_~!::f!::D~~~E~g!}§ .• .. · ....... 

A,s.'-zaterdag 9 augustus om· 14,00 Uur gaan wij starten·-· 

met. de· wedstrijd .Lens tegen Zwart-Wit '28, ui:t·. Rotterdam, 

als voorbereiding van 'het• nieuwe· seizoen: 1969•_-1970, Een 

seizoen waarin veel •van onze spelers· gevr:aagd zal wordem, 

niet. alleen ·vanwege ons; ·50. jarig bestaan-.waar wij' lang

zaam naar toe l.even, ·maar vooral om de. achterstand welke 

wij met onze. elftallen in. de. K"N. V.B .• ,.innemen.,, naar een 

hoger plan te örengen.aWillen· wij in de"ikomende jaren 

mee blijven· doen, dan "is .hier· maar· een antwoord op_,, 

minstems 7 ·van de ·-f1' ·e_lfta_llen moet.en dit·. jaar promoveren. 

Wi·j; hebben _·er de spelers• voor, laten zij dit .waar maken. 

Zoals ·.reeds ·in de'.J,ensrevue nr. 41 werd. vermeld is onze 

eerste tegenstander Zwart""".Wit uit Rottercl,am •.... Een :pret

tige· en. ·sportïeve tegertst_f!,nd'er die· .ge· laatste jaren 
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topvoetbal in de zaterdagcompetitie.speelt, Een vereni
ging die veel gevraagd worqt om als tegenstander op te 
treden tegen zeer gerenomeerde clubs, Enkele spelers 
mochten reèds het oranjeshirt van het Ned~ Amateurelf
tal dragen. Hopenlijk zijn wij in staat ook topvoetbal 
tegeh hen te spelen, maar,.dan. rekenen wij wel op een · 
behoorlijk aantal supporters, zij zullen het zwaar 
krijgen, · 
Zaterdag 9 augustus:· 
14;00 uur Lens comb; 2 tegen Zwart-Witcomb; 2 
1 6. 00 uur Lens comb. 1 teg_!')n ZWart-Wi t comb • 1 
Opstellingen worden op de·training bekendgemaakt, 

H.B.C. tournooi zondag 10 augustus, 
:?ioals in vorige Lensrevues gepubliceerd zullen de 
volgende spelers a.s. zondag aan_het Jan Wàrmerdam tour
nooi, georganisserd·door H.B.C., Heemstede, deelnemen. 
A; Bauman-r-1.Bl-oks-Th.Booms-.J--,-Di_sseldo-::-p-A. Jungschläger-
0. Kortekaas-T; Resodihard jo-H. Rimmelzwaan-C. Stapel.:. · 
P. v.d. Steen-J. ir .d. Voort-Tb. Wilshaus Leider :dhr. J. Zoet 
Samenkomst:· 1 0. 15 uur ingang· Leri~ terrein; 
Afschrijvingen schriftelijk aan dhr. G. ". .d. Steen, Nun-:
s~eetlaan 303, telefonisçh uitsluitend vrijdaga~ond 
tl{ssen 6,30 en 7,-- uur tel. 39,86,94 

Voorbereidin~en nieuwe seizoen. 
Vanaf half augustus zullen wij behalve·met de trainingen 
ook met oefenwedstrijde~ gaan beginnen. Aan de nieuwe · 
competitië zullen wij met 4A-7B-6C-5P en :,3W elftallen 
deelnemen, De competitie zal 7 se1Jtember beginnen en . 
voor die tijd moeten alle competitiekaarten in orde zijn 
Er zal nog (waarschijnlijk op 18 augustus) een groep 
jongens moeten worden gekeurd, terwijl wij voor een· 
groot aantal spelers ook.pasfoto's moeten ontvangen, 
Enige weken geleden hebben wij ree~s een aantal namen 
gepubliceerd, doch tot op·hedèn hebben wij nog niet. 
veel reactie hierop ontvangen. Cnderstaande spelers 
moeten v66r 15-augustus twee pasfoto's inleveren, · 
Wij moeten deze datum absoluut aanhouden omdat de K.N.V.: 
anders niet tijdig de nieuwe competitiekaarten kan 
klaar krijgen en de betrokken.spelers dus niet aan de 
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competitie kunnen deelnemen. 
A-klassers: H,Albers-E.v,d.Linde-A.Ramakers v,Praag 
B-klassers: C,v,d,Aardweg-T,v,d,Aardweg-A,Albers-

G,v,Ardenne-C,Bakker-J,Bast-P.Berkelaar
M,Bloks-A.Brouwer-H,v.Dam-G,v,Deelen
F,Disseldorp-J,v.d,Ende-R,Fornari-B,de Haas-
F. Hazebroek- A,Hoefnagel-A,Jungschläger-
J ,I:eyers-F, v. Os-C ,Stapel-P ,Steffen-· 
P.Verheesen-R,de Vroege-R,Wouters-R.Ravesteyn-· 
P,Wilmer, 

C-klassers: P,Koevoets-J.Koomen-J,SJ.abber-E,de Wit, 
Pupillen: M,Hoogduyn-A,Koevoets-M,Prins-M.Versteeg-

F,v,dZel-H,Heezius, 
Welpen: F,Bauman-R,Koevoets-S,v.d,Meer-R,de Wit-J,v,Tuyl. 

De foto's, waa.rop aan de achterkant naam en geboorte
datum moet zijn inccvuld, kunnen worden ingeleverd bij 
dhr. G,v;dSteen, Nunspeetlaan 303, of a.s. zaterdag 
tussen 2. -·- en 3, -- uur op het veld, 

JONG LENS 
.. 

Deze week is de geheel door de Junioren-Raad verzorgde 
11 Jong-Lens" verzonden, ·, ) 
Voor belangstellenden zijn nog enkele excemplaren verkpijg
baar. bij Paul v.d. Steen, Nunspeetlaan 303, tel. 398694-

JUNIORENRAAD. 

Afgelopen seizoen is deze raad als experiment ingevoerd 
en is een succes gebleken, 
De bedoeling is om binnenkort in de Lensrevue een op
roep·te plaatsen voor kandidaten voor de Junioren
Raád, Uiteraard verwachten wij dat de aktieve leden 
van de oude raad ook het komend seizoen hun krachten 
aan deze aktiviteit willen wijden. 
Tot de taken van de Junioren-Raad behoren o,m,: het 
organiseren van pupillen tournooien, sportdag, kwiz
avonden en het verzorcen van '1Jong LenS", kranten
aktie e.d., 

JUKO 
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TELELENS 

"Lenig en·Snels trainer Hans Scherpenisse is een geluk-
kig man, 11 · 

Deze regels stonden in de afgelopen week verschenen 
voetbalkrant van dafblad "Het Binnenhof". Geen van zijn 
spelers vertrok en op wat langere termijn valt er ver
sterking van de jeugd te verwachten", aldus lezen wij 
verder, Na de eerste oefenwedstrijden tegen Zwart Wit 1 28 
en P.D.K. moet de heer Scherpenisse er volgens ons be
roerd a2n toe zijn, in ieder geval heel wat minder gel_uk~ 
kig dan algemeen werd ·aangenomen. Dat er tot tweemaal·. 
toe werd verloren, ach da2r komen we wel overheen, maar 
de wijze waarop L.ens "af"ging, heeft ons weinig hoop 
voor de toekomst (lees: kornpetitie) gegeven, Tegen 
zaterdag eersteklasser Zwart \'lit 1 28 uit Rotterdam kwam 
Lens duidelijk snelheid en conditie tekort, enigszins 
verklaarbaar omdat er nog niet echt getraind is. Z~'lart 
Wit 1 28 is echter een goed ingespeeld, snel en attr·actief 
vo.etballend team { zij trainden al twee weken!)~ neem 
daarnaast een tam, zonder inzet en volkomen fantasie
loos voetbalspelend Lens eh de blamerende nederlaag 
van 9-0 zal u minder vreemd in de -oren klinken, Kon zater
dag nog van een, zij het grove misstap worden gesproken, 
zondag tegen collega~derde klasser {notabene: een debutant 
P.D.K. kreeg Lens alweer een koude douche (6-0 nederlaag), 
een dóuche die de spelers hopenlijk wakker heeft geschud 
en die hen heeft doen inzien dat het zo niet langer 
kan gaan. Er zal kei- en keihard getraind moeten worden 
om de opgelopen achterstand op vele andere verenigingen 
die al enkele weken trainen in te halen, als we al niet 
te laat zijn, Overigens lijkt ons het systeem: eerst 
oefenwèdst~ijden dan trainen ook niet zo'n gelukkige: 

.. keus, de nederlagen op deze wijze goedpraten, klinkt 
lachwekkend. Bleef _het vertoonde_ spel beneden de maat 
ook het aantal toeschouwers was aanzienlijk minder dan 
werd v·erwacht. Geen eeweldige start dus, ma2.r gezien 
de wedstrijden die de EK6 nog in petto heeft, zijn er 
nog legio mogelijkheden om zich te revancheren, Zowel 
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voor de spelers als voor de afwezige toeschcuwers, Dat. 
is de enige uitweg die wij nog zien, 

KAl'iPVERSLAG FERSCHWEILEB. II ---· 
Waarnaar u allen reeds 2 weken hebt uitgezien, volgt 
dan nu: het 2e deel van het kampverslag Ferschweiler. 

Woensdagavond werd zelfs even serieus gedaan: een dis
cussie over de functie van de krant in onze samenle
vinf-, De vrije da@, die voor ons op donderdag gepland 
was, werd besteed met een 1.,it~·ebreid bezoek aan Echter
nach. Al lopende in Echternach aangekomen, splitsten 
wij ons in enige p:roepjes met de belofte, on, 4 uur bij 
het zwembad ww,r bij elka2r te ko:1,en. Allen verma2 kten 
zich best in het toeristenstadje; met het slenteren 
door de stad, zitten in lunchTooms en bezoeken aan de 
gr2.ftombe waar St. Willibrord' s bot jes en beent jes begra
ven ligf,·en. · Ook ontmoetten we enkele lieve, sai;,pig pra
tende BelPische padvinderkens, die (ja lezer, ook in 
dit ka:0mversl2.g no," een moraal) ofschoon ze pas 17 jaar 
zijn, al' 6 keer pèr .ja2:c uit meren en dan pas om 11 uur 
thuis moeten zijn. Om 4 uur was iedereen bij het zwem
bad terug. Da2r werd nog even gezwom:·en en toen een 
eethuisje cpgezocht, waar men zo'n drukte niet gewend 
was enkeJ_en waren al· een kwartier kla,Ir, terwijl anderen 
nof." moesten beginnen, De avond wer·d daarna op verschil
lende manier doorgebracht. Enkelenpikten een bioscoonje 
terwijl 2 andere, op sensatie beluste jongelingen de· 
hoofdcommissaris van politie achtervolgden. Dat gebeurde 
echter tevergeefs: de goede man wipte na een zware dag
taak een caf' binnen. Om half twaalf was ied:ereen, door 
twee taxi's gebracht, weer op het kampterrein terug, 
alwaar soep en een abnormale hoeveelheid worsten op onze 
knorrende magen stond te wachten. Tijdens het eten was 
een andere vereniging nog zo vriendelijk een niét nader 
te omschrijven persoon oude tafel te deponeren, Na deze 
al dan niet sensationele gebeurtenissen, zocht iedereen 
zijn slaapzak en misschi"n wel lekke luchtbed op, Vrij
dag wèrd het restant van het volleybalprogramma afge
werkt, Het 1e team speelde.bij vlagen zeer sterk, maar 
was niet opgewassen tegen·de beulen van Unio en Celeritas 
Het 2e team daarentegen werd 1e in zijn poule. De middag 
werd doorgebracht met wat luieren, kaarten en pokeren, 
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0ril .5 uur vond--de mis plaats,:. di~ · door haar ongedwqngen 
karakter velen wel aansprak. /Hierna werden de prijzen· .. 
uitgereikt en de vlag gestreken. De laatste avond in 
de Ferschweiler Hof werd er, hoe kan "h~i;, á11ders, flink 
gerimpeld-, maar toch werd niemand van kennelijke· stäät;·· 
beschuldigd. Toch bleef het top ongeveer half twee.vr:ij 
rumoerig- in de tent, omdat niet ,iedereen zijn juiste . 
slaapplaats kon vinden. De volgende ochtend stond ieder
een echter toch weer om half zeven met zijn_dy.ffe kop 
onder de kraan om op tijd klaar te zijn voor het vertrek. 
Nadat in 2 bussen 60 meisjes, ... çlie het .kamp de week daarop 
zouden gaan.bevelken, waren aangekomen, vertrokken wij 
èm 9 uur, wederom met Verburgh ,en L. V. S .·J. in d.e bus~ · 
richting den Haag. Onderweg werd verscheidene malen · 
het Westland-chauvinisme van .onze mede-r.eizigers bespeeld. 
Om half ze-s doemde het Lens terrein weer voor ons op en 
was ook deze grandioze week weer ten einde, Alles wat 
de,zé week nodig had, was a .. nwezig geweest: Niet .allen 
"wein,Weib und Gesäng", maar qok goed weer, een beetje 
spert· en een berengoede teamgeest. Bn dan natuurlijk de 
Qedankjes: allereerst een levensgrote pluim voor Han~ 
v,d.Kley, die geen moment leider behoefde te spelen, maar 
steeds een deelnemer, net ·a1.s ons leek, Ook de" ideale 
ke.r.1pstaf heeft er veel toe b:L jgedragen en de Juko die 
een en ander heeft georganiseerd. Hopenlijk heeft ieder
een, ondanks, de inside-berichtgeving zich een beetje 
ee:n voorstellin,:,. kunnen maken. van 'deze kampweek,. 

Namens de··andere deelnemers: CEES, 

OFFICTEEL 

Afvoeren_Ledenlijst 

.56 J,A.E.Braun 
1.53 J.H.K.Helwig 
2.59 C .W .Kuyper 
269 A.H.P.Limbeek 
338 R.H.Peters 
363 A.J.M.Roodbol 
3-90 P .G .• G ,Schulten · 
.509 C,F.M.v,Zijl 

Sekretariaat ------------

•• 'j 

Tot nader order dient alle korrespcndentie voor het 
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sekretariaat gezonden te worden ae.n G .H ,C .Hallen, Val

kenboslaan 18, den Haag tel. 324044 

Advertenties Lensrevue 

Voor de omslag van de Lensrevue is nog vakante adver~ 

tentieruimte beschikbaar, Belangstellenden ~rorden -./er

zocht kontakt OD te nemen met het sekretariaat. 

KCTTRIBUTI:);S 

Wellicht ten ove,..vloede herinneren we al onze leden 

eraan, dat de kontributie-bedï"afen m.i.v. 1 juli •69 

zijn veranè.erd. De kontributie voo1" senioren beclrae.gt 

60 gulden p.jaar, voer junioren 36 gulden p,ja·r, voor 

:oupillen en welpen 30 gu..lcl<•n p. jaar en voor niet spelen

de leden 25 gulden p.jaar. Ook de leden, die de kontri

butie automatisch per riro laten afschrijven, worden ver

zocht met deze gewijzigde bedra~en rekening te houden. 

Er zijn nog een arntal leden, die kennelijk niet op de 

hoogte z..ijn van het feit, dat de kcntributié minimaal 

drie rna,"'.nden. vooruitbeta;cld dient te werden. Verder 

zullen de lecl.en met kontributie-achterstand er rekening 

mee moe\en houden, c1at zij NIET zullen worde,1 opgesteld, 

zcle.ng: hun achterstallige kont ributie niet is betaald, 

1'1JTATIES LBDî-;r'LT JST 

39 F.C.v,Boheemen wordt niet-spelencl lid 

111 W .C.En-0 ,lebert ad1°es Fultonstraat 40 

133 N.r.de"·aruite'" adres Bu1"g, Hugguerst;~aat 157 Amsterdam 

312 moet zijn Gijsinglaan 53b 
314 tel. 65.79,75 
315 moet zijn NS 
341 tel;.67.76,85 
376 tel.01742 - 2053 
378 tel. 01742 - 2053 

VA",l.J.A 

Wederom een vreugdevolle tijding: 

op 7 augustus geboren Hennie Hogetoorn, zoon· van G .M, 

Hogetoorn en !-",C.Hogetoorn-van Oox·schot, bn:ertje van 

Linda,. · · 

UIT5L/.G:,Jll SSFICEREN • 
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9 ~ug. Lens 1 
LenS 2 

10aug, P,D.K. 
P.D.K. 

Zwart Wit'28 1 
- Zwart Wit'28 2 
1 - Len8 1 6-o 
2 "LenS 2 4-2 

0-9 
1-4 

PRCGRAENiA SENIOEREN VOOR :i.;CNDAG 17 AUGUSTUS 1969 

14.30 uur S.J.C, 1-LenS 1 veld Schiestraat-Noordwijk 

vertrek 1 3. -- uu1" Lens ter1°ein ( eigen vervoer) 

12,-- uur Lens co b, 3-S.J.C. 3 
12,-- ., Lens comb. 5-S.J.C, 5 

15,30 ·· Lens comb. 2-R,C.D.H. 1 
15,30 " Lens comb. 4- R.C.D.H. 2 

·opstellinren van Lens 1 ën 2 worden na de training be

kend gemaakt., 

DE GPSTELLINGEN 

LENS 3 LENS 4 LENS 5 

lC-ilërbarendse Tn:Suykerbuyk A. G:EKëirnans 

F.Straathof C,v.Bronckhorst A.v,Essen 

P,v.d.Aar A.v,I.gmond lcI,v.Zilfhout 

1'L Koot A. L., Smit skam J. Verhaàr f',.. 

J,Bijsterveld W.Verbarendse J.v.Schaik · 

D·.Holt C.Vervaart W.Venderpo~--

H. Nieuwenhoven __ L ,.Rem.-nerzwaal J. de Boer 

R.Brandenburg G,Looyenstein · "J .Vfitting 

C,v.Koesveld F.Wubben w;Hansen 

A;Kortekaas G,de Hoord H.Haket: 

J.Heins C.Grimberten W,Eykelhof 

RI:S RLS . RI:S 

W,Burghouwt R,I:ykelhof ' A,Cox 

G;DuiÏresteyn F.v,d,Berg H,Westhof 

D,Groenendijk G.Hoogetoorn B,Lustenhouwer 

Afscri.jven uitsluitend vrijdag:avond tussen 19.30 en 

20. 30 uur telefoon 661 314 Lens-gF-böuw. · 

PRCGi:lAM}.A JUNIOB.EN zctmAG 17 AUGUSTUS 1969. 

A.s. zondag zal ons voorlopig A1 elftal deelnemen aan het 

t.oernooi dat door DIOS in Nieuw Vennep wordt georgapiseem" 

De .01)ening is om 11.45 uur en LenS speelt de eerste wed

strijd om 12.00 uur. Onze -t;;egenstanders zijn Hàlfweg, 

E.H.S. uit Ha~_rlem, K.D.O, uit de Kwakel en. D.S .• O.V. uit 

Vijfhuizen, De wedstrijden duren 2x15 minuten. De finales· . 
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worden gespeeld om 16 . .50 uur; De volgend~ spelers··worden 
vérwacht:·B.v.dLans-F.Guyt-L~Duivenvoorde-P.Hop-A.Huis-, 
F; Rae.ff-C ,Schrover-G. v.d. Velde-L. v.d. Velde·-P ,dé Vries-
R. v .Hartingsveld-A. Tinnebroek-J. v .Hulst. · 
Sámenkomst 1 0, 1.5. uur ine:ang Lens, terrein. Leider: dhr. 
J .Hop. Afséhri;j"yen uftsÏûitënä -,/rijdàgàvond tussen 6.30 
en. ?,JO uur bij dhr. G.v.d.Steen tel.· 398694 

... -
Zat erdaf 2 3 augustus start.en wij niet een volledig oefen
programma vom· alle elftal)_en. 2\oals wij reeds hebben 
vermeld zullen aan de a.s. lçomoetitie de volgfnó.e eJ:.f
téèülen deelnemen: 4 A-elft2.llèn. ( spelers gebo:.•:,n tus:sen 
1~9-'.51 en 31-9-'.53) 7 B-elftàllen (geboren tussen 1-9-'.5: 
en 31-8-'.5.5) en 6 C-elftallen (geboren tussen _1-9-'.5.5 
en 31-8-•.57) Aan de pupillenkompetitie zuilen .5 elf
tallen ) spelers 1;eboren tussen 1-9-'.57 e_n 3,1 :-: 8- '.59) deel
nemen. Wij hebbën momenteel 33 welDen (geboren tussen· 
1-9- 1 .59 en 31 -11.:·,_-61 ) , zodat het- -er -naar uit ziet, "dat. ... 
hiervoor 3- elftallen kunnen worden infedeeld. De kompe
titie z.al op 6-7" september beginnen zodat ook op 30-51 
au,,us't1iS nog' oefenwedstrijden kurîrie,n worden re speeld; -
De opstellinr:en vooi· beide we eenden· zijn uiteraard nog 
vcorlo~ig;·Van de volgenäe spelers hebben wij nof steeds 
geen pasfoto's ontvangen, Het is dringend noodzakelijk, . 
dat deze foto I s vé6r ma2.ndap 18 .ëtugustus in ons bezit zij1 

A-klassers: H.Albèrs-E,v.d.Linde-
B-klassers: C. v .'d :Aart'ueg-T. v .d-.Aardweg-A .Albers-J. Bast
p. Berkelaár..:G. v. Deelen-R. Fornari-F-.Hazebroék-B ,Hoefn,9.gel
A. Junfschläp.:er-J .Eeyers-;-F, v. O::,-P. Steffen-R,de Vroege-
R.Wouters-RTRavesteyn · 
C-klassers: ·P. K\'>~voets-J ,!Coomen- ·. 
Pupillen: I'.,Hoogd.uyn-A. Koe\roets-F ,v .tl ,Zel-H .Heezius-,~ 
Welpen: -F ,Bauman-R.Koevoets-S. v .tl .1-:eer.,- . 
De foto I s waarop· àan de· achterkant na:am en géboörte.:··· 
datum zijn ingevuld, kunnen worden ingeleverd bij 
dhr. G.v.d.'Steen; Nunspeetlaan ,,303,.-.of a,_s._zaterdag 
t?ssen 2.-- en 3,.-- uur op het veld. · · . . 

TRAININGEN 

Voor dé selectiegroèpen beginnen volgende week de t~ai
ninp:eri. De ss1-menstelling van de groepen, zoals hieronder 
is gepubliceerd, is natuurlijk voorlopig: wijzigingen 
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blijven steeds mogelijk, afhankelijk van prestaties en 
opkomst bij de training. Uiteraard is voor de selectie-
groepen de training verplicht gesteld, 

A-klassers: dinsdagavond_van_19,00_tot_20,15_uur 
• 

J.Bertens-L.Duivenvoorde-F.Guit~R-v-Hartinxveld-J.v.d •. 
Hèyden-R.Hoefnagel-P.Hop-J,de Jongh-A.Huis-J,v,Hulst
W.Kouwenhoven-B.v.d.Lans-F.Raaff-C,Schrover_G,v,d,Velde
L.v .• d.Velde-P.de Vries-,T,de Zwart-R.Vuurens. 
Eerste trainingsavond: 19 augustus a.s. 

B-klassers maandagavond_van_20~15_tot_21.30_uur 
• 

M. v ,Baggum-A ,Bauman-I~. Bloks-Th ,Booms-F ,Dissel~orp-

.:. 

J, Disseldorp-D. v. Delft-H, Jochems-A. Jungschläger-0 ,Kortekaas 
Tr .Resodihard jo-H. ,timmelzwaan-J. v, Rijn-Th. v. Rijn-A ,Schijf-• 
C .Stapel-P. v ,d ,Steèn-G. Trorm:1elen-Fr. Veeren-J. v.d. Voord
Th.Wilshaus-R.Zoun, 
Eerste trainingsavond: 18 au?ustus 1969. 

C-Klassers: maandagavond_van_19.00_tot_20.15_uur 
~:• 

A,Baven-G.Bloks-G,Colpa-G,v,Gessel-A. 's-Gravendtjk-R,Harnas 
J-.;,Heynen-J ,de Hilstèr-E.Hoefné',gel-J .Janrnaat-A,Lodder-
G .Lcrsheyd-R. v .Luxernburg-R.:.icka-Q. v .Noord-P. Peio-reyn-
G .Ruygrck-R. v .d, Steen-Th. Ti jssen-R. Verbarerdse~G. Wouters. 
Eerste trainigsavond.; 1 8 aue.ustus a. s, 

B elanvri .ik 
Afschrijven: A-klassers dinsdagavond tussen 18,00 en 19,00 
ÜÜr-biJ-ctnr. G.v.d.Velde, Hertenrade 161, tel. 361433 
B-klassers en C-klassers maandagavond tussen 18,00 em 19,00 
uur bij dhr. J.B.Zoet, Larensestraat 47, tel. 335188 
-- de training gaat steeds door, ook bij slechte weers
omstandigheden, tenzij in de Lensrevue anders staet vermeld 
(mededelingen over zaaltraininf volgen t.z.t.) 
-- nae.st normale voetbaluitrusting steeds gym- of' 
volleybalschoenen meenemen, 
-- steeds tijdig d.w.z. een kwartièr v66r aanvang van de 
training, aanwezig zijn. 

De a-Klassers trainen onder leidi_ng van dhr. H, Scherpenisse 
terwijl B- en C-klassers getraind worden door dhr,A.Bauman. 
De Juko hoopt en verwacht dat jullie je ook dit seizoen 
enthousiast zult inzetten, 
Zo spoedig mogelijk zullen ook de overige junioren de 

· trainiBgsgr-oepen., wor,den bekendg.emaç.kt ~,.. ~ ~,- _., ._ ,, • , .. - ... -
r' 

/ÏiJ) .P· . .P' 
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JUNTCRENRAl\D, 

Zoals vorige vraek reeds in de Lens-revue stond vermeld, 
wordt er een nieuwe juniorenraad gekozen. Het is de-be
doel inp:, cl.at dr- ke.ndictaten zich vó6r 30 augustus a.s. 
aanr,1elcJ.en, Daarna ·zal de Juco na,overleg met het Bestuur 
d · ·namen van de geaccepteerde kandidaten publiceren en 
kan men een keuze maken. Vervolgens wordt beb;md gemaakt, 
hoe de samenstellinf. vaN dë juniorenraad voor het komende 
seizoen zal zijn·;e Be juniorenr;,ad bestaat uit min ... 6 en 
max. 9 leè.en. Het.•is de becl.oeling, do.t uit iedere klásse 
2 à 3 jongens.· voor de_ juniorenraad gekozen worden.· ·rn -
prj_ncipe kunnen·alle junióren-uit de A.B.ènC. klasse.zich 
kandidaat :,tellen, De jongens, die zich als kandidaat 
,~illen op,;reven kunnen dit op zaterdagmiddag 23 aufustus 
op het veld dce.n bij een-van de Juko:-lcden of vrijdag-

·avond 29 au17ustus bij ·dhr. G.Duivesteyn, ::iddenstede 2.50 
tel. 676183, uitsluitend tus~en 7.0P en 8.00 uur • 

.. 
nli' "ULT t, 'l'"'NC>T~':,ZI0.HT "'ëNIO""'N 19 6 8-19 69 ~.J,J ,._H _ _J_.,,l_,_,:1. ··-· U.~ ru~ • 

LenS 1.22 7 1 0 .5 24 26-23 1 , 09_ 

LenS 2~20· 6 4 10 16 19-32 O, 80 -

LenS 3 21 6 7 8 19 46-.51 0,90 
Lens 4 19 7 2· 1 O · 1 6 · .50:..58 o,84 

LenS .5 22 .5 3 14 1 3 69-9 .5 0,.59 
LenS 6 1 _8 1 3 3 2 29 66-36 1 , 60 

Lens 7· 16 6 3 7 1.5 39-41 0,94 
LenS 8 17 .5 3 9 1 3 41-4.5 0,76 
Len-S 9 16 2 3 1 1 7 19-.56 0,44 

TOTAAL 171 .57 _38 76 1.52 3i.5-437 0,89 
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BESTUURSFORMATIE 

Het waarnemend bestuur maakt bekend dat het erin is 
geslaagd zowel een kandidaat voor het voorzitterschap 
als voor voor het penningmeesterschap te vinden. 
Recente ontwikkelingen in het prive-leven van onze 
"scheidende'1 voorzitter hebben het mogelijk gemaakt 
dat hij alsnog in staat is het voorzitterscgap op zich 
te nemen. Vrijwel tegelijk met deze zeer verheugende 
ontwikkeling, is C.Nieuwenhuizen bereid gevonden om 
een kandidatuur als penningmeester te aanvaarden, De 
bestuursvoordracht van het waarnemend.bestuur komt er 
nu als volgt uit te zien: 
voorzitter: H;Houkes 
sekretaris: G,Halleen 
penningmeester:C,Nieuwenhuizen 
komrnissaris: S.de Bruyn 
kommissaris: J,v.d.Kleij. 
De leden.zijn de komende veertien dagen in de gelegen~ 
heid tegenkandidaten te stellen, Indien er binnen de· .. 
gestelde termijn geen.tegenkandidaten naar voren wqr~. 
den gebracht, dan is de hiervoor aangegeven formatie 
gekozen. 

Namens het waarnemend bestuur, 
G .• H .Halleen, wnd. sekr. 

BENOEMING IN JUNIOREN-KOr-,lMISSIE. 
In gemeen overleg tussen Junioren-kommissie en waar
nemend-bestuur is inde· Juko benoemd de heer J,Hop. 
De heer·Hop is bereid gevonden deze benoeming te aan
vaarden, 

Namens het waarnemend-bestuur, 
G,H,Halleen,wnd,sekr, 
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TELELENS -·---~~--
Na weken van stilte rond de in de gilgeven sit'uatie·'"re 
ven,mchten bestuur.svoordracht vond. m.aandagav.ond. op- uit:
nodiging van het interim-bestuur een kom:nissie '( kaäc1'-) 
bijeenkomst pJ:,aat s, v,aa1·op geheel .tegen do verwachting: 
in eén kor.1pleet nieuwe best\.iursfOrmatio aan d'e orde 
lC\oJ'ar.1. Bepaald een sensationeel gebeuren! 
Wij vei·heugen ons er met velen op dat hi,)'.',rm!'Jfl:P.h!ä):\; 'drGi
gende cr:isis-gevaar .in onze vereniging is afgewend. 
Alhoewel 'de. ·benoeming pas over_' 14 dagen definitief kan 
wór:lGn ··ce:'ios;::d, geloYen· wij r:.ict da.t c:c c;egronde bEizwa-• 
ren r.eg,m dit "bes·tuürsg<::welö" té' berde gebracht .kumwn 
wor·dGn.,· Daarnaast 'alle lof voor- het iî.nterim-,-bestuurs 
dat ónda::îks do onp~,cttige arbeidssfeer ha.ar· uktivitc.:ii
ten he.eft · vóoi't;gezct. cm t8n lange· loste net oen rii!'Jut,· 
en voor icde:,·een aanvaardbaar alternatief voo:c :10· dar: 
is gekomen" Aanva.::irdbaa~ :·ook tenslotte vooi-.; de oppós:itic 
die het in deze hele affaire dénig liet. afweten! 
l.'Jij 1-renscn het komende bestun-r._ .lnt doo:t· de koi:lln:isGie~J 
alle stéun en vertrouwen werd :i;oegeze:::;d, rian ook een· 
Prettig, r.iaar vooral ook rustiger ver.:ó•n:Lr;i!163jaar toe. 

DIALOOG: 

-'zie hebben gewonnen 
·-Zo? 
-Ja, maar ze hebben ook getraind. 
-Zo en het 2e en 3e? 

Redaktie" 

-Ja die trainden ook wel, Er waren er al 8 van de · 17, 
--Nou en? 
··•Ze Y8l"'lor-cno 
-Nou en het 4e dan? 
-Die hebben ook verJ.ore-n, 
-??????? . . 
-Ja maa!' die kunnen er niets aan doen; die mogen _nog 

n;i.et 'tdl:lnen, 
-Ja maar he:~ .5 e won wel. 
-Een wond~:~, De tegeli.stande1" van hen traint hel.'ér.1aal niet. 
,;Joh wat· zeur je nou. Daar :heb, je toèh niets mee te maken. 

Dat is to'ch vo·or dé elfta1koinmissie, 
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0FFICIEEL • 

. NIET,JWJ:: LEDEN : 

''! \ 

516 Bor E.R. 25-12-52 Fultonstraàt'.141 606295 
_517 Jungsläger L.F. 20-4-50 Zwaardveger$gaarde 4 

- 666736 
; ,. " 

WIJZIGINGEN LEDENLIJST. . : . ";; . 

.. 
-246 telefoonnummer vervalt 
. . 36 straatnummer,_1·)1oet zijn 184 
413 toevoeg.e11-:te1.657966 

,_ ..... -.,.:-' 

488 toetroegen··te1;656671 
451 toevoegen tel.01790~5836 

AFVOEREN LEDENLIJST, 

465 R.J.P.Wagemans (p) 
497 P.H.van Wijk (j) 

IN BALLOTAGE. 

J;A.Keetman 
R~C.Grill 
F,E.Feller 

W;L,M,Schoonebeek 
R,de Jong 

G;H. de Jong 
R,W.G.Hulselmans· 

R.P.C,Dessing · 

E.J,A.v.Boheemen 
. . 

N.F.A.M,Hooghiemstra 

22-2-47-(s) Weimarstr, 47e· 333229 
8-3-51-{s) Hoogveen 255: 
7-11-49-(s)Stationsweg 121 · · 

(postbus 1336) 
6-6-46-(s) Emmapark 8 112040 
8-10-60-iw) :Melis Stokelaan·2394 

tel,674429 
26-9-59-(w) idem 
·7-1-57-(j) Steenwijklaan 280 · 

· · 679389 
8-8-59-(p) Meppelweg_1102 663025 

10-11~58-(p) Eilekomstraat 77 
330681 

18-10-53-(j) de Rade 117 

. TOEGANGSBEWIJZEN DONATEURS •. 
Dezer dagen zijn aan al onz·e leden de· toegangsbewijzen. 
verzonden voor het komende seizoen. Met ingang·· van het 
komende weekein'.ie zal namelijk de kontrole aan het 
toegangshek toi onze terreinen weer plaa·;svindeno Als 
men het toegan1 ·bewijs niet kan tonen, d ,n dient entree--
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geld betaald te worden. Hierop worden geen u~tzonderingen 
gemaakt. ~ 
Het entreegeld is·op·zondàgen voor volwassenen f.1,-- en 
voor kinderen f O, 50, Op zat_erdag voor .vol"{assenen fO, 50 
en kinderen gratis. . ·. . 
Onze ondersteunende leden krijgen hun toegangsbewijs toe
gezonden nadat zij hun donatie hebben gestort op het 
gironummer van onze penningmeest;er •... ·· _ • 
Zoals eer 0' er vermeld, zijn· ti jdefis: de älg·emëîie · !'eden;..·· 
verg~dering van 4 juli j .1. de· doriáties als volgt va·st
gesteld. :Minimum donatie voor ,donateurs, die prijs stel
len op een doorlopend toegangsl:)ewijs ·f. 12,-- per jaar; 
minimum-donatie voor donateurs, 'die zowel prijs stellen 
op een doorlopend toegangsbewijs, als het ontvangen van 
de Lensrevue f 1 8, _.:. per jaar. .. 
Ouders van junioren, pupillen en welpen wijzen wij.op. 
de mogelijkheid ëen doorlopend toegangsbewijs te krijgen 
voor f 1 2, -- per jaar, . · · · 

B-SCHEIDSRECHTERiKURSUS. 
Zoals bekend .mag worden geacht .. dienen bij de wedstrijden 
van de juniorenkompetitiE!, .. de ... 4e en 5e · klas van ;de zori
dagkompetitie de thuisspelende .. verenigingen voor eén • 
scheidsrechter te zorgen als er geen bondsscheidsréchter 
aanwezig is. Om verenigingsmensen wegwijs te maken in 
de:spelregels en mogelijk të maken als plaatsirervangènd 
scheidsrechter op te treden, wordt jaarlijks een B- · 
scheidsrechterskursus georganiseerd. De eerstvolgende. 
kursus zal worden gehouden- op 4, 8, 11 ,en 15 september 
in gebouw "Ons Centrum": Belangstellenden kunnen.zich 
opgeven bij het bondsbureau van de afd. Den Haag van de 
KNVB, Suezkade 141 (tel: 39 .49 .15). . .. 

. . . . -

UITSLAGEN SENICREN. 
SCJ - Lens 1 1-3 
Lens 2 - R.C.D.H. 1 3-4 
Lens 3 SCJ 2 2-4 
Lens 4 R.C.D.H. 2 5-9 
Lens 5 SCJ 3 13-1 
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Een gril"l'1 van cB nieuwe Ka-Ka. 

Op.i: zà'tBrdag 6 september wordt t'er gèlege.nheid van d e 
op,er:i,ipg .van het nieuwe seizo.!;ln een grootse "barba;..cue" 
gëorgarii:seerd. . . . . .. . . . . 
Het 'ihs'chrijfgeld, dat. voor 31 augustus: aan een vaq ce . 
onderstaande· adressen moet ,'iorden voldaan, bedraagt f. 5 ,-
per persoon. · · · . · :· 
Gezien het feit, dat de technische leiding in han:çlen,,:ï.'s 
van een zeer bekend voo:raahstaand slagersbedrijf tii; ' 
C.v.d,Laan, achtten'wij dit bedrag alleszins redelijk •. 
Zij, die in het bezit zijn van een barbe-cue gelieve dit 
aan onderstaande adressen bekend· te maken,· 
Dé inschrijvingsadressen zijn: . 
F •. ~t,r9-aj:.hof, B(\leklaan 377, den __ Haag ~el. 33, 72. 88 _ 

G. de Hoogd, v;edeoo~d 209,den Haag tel,;66,55,82· i.litslui-
tens na 6 11ur, ' · ·, · 

N.Hoefnagel, Tomatenstraat 128, den Haag; teL;68.01 ,38 
Zorg vooral voor tijdige aanmelding. 

VARIA, 

Hoooehbrouwer-brouwse·l vanwe,gé ·zijn 121 /2;_ .ja·r~g huw~lijk. 

Hel.aas,_ ~he_t: fe~l'!t. is __ !"fee;r_ .. voorbij, 
îliaar wat denken we dankbaar en- blij 
aan onze familie, vrienden en bekenden 
die we dan ook een dankwoord zenden, 

. D.e radio, pick~up, TV en al:\,e cadeaux · 
bloemen,.kaarten en avond,in de soos; 
Dit· was iets, dat vergeten ·we n·ooit 
het geeft je sterkte-in tijden van nood, 
Dank, dank, hartelijk bedankt' . 
een dikke zoen, een•stevige handdruk, wat je verlangd, 
Tot weerziens, wellicht rap , -
de hartelijke groeten van een·dankbare. · · 

.-, ·• ' jó~ - Ap Ïioppe.nbrouwèrs> 
·~~ . .. -·· . ·• .. · .... -· ·,.,;- , 

• UITNQDJ:GI~•G: Leo sleden worden--opgeroepen met··Jiun f:a;anwe,,. 
zigheid de feestvreugde te verhogen bij de JlSV Kranen-, ' 

'·.:-burg·,c'dat op 30 augustus a.s •. -zijn 50.-jarig bestaan viert, 
Receptie wordt gehouden in Cafe-restaurant Le Coq d 1Or, 
Leyweg 533, de:1 Haag, van 4 tot 6 ~ur. Wij wensen Kranen-
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burg een kranige toekomst;, 
Voor de echt!i'c, fu_ifnumme.JëS heb,benwi_j np.g een. feestje in 
petto: .. · ·. ·. • . ·· .. .., -~ ·::: ·.·, · '"-' :.c.· . 
Het bestuur van Esdo nodigy ons uit om za~erdag 23 au~ 
gustus van -3 tot 5 uur ,i,p :1).ma.ci_tia,.·W~steinde 15 te 

._komen toasten _op de gezond)ieic'l, van dh.r..P,G.v.Kampen 
die na bijna 50 jaar onafgebroken lidmaatsc~ap, waarvan 
32 als voorzitter tot ere-voorzitter benoemd wordt. 
Mène,eOr van Kampep van h_a_r:_te •• •:• ._ . . . , , '_ 

Om zoals irt elke democràtie een échte verkièzirig;s·- .', ·. 
!campagne uit ·te· lokken, lanceren ,,,ij bij de·zei' 'eeq ·· , '- · -
spreuk voor de.nieuwe voorzittèr en ·wel: · · 
"Vete for Koot.!'\ · · · f, ·-

',, ·-., .. · 
. __ ,... ·,·. 

Grpot nieuws 'van î.Ie. t·oto:..k~mmissie. Een zekere mevrouw x 
··'die· hij Lens •tot·60t·is tot·heden maimdagävond de'°Emige 

' !"et b1 3 goede. punten·. --· . 
En zq al.s e,r e'im · 9chall;p qver de, dam. i::;, ..• dus wie. vo),gt. 

- f . .~• -.. 
MEDEDELii11GEN VAN DE 'EKO. 
Alle !correspondentie bestemd voor de Eko voortaan ,op:,. __ :: 
zenden;-naa.r A,Bogisch, l'~_eido_ornstraat 6, qfm Haag •. 
tèl,39~52,55. .. . 

.. ,_ . géen · afs'chri.jvirigsadres 
. 'cl.'i t. is ~all een aan het kJ._ubgeb ouw • 
. - ~. ~~; ~v._..-.-, . . . . .· ,•.; ·/ . 

Als op 7 september ·ae kompetitiê· gaät beginnen en·uw 
legitimatie is niet irt orde, dan is di,t uw 'eigen schuld. 
Geen geldig legitimatiebwwijs, niet voetballen, : .·· · ·.· 
Waar blijven dan de keuringskaarten/pasfoto's van spe:..:· 
lers genoemd in Lensrevüe nr,39-42-44?· 
Bent u het v~rgeten, dan is·. het jammer.· 
Te-r herinnering nog eënmaal de·na!llel'l: 
pasfoto's: L.Jungschlager, H,J.Dóuw. 
keuringskaart :t.: .Blok~ . · 
keuriµgskaart met pasfoto I s :F .Hel'irensteijn-J ,Bijster
vèld-J ,Castenmiller-G, v ,d,Acker-J ,de Boér-H,Brandenburg 
R;Brandenburg~P.Bûrghouwt-P.Speichér-Th,Suykerbuyk-G.Jehee 
F, Vreeswijk-F .Alb·ers-J ,Groenendijk, · ,. · 
Voor dienstpj.ichti'gen is een bewijs van de militaire arts 
ook voldoende. ., .. 
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Buit~niknd·se gasten, ~- . : 

Zoals -in Lè~s~evue nr,41 ;,erd gepublicee~d waren WJ.J_ . 

bezig v:.oor zondag 31 augustus .ee_n _engsilse of tsjechfse 
ploeg voor een bezoek aan onze velden uit te n_odigen., 
Uit gevoerde korrespondentie met beide landen hebben wij 
de voorkeur moeten geven aan een engelde ploeg, daar het 
ons niet mogelijk was alle Tsjechise gasten aan een onder
dak te helpen en de ,daar aa11 verbonden ko_sten niet ver
antwoord waren, 
Als gast gaan wij nu ontvangen een geselecteerd jeugdti,am 
van de 3e di visi_e -vereniging "Darl·ington". 
Deze jongens in de ·leeftijd ·van 18-19 jaar hopen in d,e 
komende twee ja:ar een volledig profkontrakt te -krijgen. 
Op zondag 31 augustus om 15,00 uur zullen zij de· strijd 
aanbind-en .teg~·n· een Len.~e_lftäl ,van 1 8-19 jaar, · .. 
Wij gelo.v:en: d~t. op . d,eJ~e d1).g ~e11 bezoek .aan onze velde,n 
zeker .d~ mqe,i_t_e waard zal zijn, vooral ook om onze lagere 
elfta:1.len eenq · aan het werk t.e zien. Zij zullen dit' z'eker 
waarder_.en, . · . , · _ 
Vanze:l.i'ispr'ek,eri.d- kunnen-wij _op d_eze dag geen afschrijv'ingen 
hebb_en,., · . ' .. , 'l·, 

AFSCHJIJVINGEN. · 

Onze verontschuldiging a'an· ·de s·pelers welke ·geprobèer-d 
hebben 'àm '-'.rijdagavond jl. ons ·te bellen dat zij niet 
be .. schikbaar waren. · : 
Door een te.chnische storing. konden wij geen telefoon , 
aannemen, Wij •hopen in de toekomst hiervan gespaard te 
blijven. · ·· 

ZONDAG,24· AUGUSTUS 1969 met 4 elftallen naar "ALPHIA" , 
Terrein·.,Nieu.we Sloot te Alphen a.d.Rijn, 
De rgis wordt ,gemaakt met EGl'l spelersbus, Vertrek om: · 
10.30 uur var:ie,f het lensterre,in., . . 
Zij di;e met een eigen vervoermiddel, eventueel dames,·, 
mee willen nemen zijn van hhart_e welkom, 
12. -- Lens 2"e,n Lens 4; 14, 30 l\Ur Lens 1 en Lens 3 

PijOGRAI~'.A SENIOREN VOOR ZONDAG,24 AUGUSTUS 1969, 

Le~s 1 t/m .4 naar Alphia, . 

14.- Lens 5 comb, - Westerkwartier V 1 G 1 lok 6-4 
. . ,• 
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14;- Lens 6 comb - Westerkwartier V ? G 1.,-lok. 6.,.4 
12;- Lens 7 . !...V r·C·1 i6k;5.:3--
12 - 'Lens ·s - · .:: · · · -·· ,·· ·v I'. G":1··101c:6-4 
14:- Lens 9 - - G.S.C •. ··' ·· ; . V 3r,G'.2:•:rok-'5-3-' 
DÊ. :OP$±ËLLIN.GÉN . ,-; ~ '·• :· ' ,: _; ' ' . 

LENSÏ en Lèns2 worden·opgesteld·na de_tra1ning •. 
- -R.Brûggemà.ns is opgesteld al·s kèepér. - . : . · ... 

-Reserves : Th.Brochard:;. E,Bakkers. ·' ,·;• '· · 
< ·,.. ·,· • : 

• l,. 

LI;NS .3 :-,A;yerbarendse-F ,Straathof-J .Englebert, 
· N. Kpot { a) j ;,l;Ji j stérveld ·-:- d. holt - · 

h ;bnmdénburg-,.c; koe.sveld,a. jansen-a .kortekaas
. j. hein$. ]:.es:_, j. verhaar "". w. ver]:>ari,nd:;,e, · 

LENS' 4 · ·. LENS 5 · ·_ - LENS 6 
G; ekelmans · ;w; burghouwt- · · · á; vervàart-
g. hóogentoorn: · ··e:v.b:rànckh_orst-' j;schóuw' · 
m:v.ziifhout " .. a~v.egmond(àl : a;v,wasbe'ek 
l: sm±tskam ' -á. v; eásé't _. . g; dui vestêyn( a) 
1 ;hEmdrichs j;v; schaik p; speicher ·' · 
·r; brandenburg ·- . : g;l. v ,d ."àkkèr h; suy'kerbuyk 
l:remmerswaal n;de boer :;groenendijk 
g;looyestein w;eykelhof a.cox. 
w;venderbos r;rávéstein .b;lustenhouwer, 
w,hansen(a) .. ·._p;v.q.aar ,,.n;drabbe 
h,hakei; .r.eykelhof a.bilderbeek 
~s: ~s: ~s: 
g.de.hoogd f;wubben a.klein breteler 
c-;gi;'irnbe:rgen · j.de boer h.douw_ 

·, .·: · LENSrR ·· 

m. suykerbuyk · 
h;dè groèi't(a)·: 
h,de sterke 
c ,peé'tèrè · ·. 
h;kemper 
a;v,d.ineyden. 
p.burgJ;ioui'{t 
c,kuyper 
f.v.d,berg 
j :de hilster 
1. janssen ·'. 

c.vervaart 

. LENS 8 

.. 1. brandenburg 
·, m;v;eysbergen 

e.a;v:acker 
j ~:rféinen 
f;{ïr:;0.ll jk 

·,fr.· osse · 
,,g, jehee ( a) 
a:loykens .. 
w;keerewee"r · 

--: ,g;v"d;kley 
h. jacobs 

LENS .')., 

r:v.oostveen koentzE 
b; osàEt·-'" · r.<'r 
j. vè":i;bárènd:se •. 
á,poèls(a) 

. 'r·;:aè winter 
,, 1; boelhouwer·, 

i;\1,;Y, rijn· . . . 
j. ca st,erymill er 
w;dóuw,~ -

. :'P;ha,ing:5, _. ,· 
c. v .cJ..laan 
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RES : Res : RES : 
a. verbrugge r;v,d.boogaardt h.v.welzen 
r. soer p,schulte.n s,douw .. 
r.de groot h,beyersberg.v,hen f,alsbers. 

AFSCHRIJCINGEN vrijdagavond tussen 7. 3.0 en· 8. 30 uur 
telefoon 66.13,14 (klubgebouw) 

af schri jv:i:ngen bij and·er·e funktionari s sen, best uurs
leden, cantine beheerd er en dergelijke worden als niet 
ontvangen beschouwd. 

PROGRAI-:1:IA, JUNIOR.EN - PUPILLEN EN WELPEN_. 

ZONDAG 24 augustus 1969 
JUNIOR~N 

13,--uun 
13 .15 -

Lens 1 zie 
Lens .3 
o.s.c.4_ 

R. V. c·. t oerno·oi· 
- Vredenburch 3 
1 Lens ·4 

,. 

V 3 G 2 L 6-4 . 
Vlamenburg-rf1aria-

- · · hoeve, 
ZATERDAG 23 AUGUSTUS 1969 
JUNIOREN : 
15.45 uur v.c.s. 2 

· 14~30 - o.s.c. 
14. 30 . -. Wilhelrn,us 
14. 3.0 - Wilhelmus 
15.45 - Lens 8 
15;45 - Lens 9 
15.45 - Lens 10· 

. -
-· L'éns 2 Dedemsvaartweg 
- Lens 5 Vlamenburg-Ié:ariahoeve 

Lens 6· . Oosteinde. 283 Voorburg 
Lens 7 idem 

.- Vredenbur,ch 
Vredenburch 
Vredenburch 

14;30 
14,30 

Lens 11 vrij 
Lens 12 - D.S.C. V 1G116/4 

· L-ens 13 - Wilhelmus V 2 G 1 15/5 
Lens 13 zie ook Donktoernooi onder· P 1 · 

14, 30 - Lens 14 - Wilhelmus · V 3 G 2· L5 /3· 
14. -- - Vredenburch 13 - Lens 15 v. vr·edenburchweg 
14, -- - Vredenbunch 14 - Lens 16 . , •Ri-jswi.jk 
14,-- - Vredenburch 15 - Lens 17 .. idem 

PUPILLEN 

13.-- uur 
13,-- -
13,45 -
13,-- -
12,-- -

Lens 1 
lens 2 
o.s.c. 2' 
Lens 4 
Lens 5 

- o.s.c. 1 
- Vredenburch 
- Lens 3 
- Vredenburch 
- Vredenburch 

V.l G,l 
V 2 G 2 
V 2 G 2 
V 3 G 2 
V 2 G 2 

1,6/§ 
16/4 
16/4 
1 5/3 
16/4 . 
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WELPEN . 
12;-- uur :tehS·l o.s,c, 
12,-- :..;· .. Leris 2 .;.; . .vFedenburc1't 
LENS 1-i zie R.V,C;toern.oóir•~·' ' .. 

V 1 G 1 L 5/3· 
V 3 G 2 L 5/3 

: : . 1 : : · . , -- ,-:- r · 
LEN,;l 2 .: r:vuurens. ( 2x) p~braun,-p ,111anders-j, v ,d .heiden 

· · · r.hóefnagel-w.kouwenhoven-h;de jong- ·· 
j, bertens-j. v. hulst (2x) j .de zwart-a~.tinnenbroek · 
res:a.ramakers·van praag Leider dhr,A;Blók. ·· 
Samenkomst: 1.5.15 uur klubgebouwnlens, ·· · •• .. •. 
LENS 3 : a ,hoek-e. bor-f ,de kléyn-p. klein '.breteler.-:-':_:, __ 
j;zoun-1.egberts-a.v;d,keer-d,de vries-w.englebert-
j,keetliJ.an-r.scholten, _ · ' 
res:Jh•ialbè'rs Leider dhr.C,Nieuwenhuizen, 
-·. ·-··-~--~-:-.-•~;.J-1.' .. .:.~-:t.:.: · . . . - -LErf.'.;) 4-:,:· r.bos-h,dankers-r.v,d.steen-j.rientjes
p;f.de haan-w,duivestijn-e.v.d,linde~c.hoenderkamp-
j. lucas-r.peter_s-c. v ,deelen. · · 
res :f.de vribege· Leider dhr,.F ,Flumans. · . · · 
Sa_menkom&t ,:\-2~45 uur ingang oude ·vue t~r~e~n Schenk~ade, 
LENS 5 : a,bauman-h.rimmelzwaan(2x) m.bloks-th;v,rijn 
j. v ,d. v9ort-o ,¼:örtékaas-c. stapel-a, jungschläger-th. booms 
t.resodihardjo -·j,disseldorp. · 
res: p,verheesen. Leidér dhr.j.zoet. 
Samenkomst 13. 30 Hen·gelolaan hoek Loevesteinlaan. 
LENS, 6: :_, h;jochems-a.~cqijf-f,disseldorp-g.trommeleq:
r; zo.un-m-v ;bäggum-p • .v •. d. steen.-th ,wilshaus-d. v .delftf .vèereri-j • .v,rijn; . :·. . . 
res:b,hoefnagél-f.v;os ;Leider. dhr.F;wubben,. .. . 
Samenkonist· .. 1-3 ,:,,,· uur ·1;1engelolà_an hoek Loevesteir:üaa11.~ . , . . . -- . . . -

' . 
LENS ? '· f · j, borst-p. heynen-a_. cast enmiller.:. j. janmaat- -
h, v ,dam-a.albers-h. v ;.d.broek-f .hazebroek-r-ravesti·jn- . 
j,ruyters-w.zeemeyer. 
res:g.v,ardenne-h.niggebrugge Leider dhr,J.Heynen -

Sal\lenkomst .13. - uur Hengel,olaan hoek. Loevesteihlaan,• 
~ \ . - . . ' . . . : . - ,• -- : ·- -- . LENS 8 : f ;teunissen-p,berkel_aar-m.v.d,horst-p.q_ooms-

e ;booms-a.héynen-w. v.d .linden,-g.lelieveld-°!'i ,de b;i.l_sfer-a .prouw:er· .. r,de vroeg~ · . ... ..- · · · 
res: r.til:e vries-h.··straver: Leide1· dhr. c,k:r.ar. 
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LENS. 9 :. ::1. reu•.- .:;r-a. kui:cers-.j .;r.ie.ul.emans-- j, mey.ers:. 
b', de. haas-.1· ,,ch,.ri té,-g, v:,.deel·cn-a. r.avestein-p ,.s.teffen..: 
p. wilmer--1< wouters. . · ., 
res:r.v.d.linde-p.v.overvest Leide~ dhr,J.witting,_ . . . 
LENS 10 : w.hendriks,-e,wohru10.n-e.reesink-a,sc.hneider-, 
c. bakker~r. heystek-a. v .ma"ris-r ,mooyman-h. ke:. :-l"er-p. 1·1olters 
c.v;d,aardweg." res:g,gonics-j.hoog)1iemstra · 
Leider dhr,g.v.d.kley, . 

LENS 11 : zie pverige elftall~n. 

LENS 12 :. r-,v .• d.stecn-j,janr,:aat-g:.colpa,,a.lodclcr--
8 ,.hoefnp.gel-r, ver barend se-r "r-1-,i. cka-g. wouters---r, hai:'!las( ilx) 

b . " 'b ~ · . 1 L . ·' '. - . ' ''l a. avcn~• .. ! .... lc-1.1.1-cc urg. hes:r.-r~·wi. s c~iue.r- u.nr.: ... l~Y"Q,1.\. ey 

LI~NS 13; ;::; ] V,; p;es sel 1wth ~ ti ,Î83Ct:-p ,, perr~?yn~r,: v·_. 1 üxèmburg 
g,. blÇ>~(i3,..,,0 -hcynen_-g o 1 or5hcià~• 5 p de h:il ster" jij v"' YBlze:1~ 
~ 's g1 .... ., ...... n,··H 1k l' ,. nor.rol- . ~ . C.."'l. • ~ - Cl,',/~-.'. _.•.~•'• v · . - t, ',/ • ,. ;-'.., L, C . . . • 

res: g, l'uyg·,·ok -Leüler dhr, j), ,;te jongh ZIJ'; OOK DONK-toer-
nooi c · · 

I~ENS 1'1- ~ b ~ rt.:.i'tCj_"'m~~n-~h~ guit-•• .i ~ p:J ~Jt-1i1 ., v. cl ijk.:.. j ~v. ·wijk 
f 1.:E1agnc e-• j "y ~ :!...,oss-Gr:~--f t s:ioeyt;'.Lrs~a, h;j l.det"ini\-- j () slabbc:.'"'s
p C) ~ierschoorJ;~ res:,?.. de .pa.5ter Leider dhr. h,. brandenburg. . . . 

LEN,'3 1.5: h,.v.bohecmen-r:v,d,mc,ër-e,dewit -•a,kleiwegt.:. 
r. homnsker·k-j. v ,d, burgt-a, v .,kleCcif-r. v, hoek-h. ruyter-

1 , . . 1.-. 1 1 • ' -r 1 PcZa m8-w.gç>rnes~ res:J,1_.:.o . ..1.1.nic - _;_·~v, ·oon:, •· . 
Leider dhr ,f:J ,Osse; . Sé!!llenkom:,t .13 .15 uur Hengelolaan 
hoek Declemsvaa:r:t~reg.. · 

LENS 16: f ,vrilleyns-~r. bom-.i ,dcssing-a, burcksen-
j ,de grcef-f .klos-r. koster•• j. v, hoek-a ,lo,1yestein
f, hendriks-j, schaareman, 
res: Pokoevoet,s-g,wasserman Leider dhr, G,.duivesteyn, 
Samenkomst 13 ,.1.5 uur Hengelollaan hoek Dedemsvaa1·tweg 

LENS 17 :h, uding-b. v, veen- j .koomen-c ,lipman--r. guit-
m;, v, wassGm-rvwi jsman-e, teunis-a, hoe(fi;nagel--th, v ,d, voort 
p.bakker ·Res:f.wouters-r,v,kruiselbergen · 
Leider dhr,a,poels Samenkomst 13,1.5 uur Hengelolaan 
hoek Deel emsvaartweg. 

PUPILLEN 
LENS P J, :a.v.velzen-r,de hoogd(2x)ç,schenkels~r,leyn-. 
f, kras-.e. v, J. 'J."<:emburg-a. reesink--t. de -kok~p, v ,·d ,nieur;1e,n- · 
huysen-a.de h•ogd-r,peek 
Res: ;j.brocha j Leider dhr,th.hoefnageJ, 
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LENS P 2: j,bronger.:.r.v.d.meer-a.wEl_st_erduin.:.r.v.d.boogaai p;hóp-f.kortekaas-m,schutte-r,waarsenliurg,r,micka-
p,devilee-r.pereira. · 
res:·r.hofmari Leider dhr,J,colpa, 
LENS P 3 ;t .prins-h.nouweland-j .lustenhouwér-r, v .d ,krukm.ho'enderkamp-c. v. bijsterveld-r.willems-h. blaisz,e
r.notter-s.knorr-h.lutterman; · 
Res:e.v.royen Leider dhr.a,v,essen. 
Samenkomst:12.30 uur ingang'Lensterrein. 
LENS P 4 :v.pouw-(2x)m,hóogduyn-h,wubben-f.v.d;zel(2x) m. scheepers-a. koevoet $-!_ll, pe·perkamp-r. piet er s-a. grim
bergen-j. klarenb eek-m, verst eeg. · · · 
res:p,v,d,burgt (2x). Leider dhr.g,v,d,steen. 
LENS p·5·; ·v.pouw (2x) r,kleiwégt-j.wassérman-r.v.dom
burg-p.v.d.burgt(2x) m,prins-h,heezius-r.lelievelt 
Q.v.d.meys.:.f,zevenster-s.teunissen. · 
res: f.v.d.zel_(2x) r.koevoets Leider dhr.A,hop 
LENS W 1: wordt samengestéld uit:g.appeldoórn-h,braak
p,v,d,burg-r.bon-p.giér-o,huis-f,kerkhof-p.lucas-th.v. 
luxemburg-r,peeters-p.valkenburg-f,v.velzen-r.versteeg h,hoppenbrçiuwer;,. Leider dhr.C.Bon, .. 
LENS W 2 •: wordt-samengesteld uit:·r.v;aarle-f,baumanr;v.eyk-r,de keizér~t.king.:.j.v,klêef-g,v.d;meer
r;notébaard-f,v.d,poll-c,v.rijk-j;v;tuyl-f.verbarendse h.v,d.winden-r.de wit, Leider dhr,G.v,d.Velde. 
De overige niet bij Wl of W 2 opgestelde welpen zijn opgesteld bij P 5, 

Er zijn enkele spelers,die er kennelijk geen prijs op 
stellen om het volgend seizoen te Spelen, Wij hebben al 
enkele malen om pasfoto's gevraag?,doch tot op·heden van dé volgende Spélérs nog steeds niets ontvangen: j,koomen
m.hoogduin-f.v.d.zel-c,koevoets- Zaterdag a,s. ~oeten deze foto's worden ingeleverd anders volgt uitsluiting 
van de wedstrijd, 
JUNIOREN-RAAD. 
Vorige week stond er in de lensrevue een oproep voor 
de juniorenraad.Graag·ook hiervoor jullie aanda~ht. , 
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Het is zo belangrijk,dat W1J in het komende seizoen 
een goed funktionerende raad hebben. Je kunt je a.s. 
zaterdag aanmelden op het veld bij een. van de juko 
leçlen of vrijdag 29 augustus teléforiisch bij g, 

duivestei.in,Midèenstede 2.50 tel.67.61.83, uitsluitend 
tussen 7,- en 8.- uur. 

R.V.C,TOEriNOOI,ZürJDAG 24 AUGUSTUS 1969. 

Aan dit sterk bezette toernooi nemen behalve ons A 1 
elftal ook deel Laakkwartier-Zwijndrecht-Rodenburg
Gouda-Celeritas-Westlandia en R.V.C. De wedstrijden 
duren 2 x 15 min. Er wordt gespeeld in 2 g~oepen, 
in iedere groep wordt een halve competitie gespeeld. 
Bij gelijk eindigen beslissen 3 strafschoppen. 
Aanvang van het toernooi om 10 uur waarna de 
volgende wedstrijden worden géspeeld, • 
10,-- Lens - Laakkwartier; 11.20 uur Lens-Westland.ia 
12. 4-0 uur Lens - Gouda. 
Om 14.-- uur volgt een lunchpauze,waarin aan alle spelers 
en leiders een lunckr wordt aangeboden. 
0m·1.5.-- uur volgen de diverse finales waarna om 
16,45 uur de prijsuitreiking volgt. 
De volgende spelers worden hiervoor uitgenodigd: 
r;vuurens(2x) f,guit-p,hop-a.huis-j.v;hulst (2x) 
f;raaff-c.schroover-g.v.d.velde-1.v.d.velde-
p.de vries-r;v.hartingsveld-h.rimmelzwaan(2x) 
Samenkomst 9,30 uur ingang R,V.C,ter~ein,Sportpark 
Princesirene, Schaapweg, Rijswijk. 

DONK TOERNOOI, ZONDAG 24 AUGUSTUS 1969. 

Traditie getrouw gaat ons P 1 van vorig jaar ook nu 
weer naar Gouda om met Donk-Docos-Sparta 20 -Gouda· 
en R.C.D. uit te maken welk elftal het sterkste is. 
Om 10.- uur is de werste wedstrijd,terwijl om 16,15 
uur dè finales beginnen met de winnaars van·de andere poule. 
Om 17.- uur zal het toernooi zijn afgelopen, 
De volgencte·spelers worden verwacht : 
a;bloks-g.v.gessel-a 's~gravendijk~ r.harnas-
m.heynén~j.de hilster-r.de hoogd-g.lorsheyd-r.v.luxem
burg-r.v,nóort -p.perreyn-g.ruygrok. 
Leider dhr.G,Lorsheyd, 
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Samenkomst 9.- uur ingang Lensterrein, 

AFSCK::IJVEN: vrijdagavond tussen 6, 30 en 7, 30 uur 
tel.66.13.14 klubgebouw of schriftelijk bij dhr.G,v.d. 
Steen, Nunspeetlaan 303, den Haag • 

• 
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DE LEJiiSREVUE l'j ·; > 
~r. 

. ! 
. . ·J.:~:,_"i~•-- ..... ·;r~ ::n.r~ ~- 'J. 0

•·.",. ••• 

weekblad .van_ dé. v-0etbal-v:er11mi!':it).g·; +énig. en Snel 

42ste jaarga~g hcimn~r ':51 ·,29;·~ufhit~s;),969. 
, .. ~-·-.- _,.,r~:· f -•• : 

TELE-LENS. , : : • r , ,-. .. _. -... 
. ,; ·· -~_._;, f).LJ~;-: = :j· .. _. ·:_ 

Nu het nieuwe seizoen weer vo?r ge ~eu;r-; sta,a:t;è• ( 7 . sep..:, 
tember begint de competitie) willen wij het licht laten 
schijnen op zaken, die naa,r. ?nze meni.ng: \<iel_ e éri"s. ond~r. 
de aandacht gebracht inogèn· wördèn'; ".; ' , :>. ·. . ·: ·: . ''.. : 
Allereer;:,t de verbouwing v?-n-· 'Óns' èl:übgébouw. · Règelmátige 
be;rnekers- van onzè terreinéti"ilJöèt'Ihet' z~Jn'• opgêyallen: 
dat het werk gestaag 'vordert, Ook"'varia vöndfmaandagà vond} 
voeren hamer- en zaaggeluiden de boventooi:i. ·Tosh :vraact 
b?uwmee~ter Cor. J;>eeter.s n?g· e11~e,le, (liefst_ geschoo:i:ct·'l)! ·· 
timmerlieden .• Bouwvakkers, of z1J 0 die het willen .worden 
toont uw clubiiefde: eike; avond· :j.s · er plaats. · , .\ • · · :~ 
Ter herinnering: ·senioileql~n !i;;[,~kt; uw :leg~timat,~~ka,~i:-ten 
voor.de komende competitie.,901peèns':lna, Als de-,ka.art . 
verloren is gègäán of;.,niet.'\µe~:p•;iëtdig is moet'l).ri.;11AJ'. · 
hier. snel werk van .maken.,;- ·, , .. i' ,. , . .. ... : i" , ·, , · . 

• ·, '• ; > , 1 ,_ -... ; \_ / •. • • 1 • , • • • ,: . " • • , , , 1 , p · o 

H~ren, de opkomst was,. afge~ópep zondag ook .niet, zo"als, 
h~t zou moeten,.1:zi jq: ll · nt~~-qp~orp~:r;~ en ,10 :a:r~q-~r;~ rl1 ;
vingen waren het. t:r;iest 7 resu,l~êétt :v,:an ,q~ze r,eg;er:~çb

0
~ige 

week-end dagen •. ,A~s h~~- zrp,,,1c<tr:[l:aa~ 1:/_e staat het ~e1:a~r, 
dat de Eko weer l .. o:& m"sscl:üen wel 2 .elftallen uit de 

•···• -· . '·". : ·' ,! . -~., ,:.1,1 - . l., , ' . ·,;. •'" , . 

: .~ompetiti e. moet , terug~:Ç!'lkJi:~n •. , \. ,_ , L • , • . ., . , .•• 
Het. 2e kle~dlokaal,::,e~~ee:rt ·,n:ue~ •;m~e,r in het ge~~~kiJ%e 
bezit van enkele spiegels, Zelfs de laatste schiJnt nu 
gesneuveld te zijn, en daar. ~en;s, ·een;;•ve~en.iging is me-t 
led~n _die er _meestal gesoign-eer<d· bi'j_ plegen te lopen,. · 
doet de :_bèhöëftè hieraan .zfëfi mi e'xtra · "gèvoel:érJ :" "· · . 
::issë'hièn\ w~ · durven bi ji}á' ·niet;' ·'ló.inhen de bestuursleden 

--hie·r :i'.ets ääri •ctóén ? · i: .! ,: ' · '";-; '··c, .,.· .. ' · .· '· 
__ ) ,,- ·~::- ·-::1·,·:: ·· •-;,-... ~ __ ;--.; .· r~ - ':F ... ·--::-~- j ~ '.-. )-·:· · 

Oli'FI:CIEEL, ,. -,,_, .... ·., .. ·.•.·._,.'. ·.·, ·· ,:, ,· 
Äfvo,~r1~n, lede_nl:JCJ~t··:: _ •-- ... J•·· .. ·--, . · 
1:51 F,B.H,Helvenst'eyn (s) · · · · 
ADRES\JIJZIGING LEDENLIJST : (~;_,!_'.0_l _r_· . ' 
438 naar Columbusstraat 75 '('· :'.-, ·,;r,,.; · ·.: '." 
423 naar l.föo'ristefde 9 '::.: ··! .:·I:r•. :,,:,•rr:·::. 

,VJIJZIG[NG LEDE-IfITIJSJI'!:J ' ' ·:i: :,:v: ,.::.•'·'''il;_, 
16 lliöet . -zi jli B_Qst ;:,291 'md'et~ ziljh I·;~i-ri's',' ,,,; 

·,· 

···.,.· 

' ' 
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149 moet zi Jn :Heide, v.d. Fahrenhei tstraat 5 86 .T 

133 moet zij11 Burg.Hugguerstraat; .' -. 
154 moet zijn :Hendrichs;224 moet zijn :Keyrîer 
215 moet zijn :29.8;54;-261·moét zijn : :ê_' ·, 

317 moet zijn :Niggebrugge 
323 moet zijn ;Gagelplein 

20 toevoegeq: tel.01899.,.. 6116 
359 geboortedatum: 20,4.39 

NIEUWE DONATEURS. 
135 : J;Reesink-,-Winkelstede 14 den Haäg·(t) 

136 : r-I.Bloks Zonneoord 85 Den Haag ( t). · 
137 ; L.J.Hofman,Eekhoornradé 24G·den-Haag (t) 
138 : A.G.van Essen 1Driebergenstre.at ·57 ,den·,Haag (t;J · 

IN BALIOTAGÈ. . . .. ' . '; ' ,· . . 

Çt8 J,Ä,Keetman 22. 2.~-7 (s) V•leimarstrio'at .. 47 <j. 33'.3229 

.- R.C,Grill . 8; 3.51 (s) Hoogveen 255 . ·. 

ivt F.E,.Feller 7,11.49 (s} Stat;ionsweg 121 postbus 1336 

W.L.r.Schoonebèek 6. 6;46 (s) Ëmmapark fr .. · · · 112040 

R,dè Jong ' S,10.60 (w) ·rrelis Stokelaan 2394 674429 

G.H.dè Jong 26. 9,59 (w) idem . 
R.W.G,Hulsemans 7, 1.57 (j) ·st2enwijklaan'280 

R;P,_9,Dessing 8, 8;59 .(p} l'eppelweg 1102 · 

E,JiA.v,Boheemen 10.11.58 (p) Ellekomstraat :/7 
N.F.A.M.Hooghiemstra 18,10.53 (j) de rtade 117 
E,C.Jlofman 12, 7.61 (w.) Eekhoornrade 240 

679389 
663025 
33ó681 

R. S. J; Hoppen brouwers 20 .l~ ,57 (0) Linnaeusstr. 62 
P;T.W.Peperkamp 19. 8.60 (w) Drapeniersgaarde 22 675411 

A.Willems 4,10,58 (p)_ Zonneooord 100 

TOEGANGSBEWIJZEN DONATEURS. 
. ' ' 

Diverse donateurs hebben via het sekretariaàt telefonisch 

· of -'sëhriftelijk gevraagd, -wanneer zij hun do0rlópèrid • 

toegangsbewijs toegezonden k'""ijgen. Wij wijzen-'er daar

om nogmaals op dat de toegangsbewijzen slechts- tQege;

zonden worden, dien de donatie ad :f .12.,.. op li:êt<giro~ 

nurnr-·er van onze penningmeester ( 3 36711) -is f;E; s\oi:;t:, . 

VAN DOEL TOT DOEL (Jun) 
Lens 8 -·vredenburch 7 
In deze eerste oefenweclstrijd blerk duid_eli jk dat •_<le, '.. · 

vakantlÎle onze jongens nog in de beh(;n zat •. E;:"' werd-.'vri,,j, 

onsamenhangend gespeeld, tei-wijl de irizet• ·ook nog wel ·' 
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wat tè wensen overliet,' Vredenburch .. -voetbald-e daarom :pok 
beter,hetgeen slechts een 1-0 ,voorsprong. op),everde.Na, rust 
was Lens iets meer iri de aanval,doch matig spel in de voor
hoede was er de oorzaak van dat er ni!=t gesc9ord werd, _ 
Wel was W.de· Hilstér er twee maal- _dichtl:iïj, maar helÈiti.s 
ontbrak :hèt beetje gelûk dat ons de gelijRma_k_er had k'urihen 
opleveren. _ . . • ··: ' · 

A.S. VRIJI)AG,. OND~NKS .· PÉ CLUBAVOND, _ TOCH ROMMEL ! ! ! .- _ 

Vredenburch 13-Lens 15, . . r' ...... '. 
In een leuke wedstrijd heeft ½.ens 15 eèn 'verdiende _5~5-·_6,;er 
winning· behaald .Dé ë èrste 10_ minuten was V;redenbur.èh' sterker 
maar het.vddèlpubt •viel aan de aqdere k13-nt, gescoord door' E'.de 
Wit, Daarna liep Lens vrij gemakkelijk naar 3-0 (Kleywégt 
2x), eer Vredenburch tegen kon .score,n. D.e 2e helft werd 
geheel in de regen gesp·eeld;-_-Na · enkele"'miriütèn li'èp yredèî:J.
burch in tot 3-2,. maar Gomes, WÏ_st Léns weer een voorsprong 
van 2 doelpunten te gèvèth ·Toën •V:red:enburch weer, tegen .,_ 1 

scoorde~werd het nog 'iipánnend, · ïnaa;r Kleywegt bracht de:.,• ' 
eindstand op 5-3, · · ·' .•· · ·· · " . · : ... 

A, s. VRIJDAG, ONDA;NKS DE ROMr-'.:EL .. tQCH CLUBAVOND. ! ! . 

VERBOUWING. 

,,, . '"-' .. .; ' 

- . ·, 
' 'JJ; 

Zoals u ·1n de" 'telè-ler:1:s leunt le;en ,.schiet~ de·- verbouwiigr al 
aardig op. _Maar ja. er moet. nog heel ,wat ge~euren.Misschien 
kunt u ons helpen, .We.:).licht zijn· er onder-:onsenige mensen 
die bekwaam.de hame'r,beitel en de zaag hanteren. Maakt-:u 
eens een. avondje vrij en helpt de vereniging.· . -. -
A.s. zaterdag,·b.v. worden er mensen gevraagd voor,enig 
graafwerk.Vanaf .8 uur (smorgens) kunt u uw clubliefde bewij
zen. Dus •• ,, .•. tot zaterdagochtend en •.. n;ï.et vergeten, 
VARIA 

Ter overnáme: QuiGk'vo~tbàlschoene;_maat 8½,slechts-een 
half jaàr gebruikt,P,erfecte_ staat. Prijs'n,o~t.,lc. -\ldres : 
Meppelweg 1102, tei,663025. · 

André de Hoogd,: loopt "vanaf· zaterdag -al--z-onder trainingi:!l:iroek 
De eerlijke ytnder: ·wordt verzoqht even te ·bellen. 66.5.5;82 · 

·. ·y . 1:: 
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Tinus Zilfhout heeft zondag een verkeerde tas met · 
vöetbal-sou.lleri ÎriëegéhöniÉfü1,!J ~vi·e 'nog meeïi ? ·Gaarne -om---•· 
:ruiling- kan_ de barJfifJ.f :îrét''ïi-lubgebouw.. :·. . ' ' .. •' .:· ,i ( :s, .• 

".. . ' . ~ •. . :t.:. . ~.- ,_r'!-·~,.-.ï :_·_ ,~ .. _. 
~•• ,: ._, "j · _ ~ .1 . • ~ • , ; ~ . ; ~: • ~ . ~- - .. , • ~u 

) ·.. 'î ' : i .;- • . ~ . 

Uit ·de ziej(enboeg: -Thea. Hoe:(=nagel,' s eerst!ir ;ontmo,eting . ., J , . 
_me~ · .. louche ;fi~ureri· i ~ _u;i tgel_ope_n: op_ éen y~el~;I.eur:ig,_ ·,::;:• · 
oog, Andere licha:meliJke schade is ons nog niet J:lek:i,n_d,· l · .·. 
Gelukkig hel:Jben wij \'an Theo vernomen dat zijn teg.en,
stander hedén-ten dagen nog in eeri·rolstoel·d,oor 'de 
stad crosst. . , '.·· .- ,_, -• 

., Wie v,9.n de. spe;J.._~rs v.an Lens ~un .l~: of ;ur, die samen _· . 
· pij Yredenburch.mej:; JVP in. ,éen kle_edtent .z.ateh heeft. · 

·; per abuis e,m nieuw. blauw tra:i,ningspak mee;genpmen. · ·· , ·" 
· T.er'ug te bez9rgeh bij de juko. , . •·. ; ·; · • . .. • . • ;. 

ATTENTIE' ! i · BARBE-CUE: 'CATTENTIE .:, ! f .. · · 1 ' • ,; '! · • 

. Op zàterdäg i; ~;pt~mbè;-'~rgan1,·s~ert de ka;ka ee~.':'. 
barbe-cue. Een ieder d'tè, zicl,h opgegeven heef_t (PUi -~l.:, • 
ca.30 mal'_l)· ver:wachtennw:.i.j tussen,,'] uur .en half• acht, .. 
Mocht de ·barbe-cue:..àvóncl door ·slechte weersomstàna;.,:,;·,-_, . 
digheden niet doorgaan,_dan is E)_T die avond ·een . ··•.:··· · 
bingp-avond. Dé' inschri-jving duürt tot · 31 augustus. · ·' 
Tevens vermelden wij dat de eerste clubavond op_·:,-· . , . 
VRIJDAG 2~ AUGUSTUS. is, wat·, inhoud dat er. dan weët-·~·_-····.··· 
gele!:i;enheid is tot ka·arten-; taféTtènnissen· én : ·· •· ' • :·'''· 
pokeren: ~~Ién -wordt verzocht niet liiti;:cre rommel· te•· 
letten vanwege de·•'l!'erbouwing) 'W:i,j yerwachten op dié :. _;_ ··. 
vrijdagavond in' ieder· geval nie(lr ·_mens.el) dan_ pet · · · · 
afgelopen seizoen en wij hopen· dat ook'"de Al;,klassers' 
meer anim~ ten toon zullen -spreideif;'C • , . , '.'•: ., '' · • 

··' .. Voor de :A en. B klässers,, : wi-j zï jn · ondêrhàndèlingen · ·r 
voor een- bèätàvoBd aan het· \roerën met hopelijk· · · '' 
dé Groovy's, De avond is waarschijnlijk 10 oktober. 
P,S. De inscl'!rijvingsadressen zijl'! : A.}!oefpagel, 
Tomwtenstra,at 128, ~el:. 680138; F ,Stra:äthof;'Beèklàän · ' ·· 
377 •tël,, 3 :l,.c 72, 8g. en G: de· Hóogd, ··vredèoörd 209, · "\ 
tel. 66. 55. 82 . ,: ';,:: ~ ; . _.- .. , :. '.L " 

PROGRANIT-lA SENIOREN VCOn ZONDAG 1 31 AUGUSTUS ,-19 69 • ,, -,., 
• J ... J.. •• )· '... • , . • • • ~ • ~ • ' • • . • • 

14:;3Q~Blàuw Zwart l: - Lens 1 •:·,: Wassenaar t.o·~ · .·.., 
12;-- 2 - 2 Duinrell. 
14;-- Lens 3 - El.Zwart 3 V 2 G 1 L 5-3 

. 14. -- Lens 4 4 V 3 G 2 L 5. 3 
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12.-- Lens 5 
12,-- Lens 6 
15.-- l;l],.Zwart'7 
13.45 Lens 10 
15,-- Lens jeugd 

' 
DE OPSTELLINGEN, : 

LENS l 

Bl,Zwart 5 V 2 G 1 L.6-4 
6 · V 3 G 2 L 5-:3 . .... -

- Lens 8 îerrein to. Duinreli .-' .. 
Bl • Zwart · 10 , V 1 G • 1 L. 5- 3 · .. ·_ . : ' ;· ' 

- Darlington jëugd V 1 G.l L.6-°4,1 
-, 

• • ~ 1 • 

. " .. 
LENS 2 LENS 3 

., ... ., . 
Lens 1 en 2, worden voortaan opge stÊlld 
na de training van donderdagavohd", dus 
ook deze week. R..Bruggemans is opge-
steld a~s keeper van Lens 1 

G.ekelmans ; 
f. straathof. . . 
n. koot ( a) · ,, . 
L.Remmer.swaal, 
w.verbarendse 
r. brandepbur.g . 

Reserve voor lens 3 : · 
j.verbarendse en n,de boer. 

. n.drabbe '· ·'.' 
· .r;.eykelhof _ 
,j. v. schaik 

LENS 11,:_ 

a,vervaart 
e.v. bronckhorst 
a.v.egmond (a) 
1. smitskam 
a.van essen 
c;v.koesveld 
,j ,.ver haai· 
w. eykelhof · 
f;wubben 
kokeetman 
c.grimbergen 
RES: 
p;burghouwt 
g.hoogentoorn(2x) 

· LENS. 8 
l,brandenturg 
j .riemen 
n.de gruyter(a) 
j , de ,,,aart 

. c. ve.rvaart · 
j.heins 

LENS 5 LENS 6 
w.burghouwt ·g.hallee0, · 
h.de sterke g.duiveste'yp,_{a) 
m.v.zilfhöut g.l.v.d.akker 
c .peet ers j. de, boer · . 
a.v:.d.meyden r:de'•groot : 
h,de ·groot .. ·j,.,schouw .-
hohaket : · i,ï'j,,gr-.oenendijk 
g.looye'stein · r.rc1,.vestein · 
w.han:sen :,! f . .-v,d. berg .. 
j.de hilster. p •. speicher 
1. janssen ( a). a. bildêrbeèk 
RES: ·, RES: 
h, suykerbuyck c. t ~kuyper ''. 
m,suykerbuyk ._ · j,cje jongh. · 
g.hoogentoorn(2x) b;lustenhouwer 

LENS 10 LENS JEUGD 
R.v.Oöstveen Koentze b.v.d.lans 

f. bierhof . , m. v. veen 
j.willems p.á·e jóngh 

_ h, schol ten w .kéetma'n9á0 

. ' ' .. ,. ~ ' 
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"I ' .... _.. .t-

. . 
+- ·- ; ,, ,. 

m;v;eysbergen 1 ;.c'ikras ,_ j;colpa. 

f. v.;dijk ; , ,·,a'.hoppenbrouwers- th;p.oéfn?,gêl __ :, 

th.v.rijn ... h,a.suiker-.:. th,brochard .-.,., · 

g.v;d,~kleij ·.,a·.v:,1,uxemburg·,. e,bakkers , ___ . - 'r 
a;v.wasbeek ;j,jager d,holt . .. 

n, osse h. jacobs a.;kor.tekaas.:;. 

a. kl,~;i.n ·.bretel er : j • brochard g. de· h9ogd 
RES: ·. · .. 'RES. : RES ·-: ·-· 

e ;a :v;d:; a.c~2r: w: e:, S\l:j.kér _ p ,v; d, àç.1r ' 
g; jehee· , w'.kè'èr<iawè:er · ·· · · · · ·, · · 

h. l;Jeye:rsb~rg'en. v. hen.· 

AFSCHRIJVINGEN : vrijdagavond tussen 7. 30 en 8. 30 

tel,66,13.14· {klubgebouw) Afschrijvingen bij andere 

funktionárissen,bestuursleden,cahtinebeheerder en 

derge~ijke worden als niet ontvangen beschouwd.• •. 

EINDE''.,OEFENCAMPAGNE. 

a,s.Zondag· züilen de li'.atste wedstrijden gespeeld 

worden en staat ons allen een zware taak te wachten 

om te pr9]J_~en iri. het:. !1J:f3.~We seizoen de be stes resul-
tate"1· te behalen. . . . ·· .. ·.-

. Zoal-ê, u recd.s in de vorige le.nsrevue hebt •kunnen .. 

lezei:i. ,zal· een Lensjeugdt.eam., · als sluit stuk- ·van- deze, , . 

campi,gne, de ··strijd aanbind.en tegen een Engels·:., 

jeugateam uit, "Darlington" ,. · en wel om 15. - uur •. 

We hebben: mogen constater~n d.at reeds vele lGden .. , , 

geprobeerd hebben er iets van, te maken, maar ook h_ebq,en 

wij· een groa.t gebrek bij-onze élftallen opgemerkt,n.l .• 
11 het •afwezig zijn van leider&", Wij weten dat het 

moeilijk i.s ,om leiders voor onze elftallen t'l, vinden, 

mab.r ik beh".er wel van .over.tu.i•gd, dat er mensen zijn,'.. 

die dit wi:llen döen maat niet· de moed hebben dit · 

kenbaar ·tè, j,iaken. . · · •·:·: ,. , ·. . .. •. . · 

Kom .heren, o.ók u weet dat -het,.nodig is; tl.at er een . 

. , leider bij: .een· :.elftal aanw.ezig is: dit komt de sfeer· 

ten gqede. Overleg eGns me.:tvuw vrouw of ve,-loofde, 

zij gwrt,·'-ii: deze ontsparming, · En <:>nze spelers zijn 

haar · erI u bïjzonder dankbaa:r:~ . · · · . , .' 

U kurit .zich' ;iedere maanfü1_gavon_d na 20.- uur aanmelden . 

bij,_9-e 'E_KO i_n ons cluhgebouw 'ó,f op de andere · · · · · ·.· 

avonden na '21.- uur onder tel:,39,52,55, . ' .. 
Mogen we op u rekenen?? 
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de ingeslagen weg voortgaan. De voorbereidende wer~z,îàm

heden zijn al bijna afgesloten.Er moeten alle(;)nilnog, .. El,,m 

vijftigtal i·sp!:)lers. wordçn geke11r.cJ., f)innenkort ·'·zÛl.01-eri-·-~-

de betrókken, spelers hièrvoor een oproep ontvangen:;: i.b, 

De trainingGn voor de selectie-elftallen zijn inmidtlel§ 

reeds begonnen. De overige groepen zullen binnenkort ,1 r; 

· -volgen.Wij zullen trachten om alle junioren·,pupil1Ell1 eJii 

welpen, in. een of andere trainingsgroep in rq delen,Voot· 

d.c woensdagmiddagklub zouden wij nog graag de bèschikll;:i,ng 

hebben ov~r enkel-e A junioren,dic _bij de training kufJP.~n 

assisteren. Gaarne, aanmeldingen bij de. juko. · . · .i.' 

De animo voor de trainingen is zeer groot. De trainings

groepen zullen dan ook groter moeten worden dan tot nu 

toe gebr.uikelijk, Dit vergt van de trainers dan ook · ·. 

extra aandacht. Wijvragen van onze spelers hun m0dewer

king om de ti!lainirigen goed te laten verlopen, Qnbchoor

iijk gedrag zal onherroepelijk tot uitsl~itirig van de 

training leiden. · , .... · · . 

Inmiddels zijn ook d,e gebruikelijke brieyen àan:de ouders 

en spelers verzonden. Bestud<cier deze nog eens goed; 

Er zijn 'enkele wijzigingen aangebracht. Zo rrioet men 

· vanaf heden 15 min,voor de aanvang van elke. weds;trijd op 

· ons veld aapwezig zijn. Voçir het a.s.weekeind staan al 

vèrschi1,leride .wedstrijden op het programma. Helaas kon

den nog· ni.et alle .. spelers worden opgesteld,'• maar deze 

komen ih ieder geval. volgende week aan de·beurt. Kijk" 

-goed _uit in. welk el~tal je staat opgesteld,kom op tijd 

,.en schrijf :;,lechts in uiterste no·odzaak af, · 

Tenslotte wensen wij alle spelers e,en -pre,ttig seizoçin 

to.een .de heren, die zich weer··als-Jeider.beschikba?-r.. 

hebben ·iesteld 1 · gezellige elftallen, waarl!lede het e'en 

. p~eizier zal, zijn om elke week weer te 11\ogen optr~k½:èn, 

PRQGRA:Mff,A I S . ~UNI OREN - PUPILLEN EN WELPE!>!. 
. i 

============ ·=. ===========:::================= 

ZONDAG, 31 AUGUSTUS 12.Q2 JUNIOREN. 

12.-~ Lens 1 - Blauw Zwart 1 V 1-G, 2 L. 6-4 

11;-- Lens 3 - Quick Steps 3 
11.-- Lens 4 - Quic~ Steps 4 .. 

Lens 3 en Lens 4 let \op de gewijzigde aanvangstijden. 

( 

l 



CONDITIE : · 
. , ,. ··s .; . :._-

. '· 
,.~ 

wil ~eggen· dat van je '1:i;haàm ;1frageii, wat gëziE\n ·' jè 

leeftijd verántwoord .is •.. Ve],e lerisleden;yooral _de 

ouderen, vergen ;;,eer. van hun li9naam dan veräntwoord 

is. omclat zij nïet,wçildöende conditie hebben, · 

Van?-f· zaterdag '6 september a.s. gai;tn wij,. in· sam?Bwerking 

iilet .. ;d è heer j. ,;rillems, iedere zatërdagmorgen vanaf · 

10;·;:. uur daar iets aan doen. · · · 

. Z.ij c;l:iq meq-;')n hiervoor in aanmerking te kbmen; en dat 

~ijn. f':r've~-en,J'.zijn van harte welkom. : 
"-·•·· .U~JtJ ' ... ;~/ 1-::_;[J~I._-.·,,1· - ~: 

JUNIOREN.''liFDELING:•i\eAN OUD NAAR NIEUW. 
··-···,.• •--·.\:. ;.l.f __ -l .;..._ ... :r, 0 -,-•~ • 

• 1 

-Aan,heJ,,:bqg~,R.-:v.ê;n.)iet nieuwé seiz'Oen wi],lep Wl.J nog 

ev,in Jn;irjm.e.r-.~l}j'Î-Vir het. afgelopen s eizoen,dat voor 

onze junioreri.:.afdëling toch wel succesvol is verlopen. 

- r •. En.dei;trbij denken wij niet in de eerste plai'.ts aan de 

2 k~mpá,qensschappen van· ons 2e en 3e elftal'. 

Het:beli\lrgrijkste was· o.i. toch wel het succes van 

on~e,juni_orenraàd ;en de belatigstèlling,die wij bij 

veel. junioren ( vooral A junioren) voor: het· junioren

werk he_b_ber\ weten' te wekl<:en. De. m~dewérking aan-onze 

toernooien,9:e sportdag,de sportkampenikrant!lJl/lCtie , 

etc., pie w;ij van de zijde van de junioren, pritvingen" 

is• .door de Juko zeer op prijs gesteld en wij- verwach

ten dat w'ij'.'ook in het koinencie seizoen we.er .op -d.e mede 

werking van onze ju.nio_ren mogen rekenen, want hét werk 

van de·-juko is veeil omvattend en een beetje hülp wordt 

dan ook zeer gewilardee·rd •. • · . . . . · · · 

In het-komendé seizoen ·zal de juko een nieuwe secre

taris krijgen. De heer g,lorsnéijd kon cleze functie .. ·· 

wegens zijn werkzaamheden niet langer meer waarnemen. 

Voor het werk, dat hij in he·G belang. van onze vereni

ging heeft gedaan; willen wij de heer_ L.orshei'jd nög
maals bedanken en. wij hopen dat .yfij in de toekomst·'-

nog e_ens een beroep oi:,l:föm k',mncn d0en .... InmiÎ.çld@ls zijn 

tot de juko toegeti•éden do ·heer c1,Hop .. en onze oud:::· ... _ 

junior G.Duivesteyn, Deze kommissie bé.staát··verdëir· uit 

de heren N oKoot, C "Nieuwenhui:~ en,G ,.v ad ,Ste_en, G, y ,A·• Yelde 

i3n J. Zoet c Binnenkort hopen 1tïi j de nnam van onze rtieuwe 

sekreta.ri s bek1:·:nd tr-: kur:ri.<~n maket1. · 
';\,- . , ... , ·~-•. ,_ .. 
l-lc:t onrin n1eu:w0. ~1uKc, 1.t.T.l~J.J.r::.n T;r_ :,i0.1Hfl: Y"om: ene s(: L?;oon op 
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ZATERDAG.• 30 AUGUSTUS. 1969 - ,:' ,· ~., .. -:; -~-- ·_ 1 ·.·· . . ·: .• .: -· 

15-,-45·· Lens, 2, · -· · ·· •· - Qu.ick :steps. 2-: 

15·.45 Quick Steps 5 '-. Lens Y • ' .. • ,. _.,_ v 
VJ.G:1'15-3 
Nij!mr.-k:l.aan, · 
.V 2: G:.l.. L. 6:-'4 
V 2"0 ,2 L, 5-:3 15.45 Lens 6 Quick Steps 6. · 

14. 30 Lens 7 .:. Quiék Steps ,7" 
15.45 Lens 8 - V.C.s.7. 

Lens 9 vri J · 

16.30 V.C.S. '/ · ·· Lens 10·' · · ,, 

15. 45 Quick Steps' 8 · - Len::ï 11 ·,-_: · · · 

14. 30 Lens 1'2 - Quïck Step's 9 
14, 30 Quick Steps 10 - Lens 13. · ... · 

14, 30 .Quick .Steps 11 Lens 14 
14.--V.C.S.13 Lens.15-,-· 

15.15 V.C.S. 14 Lens .16 
14.30 Lens 17 - V,C.S •. 15 

PUPILLEN. .. . . -
1:3. 30 Lehs 1. · . , • ' - Quick ,St.e.p.s 1: ·. 
13;30 Quick Steps 2 - Lens 2 
13, 30 Lens 3- . . . . -- ·v. C.S. 2 _;- - · 

13. 30 Lens 4 :.. Quick st·eps .3 

12.-~ Lens 5 -- V,C.S. 3. . . . .. . . 

WELPEN . · .. , 

12.-- Lens 1 
12.-- Lens 2 

. DE OPSTELLINGEN 

- v.c.s i 
- c.w.P. 2 __ 

. _. V 3 G_ ~ L 5,.._3 
' . . - . . . ' 

·_ Deaemsvaartweg 
· · .. : ~:Ni.jkerkla·an- _ 

V 1 G 1 L 5-3 
Ni jke.rklaan • 

, ; . id'em - -• , 
. ':, .Dedemsvatu:t_weg 

; idem '. · : - . 
,V 3 G 2 L 6-4 

. . . . 

. . 
. , V 1, G."il. L 6,-4 

-_ · N.ijkerklaan 
V 2 G ,1 li- 5~ 3 

- -. · V :3 G 2 L. 6-4 
.v, 2 :° 1. __ 1 5:3 

· V r ''o °t L . 6.:.·4 
V 3 G '2 t 5..:;'3 

. .. 

LENS 'l• ·: ,wordt na de training- bekend geine"akt. 

Leider dhr. J.v.d.Klei.j. -·'' ·; 

LENS 2 : als vorige week met r.scholten 

re·s: r-.hoefnagel Leider dhr.A.Bl.ok.-

LENS. 3 ': als vorige .;.,;eék' inet .p.'br'a:i.m~· 

res: e,bos Leider dhr.C.Nieuw!:lnb.uîzèn, 

. . . 
' •.' w 

LENS- 4 : ais vo~ige ;eek_- . . - _. '"· 
' i 

res:. f.de vroege Leider dhr,._F.Flumans, . . _ 

LENS, 5. ;'. '~ .• baumar:i-h-.r:i,rrun~ïzJa~ri-.~.h-.bi_o~s(2x) Bh._y.;ijf-i: 

.j. v ,d, voort-o. kçirtek(;l.,as-r., r:avestiln-a. jungschlager- . - . -

th. booms-tr. resodihard;jci.:'j ;di sseldotp. ·res: c·. s'tápel ·-
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LENS .5 ; Leider dhr.J.Zoet __ .. , .. __ .. ': .. ,· ,,.,-
Samen]s:bmst ·. : 14.1.5 uur klubgehouw lenig ëri. snë1•· · 

LENS 6 .' : ·h. jochems-t.i. schijf-f. dis~eidorp-g, tromr.ielen~ 
a.; zoun-w. zéerheyer.:.p. v ,d ;steen:..:th. wilshaus- d. v,delft:
f, veerèn.:. j, v, rijn, 
res: m.v.baggum Leidervdhr.f-r.wubben, 

LENS 7 :•j.borst- j.v.dám-:-p.heynen-j.hélvesteyn
j.v·,d.énde- a.albers- p.verheèsen- l.v.d,me·er-
g. v .arçlenne-:-th. v.d. waárdweg7 c. v. hulst. · · . 
res: a. castemailler-j, janmaat Leider. dhr. J .Heynen, 

-• LENS 8 ;, th.7tëunissen.: j .~e~~lha; -m. v ,d. hulst .· . 
b,hoefnagel-e;booms-a.heynén.:r.de Vries-w.v.d.Lindeq. · 
g.leliéveld.:\1.de hilster-h; straver. 
res: p.booms •. Leider dhr,c,Kras, 

LENS 9 ; VRIJ. Zie overige elft:,llen. 

LENS 10 : w .héndriks-e .reesink-a·, schneider-c, bakker.,-
_r,de vroegè.:.a, v ,maris.:.v. v .d ,aardweg-r.mmoyman.:h,keyr.ien 
p. wal ters-f. hazebroek. . · 
res: j.hoóghierhstra Leider dhr.G;v,d,Kleij. 
Samenkomst: 16.-- uur klubgebouw Lens, · 

LEN3 11 : j.reuver - r:wouters - j;ruyters·- f;v.os 
h. straver-e ;wohrmann-r. v.d. J.:' pde-g. gomes-h. v.d. broek 
r.charité-h.niggebrugge . . . ·· 
res: j.meyers· Leider dhr: 
Samenkomst 1.5 ,- uur Loevesteynlaan hoek_ h9rigeJ_o~§lan'.. 

LENS 12 : r.v;d.steen - j,jánmaat - g.colpa -a.lodder 
e; hoefnagel-r. verbarénd se-r ,i:iicka-g. wouters-r, harnas
a, baven- j. valkenburg. 
res: w.wils . 

LENS 13: g.v.gessel-th,tijssen-p.perreyn-r;v,luxe~bu;g 
g, bloks-r. v ,d .meer-g.lorshèyd-j. v. ve_lzen-g. ruygrok-
a I s-gravendijk- r.v.noort; · · · · : 
res: j.de hilster-m.heynen, Leider ûhr.P.de Jongh . · 
Samenkomst: 13.4.5. uur Hengelolaan hoek Loeveste'inlaan. 

LENS 14 : b .ruite.rîn~ii._-_h,gµit_.,.'j. póst":-i:n, v·;d:Ljk-'-j. ir. wijk
f "magnee-j; v. rossiirrt';- j. snêey.0r;,~a; l:ü-lder-;tnk'- j .·slabbers 
h.kleiwegt. res: a.de pagt'er:.p,;ers"chooi;': -
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, . ·-. -~ ·, . . . -_, . •._- . . ~:-. ·.-,~r 'r. ''< ,: . __ .,_·, ' .• •r;-,-...•·r s:· • :· ·; --i:·-~-: 

LENS, 14: Leider· dhr__.H.l3ranà.en:hurg,~ .: _ •· _ :" · , · .. \. .: :; ·; 

Samenkomst· 13. 45 uur: Hengelo1aàn. lièèk: Loév.est.eihlaan:;,_-
• . .. •. -,.1.: .. , ·: .. L. .• ·• 1 ·' -::::. .•.•• ~ , .. '··' 

LENS 15: h. v .boheèmen-g.kerkhof-e .de wit-f. v~·'.l:oon-: 
r;heemskerk-j.v.d.burgt-a.v.kleef-j,hollink-h.ruyter

d.zalm~- w.gomes. . .· . • 1 ·• , 

res: r.v.hoek-a,kleiwegt Leider dhr,N.Osse 0 - •·• - --· ;; 

Samenkomst 13.39, uur )club,gebouw Lens. .· 

LENS 16:; ./i'_.-:1} : :. ~ ,-~-,bo~1--R.J.ua-l,?~i-i:dn---Jr,köev~.ets-i .:~

j ;dessing.:.g.wassermán-j. v, hoèk-j-,dè. gr·eef-,f d'll')ndri·ks-
a. burcksen:--f •. jonker.-- . :· r. , -:- ·. •. ',- ;' -, • , . , , 7 

res: r.koster-j,schaareman-f.klos Leider dhr,G.Duivès.teijn 

Same9ko1;1st, _: 14 .• 45. u}1_:r·.:k?,y.o,~eb~u'fl L.f,lns., .. '1 .. ; :'-:.I 

LENS 17-- ·: h. u<ling-b-. v:.:ve0n.:.r. krui.selbe·rgen-c..,lipman-. ·, 
r. guit-m, v-. wassem.ar; wi j'Si",1an-e~·teuni s-a. hoefnagel-th. v.d. 
voort-p,bakker, · . . . . · · 0

- - .--.· , 

res: j,kooman-.'.:,wouters Leider dhr.,A.Poels~ · ' ' 

PUPILLEN 

LENS 1 : a.v.V8lzen- r:dè hoogd-ç,scbenkels..:r,leyn- :· 
f. krE!s-;-. e-. v .luxemburg:..ç1.. reesink-t ,,de·. kbk-p~v-.d.nieuwêh
huysen.:o.·. de hoogd-r. peelt •. · ·;. . ,- · · .• · 
res: p.lucas (2x) Leider dhr.Th.Hoefnagel 

. . . ., ' "'. . ~-. . ,·· : ' . ' . . 

LENS ·2·.: j.bronger ".":.,r.v •. a,meèr ·-a.westerduin'.,-r;y.d-.-boo

gn2rd t-p. hop-f. kc:>rt è'k:b.b.s,..;m. schut t.è--r. wç-'.'.r s~~burg.:, · · . , 
r.micko.-p.devïlée-r.pereira,·: . , . · · · · · 

res: r.hof'.ijmn:Lciffe:r;' dhr;j'.Colp'à.•. · _ . ' .. .. 
Samenkomst 13.- uur ingang Zuidêrpnrk Loeveste:j.nla_an· 
hoek Hengelolarui. · · 

LENS 3: t.Prir.is- h.nouwel.'6.ntl- r.v.d.kruk;.. m;·-hoenderkamp 
c. v. bijsterveld~r. will.ems~h;blo.isse-j. brocho.rä.-r.n'ottet 
s.kn8rr-h.luttermàn •. · . - , · ... , · ", 

res; j,lustenhouwer Leider dhr. C,Grimbergen.'. ,. 

LENS 4. ,: ,:v-.pouw--.m.qo.ogduin;h,wubçen-:,f ,v 1d.zel- .· 
m. sch'eepers-'-a. koev.0$tt~ll1.pepèrké$p-e·. v; r·oyen-( 2x) a ...... 
grimbe'rgén ( 2x) j,;klo.fE(inbe,ek:.m·: ve.rsteêg. - ' . ' · •, .. 1 
rés: r.kleiwegt (2'x:) r.v.dömbilrg.(2)/:) Leid~r dhr~ '·"'' 
B.Lustenhouwer. · · ,. · · · 
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.. ~J"r~:.

LENs 5 : v.poû.w (2x) r.kleiwegt (2x) ·r.des.sing-r.v.dom 
bürg ( 2x) p. v.d. burgt-e. v. bohëemena:.m.prins;:-m-,heezius-' 
q·. V .d~meys-r.lelieveld-f • ze'lreristerf''-' (-F- •. J. J .,!.•.· . ... ,.' · 
re s: . a. grimp_çr.g!ilJ)l J~;x:) . :L~id€rY~J;lr .A. Hop-.,:.·.-,., : :; .c ,;,; ,: 

. ,.,; . -. , ~-. ,.I .' 
•j , 1 ·-' 

WELPEN " ~. '··.• ... ·, 

.• • ••.. ,. ., ·-· ·1 ": .:f. ~ .•. · 

LENS 1 : wordt saliÎengestèid uit : g.appe:Ldhorrt'- ;: . 
r;bon-h. brnilk-p. v.d. burg.:.p,gier:-h, hoppènbrpuw_er·s-:
o ,huis,,-f .ker-khof-,-p.lu.C"as: ( zip fl )-,-th. v .luxeml.'mrg 
r.peeters-P, valkénburg-f. v. Velzen-r, vérsti:feg. 
Leider. dhr,.C .Bon,:·_,;_ • ; 

·" . .. ., : .. ·_ .. ; .... . . . ··_ .. . .·' . . .. LENS 2 wordt salnëngest-eld üit: r·,v.anrlè-'-f-,bauman-" 
r;:v, eyk--t .• king-j .-v ,klèef.:.r~koev.oe:E;ti'-.s,y .d.meer- · -: 
r.;nctebo.ard--f.,ir,.,d-,poll-c,;v,rijk.,.·s •. téunis_sen:-. ,. --.'" 
j.v.tuyl-f,verbarendse-h,v,d,winden, •--~ -. 
Leider dhr ••. F .WubJ:>en•,; ,,_ 
R.Lelieveld en F.Zevenster ZIE P 5, 

AFSCHRIJVJNGEN : voor vrijdagavond 7. 30 uur bij • . . 
dhr~G,v,tl-;Steen,NunspeètIQ.nn )0'.3~ ·: . · · · · · : ·. ,. , •· . 

. TelefonÎ'Sch· uitsluit'ênël ·vrijda~av9i')~_,t1,1ssen 6. ~O "° · 
en 7. 30 uur tel. 66.13. 14 Klubgcbouw. ':• ·. · . -· 
NIET OPKOMEN : ~v~~r: d~- e~~ste'_ ;eek e~~-; ont~,t'~liend ' 
aantaJ: i::ti~t- opkomE!~s._; ~bals· gDbrti:!-1<.~}fjk' 2 · !')xtra, .: · · · 
rèservebeurten voor· dë' volgende spelers·. :· · •· ··· - ·_· .. '. 
p ;berkelaar-p, booms- j, hooghÏemstra..:J·,kootnèri~' ·: -:- . -~-:' 
r ;_kestçr-ij ,m$ijez:s-p. V ~:over~e:st--a,. de' ,.'pagt,e;r--•:-:•s · --r : . 
j .-schaa-rernan. ·. · · · · · :.•~ -'-· "·:,.- · :: .· ... · ·· -'-- ,- : ' /~ t ·W .. / .. : 

.Wegens onpehoorl.ijk, g13dri1g• tijdens. de. t~çtn;i.ng; ;· . 
:r krijgen ... j ,de .hil,ster en m.)1eynen l:)t,n, ~ril; ·1 ·· · ~ , •. , • 

reserve beurt en mogen mnandag_ a, s,. l]iej; aaJJ;: p,ç..-,_.J;,<. 
training dee.lnelllep. . ., .: I... ·: .. , . i ' ... t i ·-

Door het bestuur is B.v.d~Lans \roè,r· ~~h wedstrijd', 
ge·sèhorst" in- verbanû met' zijn•. gëdrag in h~"t''

0

ireld ? . · · 
~ij~en1:3 het DIOS jt'.(),9fn~tit-. De''op~elegde_/~traf . · .. :: : _· is inmiddels· ondergaan."1 '-- · · · · • ·· · ·· ,,· · " · • -. . . ' . .. . - . . ; . 
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SELECTIE-TRAININGEN·, T. 
', ' 

Nogmnals willen wij er de aandacht op vestigen, .. dat de 

jongens, welke in de ~electicigr6epen zijn ing~do~ld, 

verplicht zijn de; training te volgen,' . •. 

Bij ev._ver_ hindering_ ?:OET er o.fgeschroven worden· bïj de 

volgende adressen (noteer deze .:o.dressen bv, in je 

schoolagenda) . . . • ·; . · . : • . · 

A.klo.sse: Dhr,J,v,d,Kleij, Frambozenstri:!at 45, 

Tel.33.88.42 . 

B/C · Kl~sse : dhr, J ,B. Zoet; , Lnrenscstrant 4 7 
· tcl,33,51.88 . · · .· : . 

f,ls men zonder afschri jvcn oen trniningso.vond verzuimt, 

krijgt men c; e11 schriftelijke wt:nrschuw:ing, · 

Herh,0 :1.lt dnt feit zich nog c;ens, dél.n volgt verwijdering 

uit de tro.iningsgroc;p; hc;tgee_n opstelling in een. 

lager elftal ~ot. gevolg heeft, .. 
Dus bij verl'\iridering 1,LTIJD o.fschrijven, , , 

JUNIOrlEN-RAf,D. · 

Tot nu toe zijn er pas enkele m~ldingen binn0n voor de 

juniorenracd. Wij hebben noG-helemo.al geen kandidaten 

uit de C,:klasse. Ook aanmeldingen µit de c.ndere 

klassen zijn van harte welkom, . · ·, 

Het -is in jullie eigen bel,ang dnt er een goede 

juniorenrnad komt, omdat d'cze jullie belang.en 

behartigt. o..s.Vrijdagavond bestaat nog de mogelijkheid 

je telefonisch aan te. melden bij G .• Duivesteijn,. ·. 

f,:iddenstede 250, tel.67,61.8.3 uitsluitend tussen 

7,- en 8.- uur. 



NOGMAALS DE ELFTAL-ICOMl;ISSIE EN ·DE LÈTDE_:;_s; . 
' . ' 

· -· .- •:, · , .... · . •· . _. ;~ . '.. . . r r ·· . · . 
·. Gaarne wil ik de oproep van·de ·sekretaris vnn de · 
.elftalkonmi ssie de heer :A ,Bögiscb onder-steunen · · ,r 
voor ·het aanme~dep [als .. leider .van eè.n ·sénio0 e11-+ ··;. ·,; 
elftal.... . · 'Ö· ,:, · ·1 . ' . · ·. ,t·,·; , : L· 
Degeneq die ~·elf aktief àari. h~t. voctbal;p'el hebbJd:" 
deelgenomen, weten uit ervaring van hoe gröot · · .· 
belang e.en leider:1-voor-·,een_ · elftéil ,k4n ,z:i!jn; . ,. . • •. , 
Een goede leider kan een grote invloed uitoefénen .':' 
op de sfeer in het elft.al. E_n wat een gQede sfeer\ 
betekent behoeft wnarlijk gèèrl 1le-tóog: ' . ; . i - '' 
De presto.ties van een elftal worden danrddór · ' · ~ 

.. bq,~J:j.st .J<èpbet~r.q. , ._ _ , .. _ , ,. . . .. 
' ' ' Nu' we on·s· 1~pµdsm ... jii,dr binnen ·e,nkele · maanden , _ 
_ ~ i· gaan );iegirlnen; "i,s::.net yanzelfsprekend, dat n,aast . 

d·e· festiviteiten, de pr'estate.ties van onze elftallcm 
toch' het élllerbelangrijkst zijn, · . . 
En U zult het iJ.\len mctt_ mij eens zijn, dstt het· 
bij goede rE!silltaten van·onze elftallen, het' 
veel prettiger is om feest te viereh. , .. . . . 
Oud-spelers en don~teurs vraagt u eens'ërnstig af 
of u niet in d_e _gelegenheid bent ons in het komende 

.. jaar.. terzijde te stnan, 

Ook de"elftalkommissie zelf kan een ·aanvulling nog 
best gebruiken. U zult• het ondervinden, dc.t een 
funktie in een v'e_reniging, waarltijk voldo_ening zal 
schenken ·_ · '·"' · · · · · · · · · · ."' • . 
• ~ " 1 ' ,•. ~, . . ' _· • . • 

,.; ' Iri- het' verleden waren het anderen die- het. ·u mogelijk 
maakt-e .om· aktief te voetballen, ·Neemt U een deel ' 
van hun werk than·s ovér.: • · 
Mag ik er op rekenen in het komende wèèk:-ëinde "'' 
een aantal kandidaten te mogen verwelkomen. 
Hartelijk dank bij voorbaat, 

H,Houkes, voorzitter. 



DE LENSREVUE 

wêekblàd van de voetbalvereniging Lentg en·snel. 

42ste jaargang nummer .52 · ·3 .september 1969. · 

TELE;..LENS. 

De Tele-Lens bestaat deze keeruit twee ingezonden stuk
ken door een donateur ( dank=-dank! .! ) en· het tweede van 

een zekere F.van Boheemen. Wij dachten dat redaktioneel 

kommentaar hier totaal overbodig-was. 

GEACHTE REDAKTI.J/1 •. 

Bijgaand een lof-uiting voor het.jeugdelftal,dat.een 
super wedst-rijd heef:t · gespeeJd ·en:·_aan de töeschouwers · 

heeft getoond, da,t er 1,1Og SUPER' VOETBAL bestaat. Ja-, 

. geachte Le.ns-fW)Ji),ie,d-i.~ s_taat niet in de fabeltjeskrant 

do,ch is pure wBrkeli"j-kheid, , . 
Indiep- u het··•g~Jµk:mocht hebben gehad,çli·t sublieme elftal 

van Lern,-jeugçi jl •. zondag te zien. spe'len ter~en toekomstige 

profs uit. engeland, dan bent u hf!t.met; mij eens· dat deze 

knapen in.alle opzichten super-voetbal hebben,gespeeld, 

: dat men in de laatste jaren praktisch nergens en zeker-

in onze vereniging nooit·meer heeft gezien. Elke speler 

zet.te zich volli,dig in. Opvallend Wfl.S dat de' speler · 

all~~n zich conce)'ltreerde bop het spel en op zichzelf, . 
zodät niemand op- of aanm_erkingen ma-aktl;l,· op. zijn mede

spelers. Als je in_tensief je wedstrijd_ .speelt,dan i·s er 

daar ook geen tijd v,oor, Helaas is:dit-waà.rschijnlijk 

bij dé· speler.s van. het eerste elfta;l nog nimmer door
_da·cht·. Jammer voor hen,· dat zij•1elders moesten . .yoethallen • 

. Ik ben· er van overtuigd als deze mensen hun jongere ' 

clubvrienden dit sublieme spel )1a;dden zien.spelen,•dat 

zij stuk vo.or stuk-hiervan hadden genoten en zeker van 

hadden geleerd, BRAVO, TOEKOMST VAN LENS, .. 

Jammer dat ni.emand · deze wedstrijd heeft: kunnen· filmen,' 

Dit was fen·omenaal, Dit was voetbal. van de bovenste plank 

zo.vreeselijk mooi gecombineerd en geplaatst;zoals de 

meeste trainers dit op theorie vas~leggen, doch in. 
werkelijkheid nog niit .hebben gezien, NU DE LENSJEUGD 
HEEFT DIT AAN ALLE TOESCHOUWERS WEL LA TEN ZI~N. . ·· 

N'Jannen jullie _waren fantastisch. Deze wedstrijd ye.r.geten 

jullie Je leven lang niet meer en wij toeschouwers ook 

niét. ren moet wel optimistisch zijn als men zoiets , 
nogmaals op het Lens-terrein zou kunen zien. Wie·weet; I'\· . . . . .. 

; 
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Met deze•-spëlers is net wel mogelijk,.1:J,oogstaé;pd ;voet'l;lal; 
te brengen. Dèrge:lijk spel zou .de veren:i,ging hoog in hlë!t 
zadel brengen.Met deze. jonge spelers· kan men ''dé· voetbal
top vast en zeker bereiken. Dit aantrekkelijk~ spel;; '; 

__ bre)Jgt dE;l vereniging zE;ier veel t _oeschouwers êfîl:iaar mCfet 
eer:1:.voethalvereniging het nu eenmaal van hebben; _. · 
Met·:zo'!n. elftal met voldo.ènde reserves wordt men zeker 
eér'ste· kl\.issèr.· Maar w:î:e durft d:i.t 'aan ???: Met mij vele 
voorstanders, helaas. niet· bi J de toç?"in ·ae: verèáigïhg; 
Misschien ben ik wel wat al te voorbar;i.g,nu. er ver jçm
ging is gekpm~n in het best1:1ur:, :Maar het :i.s toch niet_ 
nieu,t wanneé:r, ik, u vertel:. al;,' d.e :geest v:a11-e'lk elftal 
net' zo was .:,'.ls bij dit jeugdelftal; een voétbalwed-::· 
,stl:'ijd, \Too:r).edereneen. aantrekkeliJk. w~ak;t-. ·. . 
Hopélijk hel:iben wij het afgelopen jaar leergeld b.etaaid, 
want voor het eerste was maar w'eining- b,\'llangstelling, . 

·. Ee'rî, \'llftal zonç!e'r: tèàmgeés:,. e11 -z9nder 'i\elfbeheérsipg· is 
.nèrgèns. Dit jeug_d~lftàl heE;ft aan __ de· sen~_oren-;I.aten zien 
wat .. de jeugd presteert.:Het was e_en harde •lli3.ar geen _ 
ruwe wedstrijd;· Een •rûwe·voetbal1:er heeft gebrek aan· : 
tàlept én zelfbiheersing. i. Wat· de· scheids-t'echtei' betref:t; 
uit•· ervaring· weet ik dat hij altijd fouten maa'kt;.c"maar,
hij is' ook een mens; die zich voor anderen op6ff.er;t, -
zoiwas hettenminste'.in mijn loopbaan.· "' ... , 

,!fot' ;,pontane applaus dat na .de w èdstrijd _aan de·: spelers 
werd· gebracht,. kwa11 hup volledig· toe; _Zelden he.eft een 
elf~al, 2i·u · fraai' voetbal laten zien. Lenig ën_ Snel mag "
trots· :z;ijn dat zij dè beschikking hebben over der.ge-> 

"lijk.e.'.'-~pelèrs die hun voll'èdig inz_etten, niet: egoistisch 
i11 buni-spel zijn en· elkè medespeler,_ ten: volle waar.dèréh, 
BRA'VO: JEUGD - HOUDEN ZO. . . ::• " ·. ·· 

~\-. ,,:, · .. Een- donateur, 
~ ' ' . . . ·_ . ' . '. ,· . . . ~. ···: \ ,, ~ .... -,_ ; 

D;i,_t.,,v:lamm\'lnd V\')rslag van -.~•een donat.éur". ,heeft mij veèl 
.: . . SUPElTJélti.ef:· hooi, onder. :de voeten· wêggemáaid •. Miss:chien' 

ma}~. b9:v:_en~s:taande · het aantal àfye"zigeh wat overçlrev.:èn .. 
voork.omen,: ma.ar :ik kaf\ u verziek13rE,n dàt de O'{~rtrel'feri~ 
de ::\;rap de enige m_ogeleijkheid '.is, om- ,de.:.sË, wedstr-i'jd · 
te besch,rijven. Er wércI vorige jareri e)'i•aan :he't,.:bègin 
·va.n dit ·sei~oen nog gesproken over eep ·gebrèk· aan. 
ach:terlari_d.:,Na_, deze· wedstrijd ·kan men. geru.st · st.ellen•, 
dat m;rl.t,a .de;;;_~, spelers- •met" de~elfdE;i,_groté d'è~is, veer- : 
k,rach,t, E::mt):lousiasme .en qyertuigl.ng. spelen·, èen. ze·~r 
goede toekomst voor Lens is verzekerd, Ik denk hierbij 
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niet alleen aan een tweede teammaar zeer,zeker ook aan 
het eerste, dat zo langzamerhand best wàt·•-enthousiasm~: 
kan gebruiken, Het zal heel wat eerste elftalspelers 
goed doen, ali;; er e ens een stok achter de deur· kwam. in 
de vorm van talentvolle reserves, Niisschien, realiseert 
men zich dan dat men er met een vriendenkring alleen 
niet komt. · . 
De eerste minuten van deze wedstrijd namen direkt de 
vrees weg dat deze tegensanders (toekomstige engelse 
profs) over onze toekomst heen zouden wandelen. Met_ em 
zeer hoog tempo werd Darlington bestreden, maar verder 
dan een afgekeurd doelpunt van Eduard Bakkers kwàm: men, 
voo·ralsnog niet. 
De tweede helft was een doorslag van de eerste. Snel 
uitgevoerde combinaties van weerszijden maakten het spèl 
bovenmatig aé'Il trekkelijk, Darlington nam de leiding na 
een losse steek in de Lens-achterhoede, die qe verdere 
wedstrijd foutioos speelde, Eduard Bakkers zorgde voor 
~en "droom" gelijkmaker, Met een schitterend schot'in de 
linkerbovenhoek besloot hij een snelle rush. Nummer twee 
riain.Wim Kee:tman voor· zijn rekening. Na een voorzet· 
van Peter de Jong kopte·hij feilloos langs de,zeer·goede 
engelse goalie, De derde treffer kwam uit een strafschop 
tot stand, Deze strafschop werd overigens-door.de engel
sen fel aangevallen. Darlington ging zware druk uitoefe
nen en greep naar zeer ha:rd spel, vaak geoorloofd, soms 
ook niet. Nurmner 8 een van de sterren van Darlington 
zorgde met een daverend schot vanaf het strafscri:opgebied 
weer voor spanning, maar de Leps-defensie gaf p.i_erna · 
geen enkel krimpie meer. Een groots applaus was zonder 
meer verdiend voor dit pure stukje voetbalpropaganda. 

F.van Boheemen. 

ZATERDAG BARBE-CUE ZATERDAG BARNE-CUE. 

OFFICIEEL. 
NIEUWE DONATEURS: _ _ 
139 N.J.W.Nuyen, Melis Stokelaan 2128 den Haag (t) 
140 J,W.Post, Randveen 231, den Haag (t) 
141 A,J,A,Bertens, Groenezijde 103 d~n Haag (t) 
142 N,R,G,Bruinsma, Melis Stokelaan 1832 (t+l) 
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AFVOE.RE:i-(LÊbENtIJ"ST ,. ' '." :: .,;, - :.; •. 
16l"R Hêyst'ek'.(j}'• :·'0 1 :·.·.,;·:'. ~:·:,:,·«.- .: · ,.. :.', , · •'' 
ADRESWIJZIGING D(ÎNATEÜRSL:i:JST: ;, , ... '\ . c,, -~ ' 

10~ .n~àr- 'BJ.irg~'.ZartevéÎdstra!l)? lÖ~ Maa:s_s:),f:i:i::;1, 
ADRE$WI;JZIGlNG ,LEDENLJ;JST. ' .• .. ,.. . . ·· ' J.: -· 

., . . ·, 

423 na11r·'woónstede ·& 9 . : j._; '' ..:.· .• ·' .·1 .· 

39 paar Btlitonstraat .61 a Groningen. 
AFVOER]j:JI! I)ONATEURS,LIJS'I'. · . . ' 

4.3 A';W~Hîllige ·' · . 
WLJ?:;I:GIJ'iG.' LEI)ENtIJST 

69. F;D,Burghouwt wordt·NS 
511 'straatnummer ·wordt 210' 
225 straatnummer wordt 2142 
16 Bost Wördt B01~·st • . · ·'' 

310 Opt:).:Ï,eUW.•ópvoeren,' 
. . ';, -· 

NIEUWE' LEDEN 

' ..... -. 

51.8 J~!).;~eetman, 22; 2;47 ( s.l 1/leimars.tr,47 à. )'3~_3_2.29 · 
519 ];.;E:Féller 7 .11.49 ( s) Postpus 1336 · • · .. , 

,52·0 w:L.M.S.Schoonebeék 6.6.46 (s) Emmapark 8· 11.20,40' 
521.R;,dë Jong .... , 8·.10.60 (w) Melis Stokél,2394 67.44.29 
522:G.i:I;de-Jong ... : 26, 9;59 (w) idèm · · · 
·.5.FJ R';W .G;Hu).sema:ns · 7: 1,57 ( j) Stèenwijkl. 280 67. 9 3. 89 
524 R;P:C;Dessing 8. 8,59 (p) Meppclw9g 1102· 66;30,25 
525: E,~·J:A;v;Boheemen i0,11.58 (p) Ellekomstr.77 33.0,6.81 
526 N.;F;A.,M.Hooghiemstra 18,10;53( j) · de Rade 117 
527 CE;C;Höfman ·. 12. 7,61 · (w)- Eekhoorrirade 240 . 
528 R,S;J;Hoppenbrouwcrs 20,ll~57(p)Linriacusstr.62 
5~9 P_;T,W.Pepcrk!J.lllp 19, 8,60 (w) Drapcn;iersgaarde 22 67,54,: 
530 :!',;W:Ll:L~ms . :1-,J.,0~5,8 (p) Zopncoord 100 -· 

UITSLAGEN SENIÓREN AFGELOPEN WEEK-END (VRIENDSCH.) 
' .. ; 

Blauw Zwart 1 - Lens 1 .. 5 - 4. 
2 .. .:. 2 ;• 2-2 . 

Lens 3 - El.Zwart 3 4 - 4 
4 4 2 - 2 

-5,· _ 5.5-2 
6 .. ~. 6 . - . - ·. 4· .. 0 . , . 

Blauw Zwart 7 - Len:f '8: ·. · 3. - 7 
Lens 10 '·. · - Bl.Zwart"10'0·- 2 
Lens jeugd . -: ' - Darlington j'eugd 3 -: 2 

.. 

DENK AAN DE LEGITI~!ATIEKAARTEN !!! 
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KOMPETITIE-INDELING SENI.OREN 3 t/m ,q;. t,,, · •.. 

• ._ • 1· ; •..• , . . 

De kompetitie-indeling van ons dê~êi..e t_ot eh. met zevende 

elftal is bekend- geworden, De .. kol)lpetit:i,'è, ,vbç,r deze elf

tallen begint op zondag 7. septeinber:._:.,De 1<ompetitie voor 

het achtste tot en met elfde .elftal start ,op z·ondag 

14 september, Deze laatste ·elftalièn zijn allemaal inge-

deeld in de vijfde .klasse. ' - , · . · ·• · : 

LENS 3 : (reserve le klas E) met vd~ 2 :;_weste·rkwa:rtier 4-

hvv 3-zwart blauw 2-wit blauw 2-quick 6-naald

wijk 3-delfia 3-te werve 2-cromvliet 4 en 
j~~tas 2, 1 · 

LENS~ :(reserve le klas F) met hdv 2-verburch 3-kranen
burg 3-blauw zwart 4-spoorwijk 3-cromvliet 3-

zwart blauw 3-rvc 5-coni::ordia 2 dhl 4-en bmt 3. 
. , . •, . . 1 . • . . 

LENS 5 :(reserve 2e klas F)· met vvp 4, oliveo 3, vios 5, 

rijswijk 5,rava 5,verbuirch 5,scheveningen 4, 
yuc 6,oranje blauw 3,hmsh 4 en graaf willem II-

.. . v_ac 4 ., . . ·· . , 1 · .. . .· _ . 

,LENS 6 :(res_erve 2e klas H) ~et 1pbs 6, qm.ick step,s 5, 
. gona 4,vuc 8., celeritas: 5,-gda 5, dhl 6,vcs 6, 

marathon 2, delft, 4 en bla:uw. zwart 6. - · · · · · 
1 •• . . ·. 

LENS 7 :(reserve 3e kla:;, K) met :gsc 5,naaldwijk 6,velo 8, 
gda 7,duindorp 4,lvsj 2,westlandia 7 en vios ··6, 

, 1 

Voor wat betreft de regeling van promotie en degradatie 

geJdt voor de afdelingen, waarin lens· 3 en 4 .spelen,.dat 

de kampioenen automatisch promoveren naar de reserve 

hoofdklas,terwijl de nummers laatst en voorlaatst degra-

deren naar de rese 2e klas. 1 

Voor de afdelingen van de elftallen 5 tot en met 7 geldt 

dat ·de kampioenen· automatisch pr'or,,overen en de nummers 

laatst _degraderen, · 

RAAMBilJetten. 

Oók-dit jaar zullen er weer raambiljetten voor de wed

strijden; van ons eerste elftal worden ver.spreid. Ook uit 

financieel oogpunt wordt het belangrijk, dat zovee_l 

mogelijk mensen de thuiswedstrijden bezoeken. Wij hopen 

darr ook veel raambiljetten te kunnen ophangen. ·· 

Als U een raambiljet neer kunt hangen, of'iemand kent 

die hiertoe bereid is, geeft U dan even een seintje aan 
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dhr.N.Osse,Marconistr.aat: 43,tel..G.0.20,.90 of .. een der 
bostuur,13leden. U krijgt dan voor. ied-ere wE,9-st·ijd 
v·an on1):1·.es,rste el·ftal het betrokken raambirjet ofwel, 
indi.en .. u de affichés .voor het ··gehele seizoen in voor
raad J:ieqt/. een kaar:tje. .wàarop de wedstrijd voor het 
komend weekend staat vermeld. : · - . .. ·· . · .. 
Vooral in de omgeving vän het veld heblien: wij nog · 
.enkele ~dressen nodig. Heeft U een raam,dat "in de 

···k:i,-jJ{'.erdll .ligt schroomt u dan niet ons dit• even te b"èrichten !·r., . 
DENK AAN DE LEGITIMATIEKAARTEN: 

·Barbë--C.u<3 Zaterdag 6 september Barbe-Cue .. , ·. ' . - .. 

·Tot· -'op heden hebben zich 40 -gegadigden genïeld voor de 
Barbe-Cue. Gezien het menu o.a •. saté I s-carbonade-stokbrood 
·inc'.iüsief,:wijrÏ alles in handen·van Carel ·V,d, Lann moet 
.dit een geslar-.gde avond word.én. Degene die zich nog 
willen melden kunnen dit tot uiterlijk donderdagavond 
8 uur doBn bij N.Hoefnagel, Tomatenstraat 128, telefoon· 
680.138~ê-Zij die denken op d_e .bonne-fooi te kunnen komen, 
grijpen '.'er naast, ·want op he·n is en wordt e~.st gor0kend 
en kunnen· dus niet meégenieten. · Tot ,zat·erdagavond, tussen 
7 en 7.30·bij de wijn. . .. . 
Zij die een barbe-'èue voor zaterdag te?' be.schikking hee'ft gai'rne een telefoontje '6801 38; · · · 

P.S. i.v.m. de barbe-cue îs er _vrijdag .5 seoteQiber GEEN . •. --klubavond. 
. . . 

BE_AT AVOND!! BEAT AVCND! ! BEAT AVOND!! BEAT AVOND!! 

Op·-3 oktooer is er voor de·A en B klassers ean .Beat
avond !Jl.m. v. de "Groovy• sn. De toegestáneleeftijd tot 
het bezoeken van deze avond is 20 jaar. Ook dit jaar 
worden de dames van Kwiek-Sport uitgenodigd om·hèt - • 
mannen (.jongens) ·overschot te- completeren, Kaarten zijn 
vanaf 8 september te verkrijgen bij G. de Hoogd; ·. · 
Vredeoord 209·, den Haag telefoon:.66,5,582 (uitsluitend na 
6· uur') : en bij de bar op èzaterdagen en zondagen bij . 
dhr. en mevr. Geitenbeek. De prijs•per ka~rt is [2.--, · 
te voläàen.bij aanvrage. -·,· .. :~ ~ ... ~1: ·.,. ·. 
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VARIA , 
Wie van de lezers weet het adres van H.111.M'.Plankèn'' 
(geboren·:19-11-196O). Deze welp heeft op zijn ballotage
formulier zij adres,vergetei;i in te vullen. Wie daarmee 
bekend ià:, grà<1g bericht aan·. het sekr~tariaat of het. Juko
sekretariaat. , 

,, -· 'i ' . 

Van de K,N.V.B. ontvingen Wl.J bericht d1ft.op dinsdag:/ 
oktober weer gestart zal worden met de opleiding voor 
het basis-c;l.ipl.oma jeugdleider, Deze• basiscursus .. telt 

13 lesavonden. Voor deze cureu$ zal aan de· deelnemende · 
verenigingen 501, vari' de 'k9sten in rekep.ing··worden gebracht 
met als maximum f25;- per cursist· incl. de kosten·van de 
aan te schaffen boeken, Aanmeldir;ig graag 1J,an het volgende 

, adres: Kon •. Ned. Voetbalbond afd', 1 s Gravenhage',·· 8uezkade 14 
den Haag. · · 

' ' 

Ook wordt een cursus voor penning]1jeester georcganiseerd. 
Waarschijnlijk wel, iets voor·onze nieuwbakken penning-
meester dhr. V ,f'/ieuwenhuizen.·. " · · 

Afgelopen maandag waren ·in ons klubgebouw de J,achertjes. 
weer niet van de lucht. Een Groninger student'die zijn· 
eerste omzwervingen in die stad verhaalde en dhr. Geiten
beek dil:) voor iets aparts zorg,de, Onze ·kantine-beheerder 
zat namelijk met 'éër:t lekke bäffd. Naçlat"'fiij deze geplakt, 
had, was controle natuurlijk noodz~kelijk. Toen kwam• 
echter de fout: zonder zich om de met zorg .genlakte band 
te bekommeren begon hij ,met het gezïcht tiaar' de aanwèzigen 
gewend en al liederen zingend, te pomp'èn; Het gevolg hier
van raadt u al: een luide kanl, die' alle vergaderenä''é· • 
commissies in lachen dèed ·uitbarsten, 

Voor de tweede mao.l: WIE heeft de trainihgsbröék · van H·;' 
de Hoogd? Breng het nu toch eeris terug, Het begint al•· 
koud te worden!! 

A.S. vrijdag wegens afwezigheid van bepao.lde personen. 
(we noemen geen namen) en vooral in verband met een of,. 
ander "vreetfeest" dät a,, s. zaterdag georganiseerd wordt, 
is er geen klubavond. U kunt dus een avondje va~tep pm, 
goed ondervoed ten tonele te verschijnen. 
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HELP .......... HELP!!!! 

De kreet die men .. sla2.kt, als de nood "het hoogs.t is. Waar . 
en wie nu weer?. Kort· en goed, . .de f_am, .Geitenbeek heeft 
dringend hulp nodig, Wij vragen enthousiaste hmlpkrachten 
waGr we op kunnen bouwen, speciaal voor die _"zondagen 
wanneer er veel belangstelling verwacht wordt, Uiteraard 
tegen v:er:;:oeding, Onprettig, maf.\r .de nood2;alçelijk volgende 
mantregelen moeten gelden mét ingang van a,s; zaterdag 
en v'oorts.:alle dagen wat'.rop gevoetbald wordt, .... 
1 Het opschri jfboek verve.l t: dus kontant. afrekenen. 
2 statietr.eld à Jo, 10 (zondag j,l, zijn _een.tiental flesjes· 
lett~rlijk en figuurlijk de grond. in~etrapt, · 
Help •• ,..;·:' •• Help,· · vqE? · · _ 
Aanmelden bij dhr. C.J.Visser telefoon 360127· WIE? U?? 

En-poQ1Ila,;ls Help.,, .•• Help!!!! 
, ... - • 4 - . 

A,s; zt.terdag·wo:rdcm :er weGr harde werkers gevraagd, .Behalv, 
dic~enen ä.ie er afgelopen Zcyterdag waren,kary de opperbouw
meester nog genoeg andere hulpen gebruiken, Diverse aardige 
karweitjes~ die toch gedae.n moeten worden, wacht0n er. 
Wederc;im annbevoelen!! · 

Progr~ni~a ·senioer'en voor zond2.g 7 sept~mber 1969. 
~ ~ . -- ! • • • • 

12;-~ uur.Lens 3 - Wït Blauw 2 
12. _:..: "" · Lens· 4 ,,. Concordia 2 
12.-~.'' Y.V.P. 4.- LenS 5 

~:f4:-- n Lens 6 .- D.~.L. 6 
14:--. 8 ., LóoS 7 -,Duindorp S.V. 4 . 
14. 30 "· Ooievaars 'J - Lens comb. · . . 
Zaterdag 6 september 1969 
1 0. 30 ~ur. L.èris veteranen::. RAS veteranen 

LENS 3 
A, Verbarendse· 
F. Stra:,_thof 

,N;Koot ·(-A) : 
P~v.d .. Anr ... ~ 

G;Kemperman 
R,Brandenburg 

-Th,Broçhard. 
G;Bakkérs 
D,Holt 
A.Kortekaas 

·· J ,Heins-,.·. 

Res. _ 
"J":"Eijsterveld 
D,Groenendijk 
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Lens' 4 

W,Burgl}9uwt 
J. van Schaik 
A. van- Egmond ( A) 
L. Remmerswaal 
W. Verbarendse 
L.Smitsk<1.m 
G, de Hoogd 
W.Eykelhof 
F,Wubben 
J.A.Kectman 
R.Eykelhof 
TIES 
C,Grimbergen 
C.v.Bronckhorst 

Lens 5 . 
A;Vervaart 
G.Hóogentoorn 
G,Duivesteyn (A) 
A,v,Essen 
P,Burghouwt 
C.v.Koesv1cld 
N.Drabbe 
J ,Witting 
C.Verva2rt 
R.Ravestein 
P,Spcicher 
RES · 
A.Bildèrbeek 
l'l.v.Wasbeek 
G,Jehee 

·LenS 6 
G ,Ekelmans , _ _. 
H .--de Sterke 
M. v. 3ilfhout -
C,Peetèrs 
H. de Groot 
A. v .d ,ll:eyden 
J. de Hilster · 
G ,Looyesfe_in 
W.Hansen 
H.Halêet: 
Ii. Janssen ( A) 
RES 
M. v ,Eysbergen -
H.Jacobs 

Lens 7 Lens 1 ::>mb. Lens-Veteranen 

Th.Suykerbuyk. (fl), R,v.Oo.stveenKoent~e 3aterdagochtend n 
G. L. v.d. Akker P. Castenmiller M. Suykerbuyk ' 
J. de Boer A,Poels(A) F.Bierho~· 
Th,Kuyper J.Verbarendse J,Willeras 
R. de Groot S,Douw H,Scholten 
N. de Boer R.Soer J ,i'1!icka 
H ,Suykerbuyk F. Peters A. Hoppenb'rouwers 
B.Lustenhouwer W.v,d.L-:an W.E.Suiker 
0,Vorkïnk W.Kecreweer J,Hop 
F,v.d,Berg L.Verbrµggen A.v,Luxemburg (A) 
J,Groenendijk F.Veclbehr - J,Jager 
RES RES R,A,Suiker ., 
J .Schouw · A,Loykens · . -. 

F;v,Dijk TH.v,Rijn 
A.Cox B.0sse 

MEDEDELINGEN EKO . 
Afschrijvingen: vrijda!l;avond tussen 7 .·30 ~n 8. 30 uur 
tëiëîöön-;;:;3,14 (klubgebouw). Afschrijvingen bij __ _ 
andere functionarissen, bestuursleden, cantinebeheerd~r -
en dergelijke worden als niet ontvangen be_schouwd_. · 
Heren, denk ann uw legitimatiebewijz&n,! 
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A.~Jl!VOERDE.RS, ATTENTIE: alle a2.nvoerders dienen er voor 
te zorgen, dat de··wcdstrijdrapporten "uiterlijk ma:u'll:lag--. 
avond volledig ingevuld bij de EKO.zijn ingeleverd. 
Voor de uitspelende,elftallen moeten ruilformulieren 
en wedstrijdrapport, ·vrijdb.gavond öf .. : zaterdagmiddag in 
de bestuurskamer worden afgehaaibd., , 

i,. 

Program.rn<\l' s JUNIOREN PUPILLEN WELPEN 
, ' . 

Zondag 7 sept'ember 19 69 

Junioren 
Aanvang -.· Ligging terrein 
12.00 V.V.P.1 - Lehs·1 Zuiderpark ' 
1 2. 00 GRVf) - Lens• •3 Ockenbur!?jh 
12,00 Lens 4 - R1\Vt 3 V3 G2 16/4 

Zaterdag 6 september 1969 
Junioren 

15; 45 Cqpç9rdia,_ 1: :;- · Lens 2 , Brasserskade, Delft 
15.45.,, Lq~s 5 7 _~_a?kkwaçtier 4 V1 'G1"L5/3 
14; 30 Duindorp Sï/ · 3- Lens 6 . Ockenburgh • 
15.00 Die B2.ghe 4.·- Lens 7 .·· · Dedemsvar.rtweg VCS 
14.30 G.D.S. 6è.. Dens 8 Erasmusweg 
15.00 P.D.K. 2 - Lens 9 Duinla:2.n 
15.45 Lens 10 - H.P.s.v. 1 v2 G116/4 
Lens 11 vrij · 
14,30 Lens 12 - v.c.s. 10 V1 G1 ~5/3 
15'.45 de Flamingo's 5 - Lens 13 ·Sportpark Pr. Irene 

Scho:npweg, RWK . 

. . 

14;30 
14. 30 
1t,,30 
14. 30 

RAVi\.' 11- I;ens 1 t,. 
Lens 15 - K:llI.D. 4 
Lens 16 - •Quick 12 
VIOS 8 - Lens 17 

Zuiderpark 
V2 G2 ·16/4 
V2 G2'.L5/3 , ..• , 
r1. St okè laan /Deel. emsyaartwè g 

13,45 
13 ;45 
13,00 
1 3 ..• 45· 
13,45 

Pupillen J\ 
A.D.O, 1 - Lens 1 
Lens. 2 QU:i:ck -2 

'RflVA 3. Lens 3 . , 
Celeritas 3 ,- Lens 4 
.Lens 5 - .Quicij Steps 3 

.. , 
1 • ,' •• 

' '. 

Zuiderpark 
V1 G1 16/é;': 
Zuideroakk 
Levweg· · 
v2'·G2 19/4 
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Zateraag 6 september 

· Welpen 
12;00 Lens 1 - H.~.S.H. 4 
12.00 Lens 2 - Velo 2 
12.00 Dens 3 - VIOS 3 

V1 G1 16/4 
V2 G2 L6/4 
V3 G2 15/3 

Lens 1 wordt na de training bckênd gemaakt. 
Res. Ch,Bloks (2x) Leider dhr. J, v.d. Kley 
Samenkomst 11,30 uur ingang VVP'terrein. 

. ' 

. . 

Lens 2: R.Vuurens-J.Bertens-J.v.d,Heyden-R.Hocfnagel-

J; v. Hulst-H. de J ong-W ,Kouwenhoven-P .r.o.nders-i,.Ré!makers 

v,Praag- ·R.Scholtcn~ l'.;:l. · 
Res, /l,Tinnenbroek Leider dhr. 1t.Blok 
Samenkomst 14.30 uur klubgebouw Lens 

Léns 3 als vorige .. week·met L. Duivenvoorde 
Res, W .Engelbert-L, Egberts Leid,,r dhr; .. C. Nieuwénhmizen 

Srunenkomst 11,30 uur ingang Ockenburgh 

Lens 4 aJ -~ vorige week 
nes.J.Rientjes Leider dhr. F.Flumans 

Lens 5 :, ,Bauman-H ,Rinm:elzwaD.n-Ch,Bloks( 2x)-Th. v. Rijn-. 

J. v .d, Voort-0 .Kort0ke.as-C .Stapel-;'~ ,Ravestein-Th,Booms

T .Resodihardjo-J, Disseldörp. 
Ros. F.Vecren Leider dhr. J. Zoet 

Lens·{;·H.Jcchems-'-A.,Schijf-Fr.Disseldorp-G..-Trommelen-

A .Zoun-A ,i,lbers-·P. v.d. Steen-Th, Wilskam-D. v ,Delft-W ,Zeemeyer 

J.v.Rijn 
Res A. Heynen-W. de Hilster Leider·· Rr. 1/Tubben 
Samenkomst 13.45 uur Thorbeckelaan hoek Haagweg 

. . 

Lens 7 J .Boi"st-J. v .Dnm-P, Heynen-T, Jungschl1.tger-J, Helve·steyr 

J. Janmo.at--P. Veekeren-Th. v .d ,J,ardeweg-L. v ,d .î•1eer-C. v .Hulst

J. v .d ,Ende 
Res G.v.Ardenne Leider dhr. J. Heynen 
Samenkomst 1 4. 30 uur k_lub!!,eb·ouw. . · 

. . 
Lens 8 Fr,Teunissen-Mvv,Baggum-M.v.d.Hulst-E.Booms-R,de 

Vries-H. Straver-B .Hoefnagel-C. v .d .AaF.deweg-G .Leliev.eld-

J .l-'.euleman- W.v.d.Linden. · 
Res. P.Berkelaer-R.v.Overvest Leider dhr. C. Kras 

Samenkoms1~ 14. 00 uur Hengelolaan hoek Beresteinlaan 

(winkelceLtrum) 
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LènS 9 ïl.'.'.Reuvcr-A.Kuiters-î..Casteruniller::-B.de Haas
G;v.Deelen..:R,Charitt'i-A.Ravesteyn-F.Hazebroek-P.S:t:;effen..:· 
P.Wilmer-R,Wouters . , _- . · 
Res P,Booms-J.Hooghiemstr1l Leider dhr. J.Witting '· 
Samenkomst 14-,15 uur Hengelola:on hoek Leyweg (Eurocin:ema) 

Lens 10 W.Hendriks-T.v.Os-J\,Schneider-P.Woltèrs-C,Bakker
R. de Vroege- A. v .ffaris-H ,Keynen-J .Ruyters-R. v ,d ,Linde-
H.v.d .Broek · · · · 
Res J,}1,eyers Leider 'dhr'. G,v,d. Kley , 
LenS 11 vrij zi_e overige elftallen-

, . . ~ . 

LènS 1"2 R. v.d. Steen-J. Jarn,mat-ft .Lodder-R.tiqkn.-J .c·olpa:;.;
F. Wouters-R. Verbarendse-R.Harnas-E .Hoefnagel-:F ,B.a.ven- · 
J,Valkenburg · 
:ëles. R.v.d.I:c-er Leider dhr. J.Hop 

Lens 13 G.v.Gessel- Th.Tijssen-P.Perreyn-R.v.Luxe:r,burg
G.Bloks-M.Heynen-G.Lorsheid-R.v.Noort-il, 's-Gravenditjk
G.Rüygrok-J. de Hilster _ · . 
Res. A,v.~elzen. Leider dhr. P. de J~9gh 
Sanenkollist 15,00 uur Hengelola-in hoEok Loecvesteinlaan 

LénS 14 B .Rui ter:-n2n-H ,Gui t.::.J. Post .M. v, Dijk..:J, v, Wijk
W. Wils-J. v. B.ossum-F. Snoeyers~T .Hilder:i,.nk-J. Slabbers-
P; Verschoor. . -- . · __ · 
Res. FJiagnt'ie-A. de Par,:ter Leider dhr~ A.Nieuwonhu.izen. 
Samenkomst 13.45 uur Hèngelolao.n hoek Loevestein:j.aai;i. · 

Lens 15 H ~v. Bohe0mon-F. v .• Loon-H·. RuytQr-R.HeemsJ,<erk-
J. v. Kleëf-J .Hollink-J. v, Hoek-E. do. Witt---A .Klei".l"egt..: 
J,v;d.Burgt-GoGomes · . · 
:.l.es. J .Kerkhof-P .Zaln,t'i Leider. dhr- · N .OssQ __ 

tens 16 F.Willeyns-R.Bom.'..J.Oessing-J,v.Hoek-G,Wassorman
F. J onker~A. Lóoye stein,..H-,Kleiwogt-F. H,mçlriks-R. Koster-
!, .Burcksen · - . . ., . ·---
Res ,F .Klos-J. de Greof Leider dhr. C. Gri:Pbergen 

J;,éns 17 H.Uding-B.v.Veon-F.Wbuters-C;Lipman-F.Teunis
H. v.d. Voort-R, Wijsman-R·. Guit-M. v. Wass'em-A .Hoofnagel-
p .Bakker , -· . --
Res, P,Koevoets-R.Kruiselbergen Leider dhr. 1.,P!),lS 
Samenkomst 13.45 uur ingang Lens terreip .. 
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Pupillen. . ' . .... ,....... . 
- • , .. 4 

Lens 1 a.v. velzen-r. de hoogd"-r. leyri-c .-.schënRë-rs:::f·;kra·s-..; 
,;. ., • , • l 

e.v. luxemburg-a, reésink-a. de kok-: p .-v ,d.,n:j,euwenhuyzen-

a, de hoogd-r,peek, " . . _ . , _ 

Res, p.valkenburg (2xW1) Leider dhr. Th.Hoefnagel 

Samenkomst 13.15 uur Hengelol0.2n hoek Loeve!3teinlaan 

( ingang Zuiderpl'.rk) . . · .. · · · · 

Lens 2 J.Bronger-P,Devilecr-R.v.d.Boggard-P-Hop-J.Westerduin 

R. v ;d ,Keer-M,Schutte-R,iliicka-F .Kortékr.o.s-R ,Hofman-R. Pereira 

Res. Th.v. Luxemburg (2x) Leider dhr. J,Colpa · 

Lens 3 T. Prins-H. Nouwelo.nd-lVi. Hoenderkamp:...P. Wanrsenburg-

R. v.d. Kruk-C. v. Bijèterveld-J. Brochard-:-M, Peperknmp- : 

J. Lustenhbuwer-S. Knéirr-H. Lutt ern:o.h · · 

Res. ·R.Nottet Leider I,.v.Essen 
Samenkomst 1 2. 30 uur Hengelolo.an ! Loevesteinlai.m ( Ingang 

Zuiderpc.rk) · 

Lens 4 V .Pouw-R. Willems-H. Wubben-F. v.d. 2,el-l0î, Scheppers

J. Kl8.renbeok-N:. Versteeg--E. v ,Royen-r,:, Hoogduin-,'t rKoevoets · 

N.He~zius · · 

tl.es. F.Zevenster (2x) Wf'.) Leider d'\1:r, B.Lustenhouwer 

Samenkcmst 13. 15 uur HengGlclc::m huek Leyweg .· · . · 

;Lens .z. E. v .Boheemen( !3x)--R.KloiwE.gt-R,Des·sin€t( 2x)-P_. v.d_,Burgt 

r:I.Prins-R. v .Domburg-i-J, ,Grimbergcm-P ,Lucas{-2x)-Q. v .d .r·;eys-

P .v .d .Burg( 2x)-R, VëersteGg( 2x) ·. , . 

Leider dhr. ;,.Ho_o · 

Welpen 

· Lens 1 G.f,poeldoorn-R.Bon-P.v.d.Burg(2x)-P.Gicr-O,Huis

P.Lucc.s(2x):Th,v,Luxemburg(2x)-R.Peeters-P.Va~ke.nburg(2xP1) 

F.v.Velzen-R.Versteeg (2x)P5) .,· 

Res. E.v.Bol,leemen (2x) Leider dhr. C.Bon 

Lens E: F,Bnuman-H.Bra::-.Jt-H.Hoppenbrouwers~F.Kerkhof- •. 

T. King-J. v. Klèef-F. v.d. Poll-C, v. ïd jk-S. Teunisseri-F. Verba

rendse-F, Zevenster ( 2xP4) 
Res. R.Dessing (2x) Leider dhr. H.Dankers 

Lens 3 _R,v.1~arle-R,v.Eyk-G.de Jong-R,de Jong-R,Koevoets

H.,Lelieveld-R.Notebaard-J:v.Tuyl-H.v.d.Winden-R. de Wit-· 
s.v.d.~ecJ~ ~ - · 

Res. R. d( Keyzer Leid,r dhr. G,Duivesteyn 
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ftFSCH1IJVINGE}': v66r vrijdagavond 7.30 uur bij dhr. 
G.v.d,Stoon, Nunspectlaan 303. 
Telefonisch uitsluitend vrijda~av6nd tussen 6.36 en ·7,30 
UlF te 1 • 66. 1 3. 14 klubgebouw 

NIET-OPKC!"EN: WoGens niet opkonen in het è.fgelopen 
weekeinde krijgën P. Koevoets en '11. de· Hilster 2 extra 
reserve beurten, 

JUNIORSNR.V,D. 

OÖk dit jarèr zijn we or we0r in fesl2 . .:tgd Ben copplete 
juniorenrao.è!. bij elka,'èr te krijgen. De, opzet . .was, dát 
nr. do ae.nï-:oldinp· vo.n de k1rndidaten, de :ve.;oki.ezine- zou . 
pla1,ts vinden. Deze verkiezing blijkt echte:;," niet. nodig 
or,,do.t zich por klasse evenveel kcmdidaten hebben U!'.n
geë,cld als or olautsen beschikba2.r zijn. Na onze 
.!",<Jede erva;~ing van het vorig seizoen gcalovcn wij dat 
è.o junicr.ern~and in deze sacens'tellin"· ook dit seizoen 
wcor f-'.OGd zal draaien. · · · 
De sa~:enstellin"' v2.n de juniorenrar.d vooT het koaendo 
seizoen is als volg't: R.Bos-H .Dankers-F .Disseldorp-
'r ;Hoc.fna.el-W. v .d .Lind.en-R. v .Noort-P. v.d. Stoon
R.v.d.Steen-en ~.Teunissen. 
·ne eèr .. te bijeenkomst is dondërdaça-gcnd 11 ·septc,mbrs'r 
om 7.00 uur in het klubgebouw. 

T?c;';ININGEN. : vrijdagK 12 september a.s. zal CE-n f, en B 
g"."ocp GD woE-nsdag 1 7 september eC;n C groep gac-.n trainen. 
Volgende week zullen in de Lensrevue de no.Den vc1n de hier. 
voor in· fü".nmerkinp: komend·e . spelers worden ]:lekend · 
gemankt. · 

Woensdagmiddagklub. Woensdag 1 0 sc,ptemqer em 1 .1.5 uur worden 
alle ·pupillen verwacht die deze week.in P1 en ~2 sta2n 
opgesteld. . . 
De training staat ond«r lej ding van dhr. f,. B2ur:11}n . 
De spelers mogen dan .Pas het terrein op als dhr Bauman 

.d: "·c";oor toestemmiri.,Q' verl,,c nd. De overige pupillen. el'.I .. 
welpen kunnen ook spoe:'ig gà:,n trainen. 
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Verdere mededelingen volgen. 

KEEPE;:STi1AINING, 

Zaterdag 6 september a-s. worden om 10,00 uur verwacht J 
J,Borst en B;Ruiterman en om 10.45 uur F,Teunissenen 
H,v.Boheemen, 
Bij verhindering normaal afschtijven op vrijdagavond 
tussen 6,30 en 7.30 uur, 
De training zal worden verzorgd door Bas v.d.Lancl; en 

~ 

Roy Bos. 

/ 

' 



' 
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