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n .,; •,~'?> . ~_-.: , Ntt' Kçni?!g '.l'ij!i - wie kan .tie~ weerstreven? ~• ook 1934. aa.n ,.zi,:!:n . {;,.wageh hêèft gespannen en -in. onverminderd tempo de eeuwigheid tegámoat . · ~<-sne;tt,. wensen.·Çwe e_lkaar 'oprecht. álle ·voorspoed in stoffelike' ~n g~~s;te .. • , like .zaken. Wij Lensers -verget_en dan onze vereniging•ook niet·: d:i.e zal . • À~t ,r_iiet slecllt ,gaan, . als de welvaart'" nog leeft 'bij · de leden-:. Na.ast die " . y,elyaart zijn moed, vertrouwen, saamhorigheid - .no·em "zelf meer van di\') ,.,, -Jrljkdómmen - even graag begeerde schatten; In ruime mate mogen'' za· ·allci. ' -.~4ëze'r.s. van de Revue worden toebedeeld •. ·• -.' . · ·• · · ~. • · .· ·. ~ ,.· :- . · Voor de ,_Lensr.evue hopen we van harte, dat ze, nog me§lr dan tb . ..:.ntf.1,t:geval was,,.eèn uitgebreidè,staf van. medewerkers. en dientengevolge · .-;~èen i_mmer groe~er.i ledental moge -l;>ereil~én •. Wij_ achten' liet piè:r de plaats· :e:n de -tijd, óm .otj;:e welgemee_nde dank te' spreken tot de. trouwe inzeil .. • .deri!,:die onze taak zoó' licht hebben gemaakt; lll9.ar ook niét minder te· 
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·· lovëh• iê. de voorbeeldloz_e ijver, waarmee de:tik~, druk- er.i .verzendafde-,, ·· lingeri telkens· .weer ·de gevraagde , .. diensten aan de Lensrevüe cv:'êrleènden., -.• ~· •t I's.te begrijpen, ·dat we·_ook in _de toe).<omèt blïjven rekenen,o;p,de~.. ' 
>i • zelfde hul:pvaardigheid, al: .weten-·we·;:. dat, we ons hier "niet· zoin: gf!r:!.n-- . ·' :· ge· snoodheid veroorloven •. ])é).t· kunnen o ,a. de Revüé-funld,.i..on=i.a.se.rt van" .jl; ' • ~ ~, ' • \ 

. ;i. voorbije jaren get;liigen. . . • · • .. . • _ • •· Bijzonder·.aangenaa.Î)l was 't omi als èerete bijdrage in,cü.t jair' · een;brief,,te olit"[àngen-van Father o.-,.:.Sçhreiner, sinds eenige tijd,: pris .. · . ,àiOJ1?,ris'op,,Panay,in '-t.verrir O?sten~ Moge,· 1t'n:i,"et· d~ laatste ipzer:ding. •· ,;. • zijri,' : de Lensrevue-' sta.at voor i_eder open, , niet. 1'!; mnst voor .onze- ve;r;r-e-, < :r 'vrierJ.d·en~ ; __ ~. ·"-~' · ·,._· ··. ·lt - • __ ,.-~ · 't_': ·. _~,.,--~-<-i': ,;:_:t,-.··:•· : , ... ~ ,,../ _-•--_ '• :,, · Nieuwelingen zijn': Str',1.k"en_Stropè,a,s,':twee v1:1.r1 onze-trouw~ ste .vrienden 'die,-zótri· hevig v~r1angeri ,],cr'El_gen ~naar hun zömeryerbl:ij.f, . à'atn~e op de' vleugelen ·van· h.et ,lót _zich naar dè Veluwe- lie~en drij.vèn,.. · . -WMrizij •·•• enfin, ze zuliên 1t zelf. verte:J;lenf. Van St1·ik'hadden_w~ -~ .. el.echte' verwaclit; dat .hij. een kortê. uiteenzet.ting llR,d _gegeven ,·an,"'··" 
•0 g1:1sc4iedeî1:l;s 11:Hoe Strik bilj.a:rtte _en een, eend ~onl11
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. . . · Het fs: vánzelfsprèke.nd, c;at wij i.n _ <ie · e~re'tr yerseu).ij ne,ndo_. · · Revue iri :ti,et jaar i934 de g~légellhei_d; :te °ba:8:t _nemen om•U D:lle~, le<;1ep • zoowe1· als dona.teurs·; en overige Lens;. bela)tgst,ell_enden• van har ~e • eon _. 
f: Z~lil?= !ieuwj·~ar 'to~ te. wenschen: •: · · ·· ', • ' •• 
'Î, · ·'~- .. - · . Wij~ bé;tuurderen; doen• dit in, de, ~v~tuiging, ~, ka.thcilielcè nieuwj:o_,.,,:rigrge',; .. ook ten vol.le· to"!; uitdrukking 
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. vereed'.{'gïngsverband, l!lfi dan sprekËln wij dit zal;i.g l~iauwjàar uit in de 

• 

· . hoop, dat 1934 U en onae mooie vereeniging veel gOeds zal brengen; da\ 
j_g34 çmze interne· organisatie nog moge versterken; dat de onderlinge 

vèrstandhouding en de clubgeest tot nog grooter b:l.óej_ moge kom~:n, dat 

• •. dá resultaten ,op techni.sch g~bied zich in omhogg gaande •lijn mogti be., 

wegen: dat de ware geest van vriendschap tusschen ons allen sich b~- . , ' · _stèndige, kortom, dat 1934 een jaar van voorspoed en.bloei voor U en v'OJ3 

äl.:U1l1 zijn moge. . . 

. . 
• 

• 

• 

. . .. 
• 

• 

• 
. En dat wij (hierbij kom ik weer .op het oude bekend.è che:pj_ter 

terug) ook in dit jaar wederom op Uw medewerking rekenen~ behoeft hier 

niet te worden onderstreept, U weet állen, dat UW bestuur gaarne allèP 

.onderneemt, om U te bieden en te geven, zooveel als in zijn vermogen 
· ligt, Steunt ons hierbij, want de vele handen maken nog steeds licht 

werk en dan zal 1934 ook voor ons allen een jaar zijn, waarop aan liet 

·einde met de meest prettige herinneringen kan worden teruggeblikt. •. 
. -:,, 

AANVÖERDERSl 
___ .,..., .. i,,,. .. o...,,...,. 

" 
De Pomp is dood! 

teve de nieuwe Pomp 

W. van Boheemen, 
voorzitt~r. 

ATTENTIE! ! ! 1 

------------

De vorst heeft ons een lel.ike poets geb9,kken door• zijn kracht 

te toètsen aan onze Lens-Waechinrichting, Helaas met suksesJ Echte:r;' is 

met bekwame spoed in een en ander voorzien. Doch nu rust op· de a.ariVQ_eJ.'., 

ders de plicht, om er zorg voor te dragen, dat de zwengel telkene re. q.e 

wedstrijden wordt afgenomen, nadat ze eerst het aftappingskraantje :,:j,Jn 

werk hebben laten doen. 

• 

Komt dat in orde? Dank U! 
. ' 

HET BESTUUR. 

MN .Al,:LEN -------- • • 

zonder tegenbericht komt Lenig en Snel op zondag 11 Februari 

even v~br 8 uur 30 1s-morgens in de ka.pel der Eerwaarde Broeders, NoorM 

derbeekdwarsstraat 202 voor onze twee-:rnaandelikee bijeenkomsten. NieIJE.~ä. 

a.fwe~igl · 
Het Bestuur. 

Spelregelavond' : -----·~ ... ---------
Waarschi~nlik houdt Lenig en Snel op 8 Februari een fl;tie:LJ;i~tli:l, • ., -, 

. avond, U krijgt nog bericht, 
Het :aestUUt', · 

------
Philippijnsche eilanden, 

Nov. 15 1933 • 

HET'LEEREN MONSTER IN VERRE LANDEN! 
; . 

Me·b statigen gang, zoo specifiek eigen aan het Maleieche ras; 

etappen twee-en-twintig sportieve Philippino 1 s het veld in, De eerste 

voetbalwedstrijd in de geschiedenis van 1 t stadje :Ma-ásin gaat onder. 

veel bekijks gesp~eld worden. ,, 
. Ma.-á'.sin is gelegen op Panay, een van de vele Philippijnsche 

eilanden. De j ongep.s' zijn lang getraind, maar dat neemt niet v,~g, da1; •;ik 

· uit voorzorg toch maar persoonlijk als referee ga fungeeren. · -. . 

Voor de ·boss~up gebruiken we een stukje bàmboe, glad aan ~~Il 

· kant, ruw aan de andere zij. De boija 11spinnen11 1 t als 1n rijksdaald_e~f 

:Oe elftallen worden geplaatst en dan 4zoie "cheers" in Visa.ija: 

,.·. 1::Mabilll.ay ~ Ma.blllia.y •. Ma.blllia.y 1,111', 
, 8 

• 
1 '.; Flu:i.'~ja t:l.tet en de center,-to:rffll:r!7, knoer.t _den bal finaal 11 out 11 • .. . 

• . ' . •· 
" ... ~. .. ·, 

• 
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overod.e i·echtex•vl,eugal. Om ·te beginnen! 
, Nicanor tr.a.:vt lj.nks en bi,g:rij;pt niet precies wat team~work , inheeft o Om het ze nu aJ.le tvme"cn.-tw~trr~ig nog 'no goed in te prenten, ... commandeer ik 11 opnieuw begin."lenl 1• (Dat •1JI1P.,g11 natuurlijk hier 1). 

Nu ·trapt 1t tegen-elftal af en waarcchtig • , , dlr ia aamend epell In onstuimige gang stuiven de heeren op it doel af. 
Antonio, 1n stev-:lg heer en echte full=back keert ·1t gevaa.:i.\ en jaagt met wa;t we in Hollané!. noemen .i •n reuze kanjer 11 de bal terug op de andere helft. oorve:.i:doovenrl gejuich van 11a.11e 11 toeschou,1ers 9 naar,: de spelers hoor j,k iets anders zeggen. Dat schijnt ook al "internatioN naal 11 gebruik. Afin, zoo 1n prachtkans mif:sen, d,e.t gaat· je toch ook niet in de kleeren zitten. M1 n fluitje doet inmj.ë.d.els dienst, want tt regent· 11hands:1 en Hoff-side:1 • Na ·~.i.en minuten snort de bal voor het eerst onder. de lat door. Pandemonhuu en r.a:tmiu.·lijk o •• protest l . ·· Onverbiddeli,ik vrj.js ilc na.ar it midden van. it veld, en tel' 'nadere toeJ.ic:1ting ; "Kon d:iJ.i ri;agtu=n kamov ma.ggwa la:ngf II of in keurig :Nederlandsch : "als 11; je nie'ç bev-a.lt, dan 1t veld •i.tit l n. Geen twintig seconden latez, wa.s 1t spel weer in vol la gang. 

Het bovenstaande, geachte V:"Jen<lei,e geeft U 111 kijkje, hoe er ·ook in cl.e verre Missielanqen wa.t -~ijd gevonden kan worden voor gezonde . eporto De Philipp:i.no·1s zijn zse1· zeker sportief en in de grootere plaat·. sen, als Illlänile.v· !.J.oiJ.o, e·~cn ,;orden de keui•igste wed.strijden gelevercl. Voetbal schijnt nog niet zoo algemeen verspreid, al moet ilc zeggen, dat ik zoo hiei- en ö.e.a;;, keurig spèl gezien heb. Hard.loepen, Kogel"stooten, · .. 'epeei~îJ:erpen~ base,coba.11, °IJ2,s}cei; •• ·oaJ.J., etc. vieren hoogtij, terwijl tenm · nis,, worstelen en 'boksen ook niet onbekend zijno · · .. ·,•f Physie1i: staat de P:hiliPJ;>ino \roo:raan in 1t Oosten, en wij aJ.s Jlissionarissen probee:r.en hen moree:i. op ït "zelfde hooge peil te· brengen. rat a.1 °.mijn Roomscho atleten daar eens yo.or bidden, j1:1,'? m dan is mijn artike:ftj e hondel:'<l.Youdig vc;rgoedo 

LEHS 1 ZESDAAGSCHLllo 

Met allerhartelijkste groeten, 

l!'athe:t" c. Schrej_ner, 
Convento Ma-asin 

Iloilo Y.rovo Philippines 

_,,..,_._,, .,,..,.,.... , .. :,;,,_ 
~-

f 

--,c.,.,,,,. ....... ,,_._=.,_~..:.c.=,., .. = .... ~ .... - .,,, .'· ..... 
.. Je., gei?,chte l~ze:r., ook Lens heeft ZJ.Jn zeaè.aagsche. Wij doen ·· voor gèen cnkelr, ol:'ge.nisa':;ic onó.erö V>!ij hebben ook renners, sprinters, preruiejag0rs e,1 t\i tve.llera~ ,~n wat neg nooit is gebeurdi wij hebben zelfs .,. inYalJ.e:;.•so J)e hoofdm.i.mme:i:•s worden bij uitstek s.;avonds ver" . reden. Om 'IJ nu het pl·ogi•a.wae. e<ms Yoo:;:- te leggen, en U op zoo 1n manier in de gelegen.heid te stellen e:'ln dezer avonden bij te wonen, J.aten wij het hier volt;on. 

( 

Zonda.gavonö. : Na. o.;t'loo:o der wedst1•ijden bij Alsem" Spelen wij nog een kegeltje" }Tul.tuurlijk Wim, je weet, ik ben altijd van.de partij. Wie is er boekhoud.el"'? 111.1., scxirijven cl.an. Koos geeft 104 weg en de spetters" Hen!c is nat"1:.1•lijl.c weer het eerst uit. Alsem doe je plicht o · }!S.andagavortd.: (Laatste 1€aarir.1.e.e de:r ;m.anci l)ij de Penningmeester), En J'a,1, alles b0ta2,ló.? Natuurlijk, en ik heb ook nog een donatie. En Philip, alles 11etaald'? 1fü, of, en of U even daar en da.ar wilt komen, :want die menschen vrD.cl.en wel donatem.· worden, maar kun~ ,nen niet meer dan f ,, o, 50 ;;,el:' i;ie.ancl. ;mj_ssen, Oh, dat· is geen bezwaar, bij om; is alles··welkom 0 ]:n r,enge, aJ.les betaald'? Natuurlijk mi,jnheer maär v.anrom vraagt U dit telkena, ge:ibeurt het dan ~1èl eens, dat een .-··";;\J"çl .niet betai:üt, of achter is? lîee,, nu niet mee,:., Nu hebben we alleen 
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liiaar 16-karaats leden. 

Dinsdagavond: (bij de elftaiconnnissie). Ik vind de resultaten van 
Zondag •j ,1. · zoo goed, dat er volgens mij geen vera~

der:j.ng mag plaats vinden. Wat komt Lens toch altijd compleet op, Nooit 
afschrijvers, teruninste niet bij het voetballen, . . ·• .. ; 
Woensdagavond : Dezen avond worden er een paar tempo-ronden inge- ·' 

lascht. Henk kan eventueel voor een bus gaan zorgen, 
Donderdagavond: Zooals op Zondagavond, Nu we naken Zondag een goede 

kans, Als X en Y nu maar verliezen en wij ons best·· 
doen om te winnen, dan gaan we weer een plaats naar boven, Bij Le,tt1.3 
gaat het langzaam maar zeker. 
:Vrijdagavond : Neutrali~atie, Dei renners komen een beetje op adem -en 

· prakkizeeren hoe ze in de a,s. wedstrijd de mooiste 
goals kunnen naken. · 
zaterdag (Op het Lensterrein WATERLOO),, Allemaal een handje. 

hëjpen. Lijntrekkers gevraagd. Nog even een bal laten 
bij~ompen, want hij ia te zacht, Wie zorgt er voor cl.e consumptie. _Nu 
mnnen tot morgen. 

ONTBOEZEMING VAN. EEN LENSMAN., 
PIVOo 

Ik wensch 
in Lena 
te zijn 
voor gein· 

Ik speel, Ik zing 
neem deel kwartet, 
aan meteo falcet, 
Ik kets tenoor 

Lensman~ 
Gentleman 
Ont1.3pan 
als 't kan 

· voor :(iret 
Verzet! 
want daar, 
•t is waar, 
Ia j ocil 

bij kurk. en hoor 
M&n vurk het baa 
verw'.lrkt gekras 1, 
en sterkt Boris; 
mijn maag, hoor 1a 

Ik zing 
ik ging 
met zus 
per bus. 
o, neen 
Alleen 
te voet, 
ontmoet 

. 1 t meisje 
1t wijaj e 
zoo lief, 
Sportief 
zij· kon, 
zij zong: 
ha, ha, ' 
tra,laJ 

De Sint 
begint, 
Hij ·ouigt, 
betuigt 
zijn dank. 
De drank 

, is slechtFJ 
Terecht 
wij at hij 
daarbij 
ons op 

· Uw geest 
en weest 
altijd 
bij strijd 
op 1 t veld 
gesteld t•t pa.rooll 

Ja feest 
van geest; 
gemoed 
is goed, 
doet wel 
it gestel! 

zoo graag Sarie, 
met worsto larie 

-M'n dorst Mil.rijs, 
verkleint, radijs. 
verdwijnt Kaki es; 
door balsem Knakieal 
van Alsem! 

de strop 
van ruw 
geduw 
en slap 
getrap 
Cas huilt, 
Jan pruilt! 

op eer, 
zijt heerJ 
Steeds bliJ 
daarbij 
Uw plicht 
verricht 1 

·In alle nederigheid opgedragen aan m'n ouwe vrind SAMMEL.AAR 
-· _ .... 

HIJ IS WEER GOED, 

st, -Nicolaas AODO 1933.o 

JAN KNUT, 

Een heer komt in een drogisterij en vraagt een den nieuwen 
bediende, zeg 1 na kunt U mij ook helpen aan een stukje coca-.. 
rozozeep? Neen mijnheer, tot mijn spijt niet, was het antwoord. 
van de onthutste bediende, De klant. verdween, <f 

Wel kerel zegt de baas. v ,d,. zaak, je. bent ook een uilakUiÎ,., 0 
• 

ken, je miliet vragen, of het soms nie'G iets anders =g wezenó , 
Volgenäe klant : Mijnheer kunt U mij ook helpen aan een i'_ol, 

closetpapier? Bediende zoekt en zoekt en. kan niets -vinden, on" 
verrichter zake keert hij tot de cil.ient terug en zegt : 11 mag · 
het aol!lll geen stukje s~~uurp9%ffe wezen? · · 

LEDEN, WERFT LEDEN, , 
,.# .... 

' 'C 

' . 
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I11ENEER DE VOORZITTER 11 ! i 

~--··~--·--··-----··-----------·· 
1"iijn voetl)alpantoff.els liggen stijf gevroren ·van I t l<rakend 

uintergeweld i.n éî.e k,,üdi::rliast te ijsberen; mi,jn schaatsen glunderen, toen 
il, ze voor de zooveelate keer onder allerlei kleingoed opdiepte. 110, be
doel je dat ? '13 be,,.cn er• al een en zijn ltame,rsad voegde er aan toe; · "Is 
het alweer zover .,n- 11Ja jongens doet je plicht; dat hebben je anti-vor~t-• 
periodische kollegaas ook gedaan 111 · ., 

En op het ij~, meneer de Voorzitter, fiets je vast en zeker 
Le11Sl11lli tegen het lijf. •lHa Sammelaar, jij ook op de vlakte? Wat heeft die 
Sinterklaas je te paklcen, man. Je adres mankee"de er nog maar aan'i'1 ZÓ .. 

,,lloor ik dan, dat een onzer achtenswaardige öuqgedienden wordt begroet. De 
,-stakkerd is er beduusa ven, Maar Sammelaar staat om een hoekje en glundert 
11óg om die .zet van S:i.nt en •rrapado.elie. Die al'llle Sint; meneer de Voorzit
'tert wat- een teleuz'stel:ling als ie nog eens bemerken zal, hoe Sammelaar 
,m toch een ne\lS kan trekken; wat_ een pecb op zijn grijze haren:, Maar qam
malaar !csn er· ook•niet.s aan d,j,en. 

Meneer àe Voor.zitt,ef, 13 is een ongeluksgetal. Ik felisiteer 
U niet om LenS 1 verjasirdag. Wat een bakkie! Gauw hang een hoefijzer links 
van de deul'• aan de: muur°' Dit" :i.~ een goede raad van : 

O d e a a n T o o n L e m m e r s 

Ilc was so bang~ 
Dat die keeper· nie Qoµ fa7.lg, 
En stond te .bibb 1 r<fo' as een riet. 
Mè!lr Toon ·see ; Mani • 
Waar ben jj"j so hui.v'rig -+aw'i' 
Z~ f:'cppen .':cleine Toon heusch niet.· 
Maar. boven weer die luchtru :i.m. i.n, 
V1eg met dat bruine di.ng; · 
Naai> bo,ren > wasr di.è sméerwors t 
Met dl.e Pelikaan g:i.Dgi 
Eo LenS-2 it karnpioenslied sing. 

• • 

TROUBADOUR_. 

VOETBALNIEUWS: 
. ' ---····-----------. ,, , 

SAMMEL.~ AR. 

Het maandelijksch overzicht voor de Januari,-Revue willen WlJ aan
vangen, met aan all~' LenS••ers een Zalig en Voorspoedig 1934 toe te roepen. 

Moge de voetbalsport in onze vereeniging ook in het komende jaar 
in echt kathol1.eken zin beoefend worden. Streven wij er naar de naam van 
Lenig en S11el bi.j Qnze zuster-vereenigingen in hooge eere te houden. 
En tan slotte, wenschen wij aan onze werklooze vrienden van barte spoedig 

, een . nieuwe wer.kkri ng toe. · 

Onze commi.ss ie is in aantal verminderd. De heer H. Wezen berg moest 
·om ;:itudj.e-•redem:in ontslag nemen. Uiteraard brengt dit uittreden voor de o
veri.ge leden meer werk mede. Met alle nadruk willen wij daarom nogmaals de 
medewerking vragen ,_,an alle elftallen. Momenteel is het ledental iets te
ruggeloopen 1 waardoor we. over minder reserves beschikken. Bedenkt U da arm . 
nog eens goed~ aJsorens ge Uw bericht van verhindering inzendt, Blijkt het 
dan toch beslist noodzakelijk, DOE HET DAN ZOO VROEG MOGELIJK l!l!l! 

Op Zondag 24 December 1933 waren twee blauw-witte elftallen in het 
•.:-e.1°:'1, Het afscheid van liet oude woétbalja.ar was nu niet bepaald glorieus. 
De 3-5 !led.erJ.aag •rnn onze rese:i.•ves tegen DHL 3 op Vlaterloo heeft geheel 
Lens zee1., teleurgesteld" In dert aanvang leek het er nog op, dat de wedstr;ij 
n:i.e"'.". zou dool'gaan 1 daar de aangewezen scheidsrechter op het app~l ontbrak. 
Dh. li•vad, Kleij was echter: zou welwillend de moeilijke taak van arbiter 

'--~ 

·, 
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.... 5c,1· 
op"zJc:p' te nemen. Persoonlijk kor,>den wij niet aanwezig zijn;· o~ze. g1Jng. 

-W?ê !iftmaal- niet het derde naar Delft. We zullen 0'9S dus van spelbèoordE!e•• •. 
;Ling;· otfthouden •. Van. bevoegde zijde hoorden we, dat de onderlinge versta-nd•G 
houdin~· tijdens het spel niet van het beproefde Lens-gehalte was .• Jamme1.• 
ei.1 oilverklaarbaar voor het op een na. hoogste .senioren-elftal. Typeerend 
is ook, dat, nu zich zulks voor het eerst voordeed, er ooi<; voor de eerste 
maal een nederlaag werd geleden, al geven we direct toe, dat hEl:t ;iiet de 
eenigste nadeelige factor was. Met dit al blijft de kans op eèp kampii, .. 
oenschap bestaan. Indien .de vijf reste~rende wedst7:,mjden woz:g~fl :g13wonnen:t,;~ 
is LenS-2. voor haar .poncµrenten onbere1.kbaar. Doe Je bestl 1 :Al:lE! overige,. 
elftaillen volgen met bijzondere 'belangstelling jullie verriêhtlngén. (Let 
:maar eens op het bezoek, dat komen gaat als jullie op Waterloo speelt) 

•. Het derde elftal moest DHL--4 in eigen huis bekampen, De leeuwen 
·beten fel van zich af, doch de blauw-witten wenschten in .geen geval als 
·W~~rlooze schapen op te treden. Resultaat was een magere 3-2 overwinning 
-ven een zeer sterk elftal van DIU., Eén punt hadden de onzen zeker verdiend .. 
maar voetbal is nu eenmaal een spel, waarbij vrouwe Fortuna gaarne een 
wo·ordje meespreekt,, 1 t Was een prettige? faire wedstrijd(Insidera begrij-
·pen wel, waarom wij dit :~oo nadrukkelijl< zeggen) Bravo 2e elftallers l. 1 
Ook het vertoondé spel was van zeer goed gehalte, De uitlatingen ::,p de 
DHL"'tribune waren tenminste zeer vleiend en ook wij hebben. gêen moment 
s:pi.jt gehad van onze reis naar Delft, .Henk ontpopte zich als een puik 
doelverdediger. Het derde mag gerust zijn met twee zulke keepers. Als zij
ieder de helft van de goal voor hun rekening nemen, wordt er nooit meeI· 
verloren. ~· \ 

De eerste voetbal-zondag van 1934 bracht een teleurstelling in 
den vox•m van een nederlaag van ons eerste tegen PFC-1 op Waterloo. Wat 
eên _kansen werden er voor het vijandelijke doel gemistA Te betreuere,1 is 
di~ verlies vooral, omdat we hiermede op de derde plaats van onder op de 

· rànglijst beland zijn, met slechts één punt meer op nummer 2 an ·.rier. 
PÛ'l'\ten op de hekkesluiter. Oppassen heeren1 l En trainen Zaterdagsmid•· ;, , • 
dags. als het kan. , ', 

,,:., · Het tweede heeft ops haar misstaj)i weer doen vergeten door, een· . 
pracht 6-·0 ouerwinniog op Gr,Willem. Willem en Jan zorgden voor; __ q~-,.go_aJs~ 
waarqij de ouderdom haar rechten ruim toebedeeld kreeg. Besclieide.nheid ·. 
is een sieraad, denk je zeker, Wim? Houd moedig vol reserves 1 lllJl.l;JU · 

. I~• ,, . . / , • ,. ,. 

•"'' ,. ' 

• 

GESP. GEVI. GEL. VERL. PTN. 

Exelcior 
Spataan-2 
Gr.Floris 
Oliveo 
Bl,Zw. 
Lens 
PFC 
'.wf.lhelmus 
1 ' 

8 
10 

9 
8 

10 
9 
9 
9 

LenS-2 8 
Dllla-3 .6 
St.Lód.-2 7 
Aeolus-2' 8 

. PFC-·2 6' 
Wésf.l, --2 6 
Gr., ·Will,-3 7. 

6 
5 
3 
3 . ' 
4, 
3 
2 
l 

6 
3 
3 
3· 
2 
2 
l 

--· .. -. -. --,. --
2 
3 
3 

.2 
1 ., ~ 

- 2 
3 
2. 

J. 
2. 
2 
2 
l 

2 
3 
3 
5 
4 
4 
6 

1 
l 
2, 
3 
3 
4 
.6 

14 
13 

9 
8 
9 
'8 ,., . 

PFC-3 
Bl.Zw.-2. 
DHL-4 
Rava-2 
Nubia-2. 
LenS-3 
DHB-2 

4 · KRVC-2 

13 Bl,Zw.-4 
8 DHL-5 
8 GDA-5 
8 Vac-2 
5' DHB-·3 
4 WP-3 
2 IffiVC-3 

LenS-4 

Stand afd. :o. ,Junicres is nog als ,per 10 Dec. 1933. 
r --- .-h.,.,. 

E-co • 
l-'::;, · .. ··· 

GESP.GEW,GEL.VERL,PTN. 
, . ... . .. . ·:••f'" 

~ - ~ ~\ --z:;-:-: 
8. 6 .. ,: 2 -12 
7 s -. 2'· iO 
9 5 'l ·· 3 11 . . ' 
9 5 .. 4 10 
9 3 2! 4 8 
6 2 1 3 5 
5 2, 3 4 
7 .;• .• ?. 0 

9 
6 
8 
'7 
• 
1 

10 
9 
8 

~ 

9 
5 
4 }. 
3 l 
l 
3 
2· 

3 
3 

7 
7 
'7 

•n 
.1.t.) 

10 
9 
'7 , . 
2 
6 
4 
0 

Al: 1 VARA. . .. 
• Een KRO·•lid, datin een ziekenhu,is,, op .stei-ven. lag, a.eed. als zyn 

laatste wensch hoeren: 11 Ik wil lid worden· v?_\1'd,e. VARA,11 De verpleegster · 
sc:~rr:k. "'En da.t in een katho],j.ek ziekenhuis~ Jfä de. overste te hebbet1., ge•

,:~~adp;Leegd, 'be~lo,ot men. den directeur van de VARA op te .be:lllen.: Hij, kwam 
,,:;et1:''l.,,Toeg, zeer in zijn schik, waarom. hij lid van de. VA.RA wilde wordE!.Il. De 

.:.::rster;ye11de murmelde: Het is •• ,beter,.:.d_at een li~•••Y.S.Il,dE! VARA.,.s1;.er:f':1;,,, 
. :¼:~.:n-,ïva'n: ~~ KRO, ••• •••. ~·"' ·.,y -~- · • ·-1 • 

' . 
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REISJE VAN STRIKE si~DAS) 

VREEMDE 

l~ Uui ging de wekker af, 

t -~ 

·j .... ' . 

Strop sprong met waren mannenmoed direct zijn bed uit,een 
. teeken dat hij niet aan het werk moest, Vlug aankleeden en op weg naar 
Strik,die natuurlijk nog niet klaar was.Nadat de inhoud van 3 koffers. 
vereenigd was in lvoetbalkoffer,nestelde zich het tweetal achter op de 
klep ·,an een. vrachtwagen, Dank zij · eenige dekens was het tamelijk beha.ge•• 
lijk en Strop kreeg neiging om een 11 tukkie 11 te doen,wat door.een ribstoot 
van Strik verijdeld W<lrd en nadat hij zich niet van zijn beste ka..-i.t had . 
laten hooren,zette het tweetal in den duisteren morgen 11 Mijn Sar:!:~ Maryá 11 

in. · 

,, 

Na een voorspoedige reis werd het stel zonder verq.ere ·• 
plichtplegingen bij De Bilt afgezet en de wagen reed verder in de duister~ 
n1.sol?ogingen werden aangewend om 00k verder weer kosteloos mede te rijden, 
dooh tevergeefs, du.s hield men maar een bus aan waarmede de reis voortge-. · 
zet werd naar Amersfoort. Strop/nu gesteund door Strik, trachtte in de :r.acli"- . 
'G8 kussens ( die er werkelijk om vroegen) een dutje 't te doen, Wat echter 
•door een '1flui tconce1•',; 1; van den chauffeur verhinderd werd. Zonder verdérè 
incidenten werd cle 11 If.eienstad 11 bereikt.Hier kr~eg Strik last van buik
k:campen, waarop men op advias van Strop een cafe opzocht,.vaar Strik zijn 
11 hart 11 kon luchten en onze twee een kop 11 koffie 11 gebruiktG,.Na d-it noodza:.. 
kelijk opo:r,thoud werd do :reis wandelend voortgezet in de ,richting Nijk_erk, 
maar na een klein uurtje loopen,beletten de winterhielen -van St_rop,hè~ · 
marschtempo vol te houden en werd, om tijdverlies te voork9inenfweder.9iti; ~en 
bus aangehouden die het tweetal al krakend en piepend naar~et einddoel· 
Putten bracht,een aardig dorpje aan den rand van de Ve+uwe, . · 

Eerst werd het dorpje doorgewandeld, waarbij oude herinne- ·,:, ·. 
ringen opdoemden en bij oude bekenden koffie werd ,gedronken. Na voorloo- /::. 
p·ig afscheid genomen. te hebben gingeri z;:: op zoek ,naar een na.óht.ve,rbJ..ijf. . 
en .staken eerst hun licht op bij een boer (Oom Frits) ,dien zij' op hun.J 
v:roeger·e zwerftochten hadden leeren kennen.Als nachtlogies hadden zij zich .. 
voorgesteld een koestal of hooischuur,maar het lot was het tweetal natuur,
lijk weer gunstig gezind; en Oom Frits gaf hun de beschikking over een ·, 

· , l?,ndhuis,prachtig gemeubileerd,maar bovenal een heerlijk litsjumeaux_.Da?,r , 
'.V:erscheen de boerin al, gelijk een droom ( een droom van eirca 280 pond). . · · 

· .. m~t -een laken en dèkens in haar armen.Nadat afgesproken werd met Oom Frits, 
d!:i.t wannee:r hun proviand op was zij wel bij hem een llstukske 11 mik konden 
v~_rorberen,ging het tweetal een wandeling maken, wat schijnbaar Strop zijn 

· eétl,ust opwekte, want zonder meer ging hij op den berm van den weg zitten, 
ontáloot zijn voetbalkoffer,deed zich te goed aan brood met kaas en ge~ien 
dé!,1 Vastendag iiam•-.. ie brood met kaas toe; Strik had geen aansporing noodig 
en volgde dit ~erstandige voorbeeld.Een crisis-sigaretje werd opgestoken 
waarna men de wandeling voortzette en Strop de handigheid had zijn win.
terhiel te stooten,waardoor hem een 11 Bid voor ons 11 ontsnapte.Een paar uur 
werd rondgezworven,waarna het tweetal zich moe en slaperig naar hun lit~
jumeau:.: begaf,doch de weg 11ep11 ongelukkiger wijze 11 langs een bekend cafe 
en Strop,deelde Strik mede,dat hij last kreeg van een drogen lever,waarop. 
Strik opmerkte,dat het ook ziJn teedere gevoelens waren, 

' ./. 
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De dorst werd met eeni~e 11 Perls 11 • gelaafd,een leeg billard riep als het 
.ware en toon dan ook S arik, Strop tartte met e·en11 30 voor op de 60!: we:rd 
me·~ een j.jve1·, een betere zaak waardig, om een glaasje 11 PerJ. 11 gespeeld. 
Strop .hi:i.d meer oog voor de dochters des hu:lzes dan voor het b:i.llard, wat 
hem dan ook zijn partij lcostte. Ha noch een p:raat je roet meer genoemde doch• 
tera gemaakt t<> hebben, ,;e:r.d nu werkelijk de weg naar he·i; verlokkelijke 
li'Gsjumeau..,: aanvaard,en daar de. weg 'Ghan0 door dennenbcsschjes J.iep,waar 
vanzelf sprekend geen 11 Perl 11 te ve:rkrijgen was, kwam men nu toch e:i.ndeli;lk 

·aan de plaats van bestemming,het litsjumeaux en terwijl Strik en S·brop in 
de duisternis aanstalten maakten om eens lekkex te knoxxen, ve:rdi·ongen ziel· 
L.en s. leden ~¼eà om het biljart bij Alsem.En wexd de eerste dag der 
Kersttoeristen met een tweestemmig gesnurk besloten. 

ZONDAG,24cDECEMBER. 

7 uu.:r ', 

keek riaar 
8 uur. 

Stril,{ kwam boven de dekens u:i. t, knipperde eens met zijn oogen, · 
Strop,draaide zich om; •..... diepe rust, 

. ' 
Strop werd op onaangename wij ze in 11:i.jn slaap gesto·:rd., daar Stxil.. _ 

sclüjnbaar over voetballen droomend, een:i.ge voortreffel:ljke voorzetten plas : · 
ste, Hij stal: zijn neus ( hij is werkelijk niet zonder) eens j_n de lucht, xell· · : 
te r.ich eens 1.ü t, waarbij hij zijn slaapgenoot bijna een oog 1.ütwipte, ~n d.1, · 
ze. we.lcker wordende, in hoog-·Haà.gsch bij wijze van goeden rooxgen vertelde 
hoe hij over Strop dacht,waa:rop deze hem ook ilGoeden roorgen 11 wenschteo 

. _ Na hun pantalon aangetrokken te hebben,ging het stel naar de 
pomp en waren ze het xoerend eens,dat pompwater in den winterdag tamelijk 
frisoh :i.s, Verder aangekleed en op voorstel van Strop maar di.rect gaan ent-. 
bijten,dat uit boere-roik en zwarte koffie bestond,wat hun voortreffelijk 
·smaakte.Een half uurtje werd er nog geboomd met Oom Fxits of men op klom-
pen al dan niet kan voetballen(Oom Frits is n,lo ook kloropenmakei') en daar 
zij het toch nie-t eens werden en de klol~ half tien wees, stapte het twee- .... , 
tal maar op en ging op weg naar dé KerkoNa de Mis gingen ze hun fo'Gotoe-' 
stel halen en werd de verdre ochtend. en een gedeelte van den midd,ag be••· 
steed om .natuuropnamen te maken.Strik vergat natuurlijk het filmpje_door 
te draaien en maakte daardoor 2 opnamen op elkaar,wat achteraf een van de 
mooiste bleek te zijn,ne· laatste foto werd gemaakt van hun villa;;waarbij 
Strik (die zeker wel eens van Jan van Schaffelaar gelezen had) in.de goot 
wilde gaan staan,roaar op aanraden van Strop (den verstandigste) zich 'Ge-=
vreden stelde,met een in een lieftallige pose uit het dakraam te hangen; 
Nadat Strik gedaald was en zij even later op het erf van Oom F1·i ts beland 
waren,hoorden zij de gomg voor het diner,wat eveneens als het ontbijt ·be
stond uit , ..• boexe-roik ••.• Strik bracht het dezmkeer tot 4 sneetjes, • 
Stxop toón.de zich de roeexdexe en versloeg zijn vr~end met 7 -· 4. Na het 

_diner wandelde het tweetal in genoegE)lijke stemming naar het ,doxp,om te 
3 uur het lof bij te wonen, Onderweg werden dé kansen van: L, en 1S/ P. 0 be-'
sproken, dat dien middag D.H,L,,een van zijn zwaarste tegenstanders te be
kampen had.Gelukkig kwam de uitslag hun eerst.2 dagen J.ate:r ter oore;want 
he'.; had ,vaa:ceohijnlijk een schaduw op hun stemming geworpen.Het Lof was om 
half •rier e.fgeloopen, we.arne. men met meer genoemde bekenden een kopje thee, 
ging dr5.nken, Gezellig werden eenige uurtjes doorgebracht met kaartspelen,·· 
waar)Jij St:i:ik Yan de veronderstelling uitging dat hij kaarten kon, wat ech
ter een hopeloo:>,e ve1•gissl.ng bleek.De tijd v.loog cm en om ongeveer 8 uur 
stapten ze op, Spoedig waren ze bi.j hur1. lanclhu:i.s, eerst W!3rcJ. nog even een 
boterhe"mmetj e gegeten, de wekker op 4 uur gezet en t 10 minuten la.ter knor-
den !le behaag'.IJ.j}:, 

M-\A~J:làG2 le KERSTDAG, 

l~ uur xatelde de wekker af. Strop, nog s·laapdronken fluisterde 
; een1.ge J.j.eflijkheden aan het adres van dit apparaat en doox dit 11 gefluis

ter1! werd ook Strik wakker, Hoewel geen van beiden eenige lust vertoonde 
om op te staan, werd afgesprQlcen, dat degene, fö.e êr het eer at uit was, geen 
wate:r behoefde te halen.Aa.x2.elend waasohten ze zich füi. na zich bij het 
1:1.oh'I; van een zaklantaaxn b,uive:rend aangelüeed te hebben, wandelden ze in 
het stik•--donke:;: over de smalle heidepae.djes naar :,et Ke:rkje om do N,tcht:-
mie btj te ,ionen en terwijl r.e in de ve:;:'Ge o.1 za9h·~jea het klokje hoorden 
klitigeJ.en , ;;t,gen e;o. tussohen de dennent,ooraen döo,: ,.de verJ.i_ch'Ge :ramen, 

., 
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Dit 15.chtbaken bracht hen zonder dwalen op hun bestemming \'raar ze nog m~t, !''; 
moeite een :9J.aa'GsjG konden bemachtigen.De Nachtmis zelf', was als aJ.ti•jd: een t 
indrukwekkende plecht:i.gheicl en in cle 2e Mis ps,arden z:i.ch hun, stemmen met · ~ 

1
-' 

die de_r anclero•·geJ.001Tigen in een II Stille Nacht, Heilige Nacht u en andere, 
Ke1·s·blieder0n. Na de Nachtmis, die oril}half 8 afgeJ:oopen wae, kon l,et tweetal, · i 
dtJ.nk z:i.j de gaetvr:Ljheid van een Puttensche.fami"lie,in een echt huiselijke 
iuing,koffie drinken en werden daar,bij de piano nog een:Lge Kerstliederen 
gezongen, Nló. een paar u.urtj es gezellig doo:rgcbraolrt· te hebben, -,;c::.·t,~ok het 
tweetal en werden buiten het dorp de f:i.nancicn even opgemaakt ·waa:cbij è 
blyek .da·t, wiJ.rlen r;e n:i.et naar huis behoeven te loepen, zij op z I n laatst 
1 s--·avql).ds IlE'.ar het Haagje terug moesten.Een flinke wandelü1g werd. nog ge-;- ~ '. 
maat,t ·:Ln de richting Harderwijk,waarbij zij nog eYen het stationnetje aan-, ... : 
deden, ~m te informeeren hoe laat een trein naar Den Haag vertrok en hoe · 
clt;u.;r i!l dit kostte;en aangezien de uitslag nog al be7redigen.d was,stap- ,; 
ten !ïle welgemoed verder.Het IJsselmeer werd met een be:;;oek vereerd waar ; 

,, ' - ' " , .-.. , .. tt,$.' cle laa·tste ? sporen van het ij,s nog zj.chtbaar waren, even werden nog wat • ., 
'bu:i.gertjes geih~a:!ü,wat natuurltjk op een paar sopp~rs u:Ltli.ep.Op den te- 1: ~ 
1·p.g,{eg werd -fl:i.ni,s ,aangestapt, zoodat ze om ongeveer ·half twee moe en honge- : :, 
rig bij Oom FritEl t•.ankwamen· om hun afscheids---mik--diner te v-erwerken, waar•• ' · 
btj r,::::e als desert een substantie kregen, wat hun niet van gezicht óf naam 
'bekend wan,maar wa.axbij een sterke wil en een goed gebit ncodig was~Nä. het• : 
r;rten -l_:t'e~oen ze ilog even naar hun slae.pgelegenhe:Ld, waar ze een half uurtje 

., iioorj)raohten om hun lii;s-juraeaux op te maken e:c. hun koffer· in te, pakken. 
'. .. Van Oom l!'r:1:t;s en blozende wederhelft werd afscheid genomen en na een tot _ i) 

weerziens gingen ze naar het dorp om ook daar afscheid te nemen.Daar wer- 1, 

den ze echter zoo 'lang opgehouden dat ze hun trein niet meer konden halen t · ·1 
en:waren se genqdèizaak·b die van 9.40 te nemen,wat hun eçhter niet speet~ f ! 

0Dezèn;1a,atsten avond -amuseerden ze zich weer kostelijk en na de familie • 1 J 
:voor alles en nog wat bedankt te hebben gingen ze om 9 uur, vergezeld döo_r · 

;. ?" _der µuisgenooten, op weg naar het station. :B::èn incident is_ nç,g vermeldens,- '. _, 
. y;aardigo Stri.Jc die het kof'fertj e _ droeg, schoot door de gladheid onderuit en 

·_ :r.ei0ldc door de Dorpstraat waarbij het koffertje openvloog.Een prachtig ge- ; 
., ,hee],: Strik za·i; midden op den weg, geflankeerd door een pyáma.-.. pant!'l.lon, een 
-.; kods.kj è, schoen-- en tandenborstel eto. etc. Nadat onder groote h:U.ari teit 

,de· ve:rscl],i}lende 13pullen weer in het kofîertj e gepakt~ waren en Strik over-
" eind gekrabbeld ·was, gJ.ng het gezelschap verder. Door de 11 gladheid'' scho'Gen 

7,e ze~r slecht op, zoodat ze den trein nog maar op het nippe~•tj e lconden ,ha- , 
len. Na een haastig afscheid op het perron wipten ze vlug den treü1 i:q, even 
hanö.gewulf en daar gingen ze naar het Vors'Gelijk 's--Gra1Ten.hag0. In .Amers•-- 1 
foort werd hun verteld, dat ze in Rotterdam moesten overstappen en daa"r zij, ) 
hadden zitten du·i;ten, stapten ze zeer slaperi,rg in( .. waar zouden w:i.j zijn?.: .... ) .l 
uit,waar ze a2.n een kruier vroegen met welken trein ze naar Den Haag moes- ' 1 
ten;waarop deze persoon :Ln krachtige_ te,rmen te verstaan gaf, dat ze zich 

2 
,t'' ,~ :reeds in Den Haag bevonden.De laatste etappe werd met lijn _l afgelegd ,en , ,1 

.ee!l:.uµrtj e later droomden ze reeds van: kennissen in PuI;ten, eeii, li ts-'-j_u~ ~,.t{ 
meauxc en boere-- mik . .,. ' ,lf · • •-c
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IN :MEMORIAM : · Gedenkt in de verloren oogenblikj es onze overleden . t 
"' vriend~n : Bep Starrenburg, Guus v,d, Bol, Jan Goo:r.bergh;·:, : 

Louis Wezenberg, Freek Stoepa en André Smits~· >· 
• 

EEN WOORD VOORAF: -~ --- ----- --------

• 

.. În:Mènioria.m And.rlS Smits : ., 
,::~-. · ;· · · Hét is\'Jgóede en heilzame gedfl.cht.e. 

vóor de overledenen te bidden, op
dat ,zij van hun zonden ontslagen 

·.~orden.-
-··:: .( 2 Ma.ch. 12, 46) • 

Nu we met AndrlS Smits een oprechte vriend door de dood )Jloee
ten ve·rliezen, past 1t ons op de eerste plaats aan zijn treurende 

• 

vrouw en fa.mil.ie onze oprechte deèlneming-te betui,s2n, Als de dood, die 
.. grilllDlige dwingeJ.ánd zijn koude vinger· legt op·· 1 t voorhoofd van een, die 
1•'-.ons dierbaar is,. zijn wij pedroefd. Dat ïs ·góéd,': ook Jezus schreide· 

toen Lazaru,s gestorven was" Maar onze droefheid glijdt van ons heen, 
· als we .. h~t, sterven beschouwen in 1t licht van• -de eeuwigheid; dan st~
. inelt · onze átem, nog door ons schreien heen': )'De naam· des Heeren zij 
gezegend 1 11 • • • 

• . _ LE!ns-,leden:1 · Wij huiveirden, toen de doodeengèl wederom onze rij en dun~ 
t ,t de, we voelen veel deèrnis.met zijn jongé vrouw, zijn ouders en familie 

Er ging een:·,'s~chok door onze onbei!_órgdhéid: iif. ö.an de dood zo dicht na bi.: 
Hij .. dreigt naar ons allen. Eens zUllén ander·en van· on1;1 zeggen: daa:t" 
'hee_f.t ,hij gewoond en daar heeft hij gewerkt, én nu o o O ~ O ·. nu is hij• ge~ " !I > 

· sterven. Laten we er aan denken, dat velen ons vergeten zijn als de 
.t eerste dagen van schrik voorbij zijn. 1nEnkeling slechts die ons volgt 

"' met zijn gebeden. En ds.t is de· echte vriendschap, ,ja de echte mensenlie·
de, de .troostende hUlpl . 

- Laten we daarolit meer doen dan deelneming, betonen•. Laten we 
vurig bidden voor André en voor de a.ndere·n0 die we maandeliks in ons" 

~ 11 In Memoria.m11 lezen, Zou wel iets beters denkbaar zijn, dan een ziel 
nader te brengen tot God? Vooruit vrienden: ~én voor allen, allen voor 
één, ook in het hierna.maal_s·, André héeft door zijn doorzett·en op 1t vel, 
voor L en S menige overwinning uit het vuur gesleep:t•, wij zullen door 

:i,.'. ons mprecht vriendengebed helpen hem veilig in Gods 'haven te voereno . ' 

Binnenkort (m,en leze,de Res 1bode) · zal op 
een zöndag in de st.-Agries, -een H.Mis wor. 
den-· gelezen voor de ziele.rust van André 

:' , Smi te. ;, t 
•/') 

RÉDAKSIE 
(Mede namens het Bestuur)o 

AAN DE °LEDEN 
,. __ .,.._.,. _______ _ Onze tweede Kerkelijke bij eenko".st is weer voorbi,i 

en hét is me:t ':'groote' voldoening, dat wij gevragen 
. van de flinke opkomst onzer laden, Over·duidelj,jk 

is door hen hiei!'door aangetoond, dat zij ook hun plicht begrijpw;, wan.
neer het zaken betreffen, welke niet direct met voetbal verband houden~. 

"' . j; Doch wij schrijven met onzen geestelijken ;'.J,6.yiscu;,:~ 
wij zijn tev'rêden'maar niet voldaan. ze~er de opkomst w~_s dit~al:gro1-, 
ter dan de eerste keer, maar het kan noîs beter. Wè missen er ·r;,~ve,Eil. . 

' , ,; ·•. ,; ,;, _, ... / .. 7'.!: .... -·· . . ~-
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" 2 "' 
Daarom ~!chteri wid biJ dezen 
derdè b!Jeenkomst te toonehj 
is o 

,.. ' 
nog een aansporing tot 
dat a.è ,Kapèi der Eerw. 

àiien, om bfj OnM@ 
Broeders te kieiH 

Wij hebbèn onzë äpeiregellezing gehad en voJ. belangatëlling 
hebben de aanwezigèh de duidelijke u:I,teenzetting van verachillendë të~h~ 
nischë mogelijkheden en problemen gevolgd. Het krachtig appiaus ba af~ ': 
loop bewees voldoebci.ei hoe een en ander op prijs'werd geatèld. !rooh hatl.1., 
ellen we ·ep een grcótere opkomst speciaal der ouderen gerekend. Gaarna i:re,1,1 
kên wê ",an dezê gelegenheid gebruik om nogmaals ènze welgemeeno.~ da.nlr 
~ê brengen aan het adres der heeren "docenten" èn niet het minst aan den 
t'ilmi:>pt,rateurö · 

, Een droa"tig gebeuren trof wederèm onze kring door het plotaé .. 
itng verscheiden van Andr~ Smits. Tot voor kort nog actief speler, had 
hli.j. vahwege zijn huwelijk z 1n werkend iidm9.ats chap vervd.aseld. met dai; 
van II Glndersteunend'i ó Elders in de revue werd meld.Î.l'i~ genaakt van dè ónt.:. 
l'ooring1 welke door ,.onze gelederen ging bij heï; veri1eme11 van d.i:t; evën QlJl.,,. 

~erwacht als ontstellend bericht. Tot zijner intentie zullen eenige Ho 
Miss en gel:zen worden in de St ... Agneskerk, Wij vertrouwen~ à.at allen hie.i;',., 
'bij aanwezig zullen zijn, teneinde voor zijn zielerust te b:Lddeno 

Het ia een bekende spreuk, welke steeds weer aan de kg» van 
onze revus 1)rijk'c, als om onze Lensera er aan te herinneren, dat wij Qok 
:plichten tegenover onze vereeniging hebben te vervullen. . . 

Daa.rom doet het one bestuurderen zoo goed~ te constateeren
9 

dat 
er altijd verschillende leden zijn, die de behulpzame hand biedenb wanm 
nee:t er iets t.e cl.oen valt. Door deze samenwerking werd Zaterdag j 

0
1

0 
de 

en'orée van ons -~errein danig verbeterc:l. en in een behoorlijke toestand ge;,, 
bracht,, Onze dank aan hen en wij vertrouwen, dat het voor zoovele and.aren 
een aansporing moge zijn, ook eens een steentje bij te d.rageno 

~a.m. Gesp.Gew"Gel.Verl. 
~celsior [:) • 7 2 ~· 
Suartaan . . 11 6 3 ·2 
EL.ZWART 11 ,. 

0 1 5 
Oliveo 10 4 2 4 
GroFloris 10 3 3 4 
Lens 11 3 2 6 
Wilhelmus 7 ., __ .,_ 3 2 6 
PFC 11 2 3 6 
te spelen thuis Excelsior 
PFC3 12 8 l 3 
BlZwa.rt 2 8 6 ,. 2 
Rava 2 11 '7 ~ 4 
DHL 4 10 5 2 3 
NU:BIA 2 12 4 2 6 
LENS 3 8 n3 " 4 ..1. . . 
Dirn 2 6 2 , .. 4 
KRVC 2 8 - ., 9 
Te spelen : thuis :OHB 
1.lit ; Bl,Zw. DHB KRVC NUilIA 

Hercules a ry '7 ~ ~ ; 

KRVüa - -::, 0 ~ ~ 

FVVa 6 2 1 3 
DKL ll 6 2 l 3 
VELO b 6 l 1 4 
LENSa '7 1 1 5 
ST.VOORW. 6 1 - 2 

•: 

Pnt. 
16 
15 
11 
10 

g 
8 
8 
7 

17 
12 
14 
12 
10 

7 
4 
0 

14 
12 

5 
5 
3 
3 
2 

w. van Boheemen 
voorzitter, 

Naam. GespoGew.Gel.Verl. Pn.t tJ 

Lens 2 e 6 1 1 13 
DHL 3 7 4 2 1 10 

· St .Lod, 2 7 3 2 2 8 
Aeolua 9 2 2 4 8 
Westl, 2 8 3 N 5 6 
PFC 2 7. 2 1 4 5 
Gr.Willem3 8 2 .. 6 4 

Thuis st,Lod •. en W-eatl~ 
Te spelen :Uit:· :K1iJU PFC. 
BlZvr.3 9 9 - 18 
DHL 5 s 6. - 2 12 
GDA 5 11 5 -~ 4 12 .~ 
VAC 2 9 4 1 4 9 
KRVC 3 11 4 - 7 8 
VVP 3 12 4 C 8 8 
LENS 4 10 1 1 8 -3 

THUIS DHL 5 
UIT . VAC 2 . 

• 

TE SPELEN Thuis DHL, Hercules, VELO 
st. voor\7o 

UIT • Vele. • 
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Voren.staande standenlijsten ~ijn bijgewerkt tot en met 4 
Feb:cuari. De uit1Jlage,1 van de laatste datt1m hebben we overgenomen tüt 
ó.e Reside:r,ciel:lod,1~ owda·~ de Spo:i:tillo deze nog niet heef·~ yei•meldo Mo~ 
gelijk zijn we hierdoor- nie·~ geheel volledigt doch veel verschil zal , , 
d.5:G nlet geven1~ 

Zocals men ziet ligt het eind der competitie in vele afdee~ 
lirigen :reeds in de 1:aaste toekomsto 1t Komt ons daarom dienstig voor de 
kansel, iran onze alfte,llen aan de hand van be1•eikte resü.taten eens nad.e~r. 
onde:t> de oogen te zieno Vele weç,.st1•ijden gingen :i.n de afgeJ.oopen iro,ano., 
niet êi,oor ,vegens te:cr·einafkeuring, Des ·i;e geringer zullen de bezwaren 
zijn, nu we ons voor dit keer eens onthouden van bèsprekingen en de 
voorkeur geiren aan een algemeen overzicht 0 

He·!; ee1·ste staat er momenteel niet bepaald gunàtig voor
0 

We 
d:ntkken ons niE.t 'Gé pessimistisch uit~· omda'G het onderling verschil 
t1wsohen :mJ.mner· drie· en numme:r.- laatst van de ranglijst slechts vijf' 
:punten becJ.raagtr. E1• zijr. dus nog tal van mogelijkheden. Bezien we het • 
nog te speJ.e,i 1,rog,:a@9 dan blijkt dit niet al te zwaar o '.I'egen Excel~ 
sier zitllen we ',vel geen kans hebben, ook maar een punt te behalemJ al 
za,l de nederlaag in geen ge-v-al 9-3 wordeno Van Graaf FlOJ:is kan thuis 
gewonnen wo1·den, of d:Lt aan de Kleijweg zal gelukken, bli,i ft een open 
vra.ago îot rn., ',;oe is hier alleen Excelsio1· in geslaagö . ., Ons vertegen'" 
woo1·digenö. elftal zij er v-an doord.rogen, dat in totaal zeker elf ·ont • 

~ 1 kan wor·cJ.en ·behac?,ldc Echter oncJ.er een voorwaarde l dat de wil om hier~ 
toe te ge:i::alrnn aanwezig is. Moge ó.e eindspurt van ons eerste fel zijn

0 

Onze reserves verkeer en nog steeds in de benij dens;,--aardige 
:90s:itie van ads]?iran·i; kampioen. De competitie heeft ons al yeel te~ 
J.eirsteJ.J.ing berej,d, we willen daarom niet aJ. te hoog van de toren bJ.a.,., 
z,;,:o .• Lens 2 vracht nog een zeer zware taak, vooral de weg naar Poeldijk 
zal bew,atc1. liggen met voetangels en klemmeno Toch blijven we hopen en 
vertrouwen, dat éi.e reserves zorg zullen dragen voor tenminste een ]:all'~• 
p:i.oenscha;1 :Ln het Blamr Witte kamp., Good LuokL 

• Het de;~de llad a&.invankelijk ook kampioensaspiratias. En o,i, 
:1üet, t,en onrechteo We hebben in den aanvang van het seizoen ee,1 derde 
·elftaJ. km,netti?amenstellen van een sterkte$ die we de laatst,e twee jaren r. 
niet ge\'J.ad. hepben ,, Nog is dit onze meening, maar de kra ch·t van cl.j. t elf., , 
tal konit heláas tijd9ns een vredstrijd niet tot uiti11g 0 De combina,1;ia 
sI.uit 'nie'G c lndi vicl.ueel wordt ver heel aardig gespeeld, :maar men voet" 
be,lt te weinig met elkander" Het progra!1lllla telt nog vijf uitwedstrij deno 
Met ons ·te:i:-rein a,an ó.e Leijweg behoeven we niet teveel beteekanis te 
hechten aan he·t al of' niet i;huis spelen. Vroeger• wc1,s dat anders 

O 
Ons 

oude veld achter de duinen 11 lag 11 ons betei· dan welk t,errein ooko '.i.'egen
woordig is clat ande:r.-sc Waterloo loost maar matig zijn wateJ.•. Uit of, thuis 
het maakt niet zoo veel irers chil uit, Daarom geven we het derde ondanks 
de ·oetrekkelij:k matige :9restatj,es nog een goede kans op een I,>laats ye,n 
de 1,ovenste heJ.ft" ,... 

,4. 

• Lens 4 bor,,:t niet erg best dit seizoen. De smadelijke ti·i;el 
yan heklrnnslu.iteJ.' va,li; niet meer te ontloopeno Veel zuJ.llen we e:i.· niet 
oveJ: zeggen, Het vierde is di.t jaar te weinig constant, Nog teveel s:i;ie~ 

; . lers beoefe1.1.;n het s·oel .met te weinig overlego Een gunstige fe.oi,;or w:11., 
' ",1eh we niet ,,nbesuroken J.a,teno De opgewekte sfeer onder de spelel'S bleef 

steeds a.a:r.,;ozigo :int Ül een goed teekeno Mochten we het kogende seizoen ,.n sta,at zijn, het zelfde elftal samen te stellen, dan zijn we er·,7a,n 
oyert".ügcL da!.; ·oete;~e resu!l. taten zullen worden be1•eikt o , 

• # ' 

' De j·c::.nioren staan er ook niet best voor., Doch.over henzj.jn 
we nog OJ?l',:î.m;i.stj.s cil. gestmntl.e Or> Waterloo zullen de Lensboij s nog heeJ. 
Yic,t 1:n1rrten s;erze.melen. J.'len plaats in het midden der ranglijst ~n best 
v.=-o:c•d~n ingenomerio Veel succes Jongelv.:t î • 

r· ~,, , W,e besJ.ui tei:n dit algemeen· overzi ch'i; met de wens oh uit te spre--
kè:a. dat hei; ·ons 1,sstu.ux rouge gelukken iri het a,so zomerseizoen ha.t 

l - - - - . • ' . 'ó. ' tra.iningsvraagsttüc tot een oplossing'te brengeno Het spelers"materiaaj. 
is naar onze meening (tanwezig,, ·alleen ·beoef êming · en leiding is er t 1J 
we:J.nj,g o 
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Ook dit jaar zal er van Lenig en Snel weer een afdeeling 
deelnemen aan den Stillen Omgang, welke zal gehouden worden op Zondag 
11, Y-..eart a. s" o 

. De Leden welke hi0raan zullen deelnamen worden verzocht . 
. zich aan te sluiten bij de groep 11 St,~Jo.sephkerk" Limburg Stji"ru.matraat.· 
De kaartjes dienen dan echter vroegtijdig gebaald te wordeno (kaarten 
voor Spoo:;:> van af 2 Maart verkrijgbaar .op vertoon van kwitantiekaart 
1934 bij het reisbureau HROTALA NEERLANDICAff Rijnstraat no.18a.) 
. De leden worden verzocht bij een te komen des avonds v~ór het 
lof en v101 Stationsweg hoek Limburg Styrumstraa;. il -----··· ------------ -----

ODE AAN JAN JANSSEN! 
~~3)--=- . 

oor cl e -,_ e. 
Hij zt2,at. al lclaar 
Met vzijn kiezen or, elkaa:e. 
Te hunlkren naar zijn premie-pils 
De tf.ak ïs zwaar 

. zonder steun van Jant;j ea Saai•. 
waarom eiEien ze oo:!c n.iet v,at milds'? \IV . { 
Rij staat te '.:iijten .i!lp zijn tong. e 1- ç tfe V !.l.1'1 

H.ou.dt de adem in zijn long D cl t ) · , 
i,~ is Jantje kordaat, YYl- M ~ '1...- 'Y.1. 

Maar- 11u. teneinde raad, · 1/ ' 
Boomt ie weer als een advocaat. f L.. U... ~ 

· TROUBADOUR. r,v 
.. e_ .. k'.A{ c....a./l,.. 

~ . i<J1-- 1 

~/ r E L J) .~ .'· 
7 

IK HOORDE MOMPELEN: 

dat.: het vaststaat,dat een voorhoede goals motlt maken. 

elft het vroeger bij LENS. I ook zoo was. 

dat :;,;e raar kunnen staan schutteren 

dat ze echte:c noolt sputteren. 

dt>.t ze bei;er. kunnen knrken 

en nog betDr kunnen lurken. 

dat zij dank zij de kennis op de spelregelavond-opgedaan 
van den buitenspelregel zullen gaan profiteeren. 

d~t de voorhoede van het eerste reeds onderling een speoialQ 
methode heeft vastgesteld. 

dat het wteede KI\.MPIOEN wilde worden. 

de.t dit toch II zu sohÖn iet urn wahr ;zu sein"! 

' . , . 

JAN KNUT, 

• 

• 

'· 
' 
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IN MEMORIAM. •. 
~-·~. 

• · .. .. . Ged_enkt irl/de v~;r:loren opgenblikjes ónze 9verleden vi'ienden: 
Bep Starrenbur~, Guusi.;Bo],; Jan v, q.. •Goorbergh, Louis 'lle:;;e~be;r:g;:-- Freek 
stoops en 1ilnd_re Sr.1iy~• ·. · · , ··.· · ·' 

'. EEN Wóorui' VèîÓRÁF t 
. ~:. :;-. __ ' ., '· ·' -~ 

.. >. _ _ Aangename dingen ve:rte];.len e_n ·gûnêtige uitingen. yàrt óris )jehs....i 
levep ópmerkeri, ·behqort niet tot .de ,~1và2.:i:1;Jte werken op deze . .wenelcl,, Wäàt 
de Eèo. blijkt b.egip-t;; te geven in~de,ze R:ev-ue, d;it ,zij ll~f3:f.blirid .:i:~ ;voor·, 

. dEl iets g'Ulll3t:i,ger:,re13Ultaten va.n:.o:r:i,ze e:j.ftal],en, willen wij .even de aan~ . ~ 
dacht vestigen ·op een ande:i:'<.ye:r,s,éh:\J%~.1: ,Toep. Len.s 2 aan.trad tegen G:t:iaf-'. · 

\· . iVillem 2, viei _ !let .:on_s ·9p,,-.,dat. de twèé.' aangeschreven i:esi-;rvis:ten pJ:ach-'-: 
!_~;,_:;·~ tig.,;op tijd ·kant.en 'klaar stgnden. :Een .1110oi voorbeeld.van.wélopgevatt'e 
i:,.:.. dieç:j.pli:ne., :Ep. het 4eed ons·'v-?el _genqege,n dat .ze,.be:i.q.en .. de beloning ónt-- ' 

,.,. .: ·. , vi11gen: .,.de _-p:i;p_:t;;J;,ige ,~r,~cl.Jl-t.r~ jÇ-t:t e,;,9?gert'1[üei.'l)n:ïe:Jiëfr;'}Teg_eJl~:..êR.~~1!1,n'; s_;t"i:>1}:~ ;._ - : , •. 
~--- .. ,.,_w•,d_e 0 rei;i!êJ:rve ,rv~ne,~-~E!?;,~~tr,~~9/ maar0 was :,thaJW -~ls t.waa:J:de _1;11ap tev:?el,, _N:i;êt ' 

. minder ,dan ·de: v,or1geII:'.v:e,r.tj.J.ént,·6%·'deze en 1e9-e.r:e:":r-ea.erveepe,éler waa;,-- . 
. ,deri:ri;s' v:oor .hun j11ist optreden. : : · · · . ':: < :~<'··. . . • - . , ; : · · ·. · •. 

. . •. . . . ' , ', . . _- ~ . . . ' 

De .geest ·in .het 4e · i•s 'Uit1~tehd; .sóli:r:'everi we Àcl· ie~s, Zoncl.!.gf 
24 kaart bleek dat weet .toen we met 15 Lerie-J.U:i een hoogst'" genoeglijke• 
·wedstrijd speelden.·.De.tegenpartij liet verstek gaan, maar· het vierde·· . ·. 
treurde niet en speelde toch, · .. . -. •-F•: 

.· ... De clubavond op nieuwe. leest. in nie~wê geest w:rd bezboht dbo~ 
22 ae:nïoreri terwijl_ we van 6 he~ep. wisten; dät .. zè werkelijk. yefhinderd :·· 
W!iren, .1 t _Kwf!rn ons voor dat de aanwez:igèn prijazullen stellen op ~èn 
herhaling van dergelijke à.vonden •. De za~en de muziek werden ,hoog geîvaar- -
deerd ~en verdi_enden zulk_a ten volle: De .causerie gaf aanleiding, tp.t _het 
:i,tcJ:len v.an een tweetal v_:i:-age:ii., wa.araan_ l!l-tsir nog een h~çl st1·amien,'. vo'l ·· 

· geb9rduur,d werd in bepe;r:)l:te· kring. · ,, .. ,. 
Lens·op 

• .: . • , ,· • • • . .1 . 

.' We 'gaan de g()ede richting·we,:1:i: 
steeds bete:i: ï.1.:iveB.,u te brengen, 

-. . , , .. -· . . ,. ,.: - . ·: . ·, 

. •. 
, r 

AAN DE LEDEN;·,!> ..... 

.'.""' 

. in:. HeÎpen we het bestuur om 
~ ' : 

Red •. 

·, 
. Nu er in dedi;erse competities al aardig teekeningbeg:i.:nt te 

komen, ,willen wij in.deze regels de stand van zaken eens even met_U °?e-:" 
ziè:n, zonder ons daarbij· te veel op het ·terrein on~er elftal-comrn7.s~1f;l , 
.te begeve:ri; En wij moeten dan. al dadtllijk constateeren, dat de l1u1d1ge 
stand 'vàn, zaken. nu- niét bepaald (;leii gµpstig aspect biedt.- · · . · 

."_~-" ---,, ___ · . ··, . "':;.··"! ., - ,' . ·,··. :;. ' ',·-', .. , ,_·- .. . 
_:. ' Hoewel ér ci.i, geeri ápre.:\(:~ _van pehoeft ~-~ zijn, ·dat zoowe~ hèt 

eer~t~· a:J,ê lj.et tweed?' !üi'ta.,l op de 9I12,ei:ete sport q.e_.r, competitieladder . 
e;l.ndig;~µ, 1, g,ien!3n to'cl:I alle zeilen te ~19rde:ri pijge~e.t, .. _om d'J. t te voo;kp,-'. . . 

•.-
~- . 

. _..-::- . ·'+ "= .· 
. ' . 

. __ ,_ ... - .. 

. ·, 
'-!. 
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. _ ,iu. le elftallers uit de nog komende wedstrij-· 
den een voldoend aantal punten vergaren om deze smadelijke ïbaatste plaats te ontgaan, terwij:L w:i.j het 2'e nog wel ·in. staat achten eenige plaat sen· 
omhoog te kl:i.m'llem, Maar om tci:t dit zeer zeker 'niet denkbeèldige doch be-
reikbare resultaat 'ce komen, :dienen allen zonder uitzondering mede te 
werken en zullen de 1aatste wedstrijden met energte· en wilskracht ge- . 
speeld moeten worden. En aan dit laatste heeft het nog al e;ens ontbroken; 
met te weinig• overtuiging, gebrek aán spiri t:;<aan feu saore of hoe dit . 
in de voetbal-terminologie nog meerV\l'Ofdt aangeduid, werden de meesté . 
wedstrijdc;in gespeeld en •..... : ... verloren. En wij vragen ons ,me.t v:el.'.ba-· 
zing· af hoe het komt dat uit deze. jongê, flinke bodtes niet raeer over.-

··tuiging m:s: voren ]!:omt, welke ons, ouderen (en dan overdrijven we nie.t) 
vroeger :i.n staat stelde op voetbàlgebmed veel meer ·te prei:iteeren. Xor;i.t, lui, laat dit niet op U :ütten en pakt aan nu het nog niet te 'J.aat j_s en •.•.... 
U zult zelf met het resultaat te--vrederi zijn. Vanzelf sprf3kend gelqt· d:lt 
ook voor het 3e en 4-e elftal,· welke eeri zeer. besohe.iden plaats in de coin-• 
potitteBtan,d innemen en waarin ook nog•wel eenige verbetering kan worden geb1·aoht. . ' • : · ' -- l • - - . · ·· · :. · . . . f . ' . . . . 

En dan moet het ons hier tevens_uit de pen, dat- om met den 
verslaggever der Res 1bode te·spreken- speciaal in het 2e elftal een nieu
we geest is. gevaren, welke ook i·n den laatsten wedstrijd van' het eerste 
eeni5ermate tot uitdrukking kwam. De oorzaak ? Ongetwi.j fe'ld de· steu..."1 
van enkele. veteranen, die bewezen nog lang geen veteraan te zijn en de. 
voetbalscJ:wenen uit het rornmelhoekj e ,opsoharelden om onze gelederen te 
ver:strorken. Wij stellen hen to'G voorbeeld van geheel Lens en dat hun ren
trée voor allen een aansporing moge zijn. de·zakeri flink aan te pakken, ;, . . . :• '. 

. . · Dan Ilog iets. De laatste weken ·verkeert de tent wederom in . 
een toestand, welke, i.ndien d9-arin niet·.:gàuw wordt voorzien, oorzaak zou 
kunnen word,ellll, dat ons Lcns--Eome naar zilh ,11 grootje 11 gaat. Deuren,· die 
n:i;et m·ee:r t'lluiten en daardoor vrij ·entrèe _voor iedereen met de gevolgen 
van diez1,' een uit de grond gerukten -vla'gge~1a.st, _een vcrdwene;:1 ,ur:lnoir, 
korto'm ei:.is werl: aan cle winkelo Tot op-heden hädden onze veJ:.weken om 
(jJ.t !se/ voon;:i.en: geen .resultaat én de. scha.de wo;tcl:t,~steeda .groot er •. Daarom,. . . . .. ' . '- . ,., ! ~. . doen wi.j :i.n deze· :revüe een beroep op· de': leden,· hiervoor ten spoedigste · 
maatregelen _te treffen\". Het \'wi·i' er bij ons niet in, dat· er onzer onze 
werkende en wèrkelooze, leden niet één zou zijn, die dit in orde wn. bren
gen. Vocrui t, Heeren, toont U ook hier;in goed Lenser eh werkt mede zoo~ 
als de bovengenoemde veteranen aan het Lens belang; dat·ook Uw be1ang 

-· ~ ' ' 

'" - . ·i 
is. 

j 

l W. van Boheemen, 

, . t . 
DROEG U AL IETS BIJ VOOR HET LENS 15 JAREK COMIT:fi: ? 

VOETlJ'.11.Ll'iIEUWS ,· · . : -. l 
. ... J . . : " · Wij vermelden eerst dé v1~dstrijden met ui·tslagen, wélke ~inds het verschi:jnen der vorige revue zijn gyspeeld, De oogst is nog wèl· n~et 

groot, ·maa:r -:\m iede:r geva.1 g:roter dan vorige maal. 

3 Februari 

24' Februari . · 
';, '., :, ... '-, .. . 

. . . î 
R. V. V, o 
L,enS .. 2. 
Gra.ag---WiJJ;em 
L. en S. l 
L. en 8. 2 
Valkeniers-2 
Donk l • 

'·L, 8!1 8. 2· ·.· 
Ri,.va b' 

';L; en· s. b· 
. :Graat---Willem 2 

6.··. '·1 8 j, -- : :, en O t" ,'. 

·: Excelsior l · 
,. ;Spartaan 

'L. en S. 
:Lens l · 
·Donk 2 

3 
3 

· · fL. én S. a 

5 
0 
5 

. l ·-
10 

1~ 
10 

l 
3 
2 
2 gestaakt 
0 .. 
2 
1 -·,, ... ~. . ·1 ,< . . . 

. · · · <i,Iét èe:i:st e speelde. twe·emaa+, . i:esultaat geen onkel winstP,unt .• 
. Na een zee,: lange ·:rust _was Excel~i'?r d.e ;eerste tegenstander" We hadrièn · meer animo ·van.· de ··eerste elfta~lers verwacht, qok ,a.J. wa:qm de wee:c·s?m1,tan-. di.gheden niet. gunstig: ïn Gouda· werd ook·ve:;:·loren. "We verwa.ch'i;ten dJ.t; 
vooral nu met enkele· :i.nvallers .moest ,wor.den gespeeld;_ Alleen di.e U.en had 
o. :i., wel wat m:ir..cler gekund, terwij 1 ook ·nu weer door ä.e onzen niet· kon 

f . 
worden gescooxQ. 

1

1 1 1 
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. Le(n,)r,ers· Hebt u: al vernomen, 
wa.t· hl, 1 t nieuwe jaar u _Wàcht ? 
•.t Derde lust_:runJ .zal gaan •komen 
Lens heeft v:i:j:C:tien jag;r gebracht,' 

. vee]~ sportiviteit· en vriendsçhap · 
. veel ontsP,anning en, vermaak,. . .. 
. Daarbij. werd het 6eestelijk, leveri 
voor haar 5een vere\'eten zaak .. · 

_;~~-~ i:" ... : ,. . . . ~~ 
'):c Heb uit de 1Jn'srèvue ;ernomen 
wàt .bestuur al haçl. gedacht 

,-.·- ~- , 
' . 

• : >.'. 

-z,-•--

~., .,. 

·- ... 

om dit lusii·w:a in te stocrnen · ·· 
· niet, gepaste praà,I · e11 pracht . , . 

·;", _· , Ja ?.·oo'n fe.est· van vj.jft.ien jaren 
. mag niet ongemerkt v9orbij ; 

Dstarom Lenzers ijverig sparen. 
~oor dit plechtig feestgetij. 

. 1 . - ~;" • - • ...''.·,;;Want or11 zoomaar·feest te.vieren_ 
• • · gaat nog zoo gemakkelijk niet 

.. r"· ... 
• 

l. ~·,. 

. . ,.,~•·· , . w~.·;t zij, die de kas bestieren ., .-; · ·~ " ·~ · •" ,nJ.llen zïeh tot hun ve1·dr:Lrub:. . , . · :;:·: ~ ···· .. ,:'// .'> .. _.Èen _veri3ehig;lng maakt kosten· •, (' 

•. 

!, . .... 

' , 

.,. ,I' .. 

. . 

( .. 

,, 

. : ,. 

,.· 

. . 

.. ,. ,. · -•:_, .. . dat vls 11u zoo erg ,niet . . . .. . .. 
,:.·· •; l\' .• ,,·. ,_. ·-da,aru\t b;t.ijkt da,t zij gezond :l.s .. < '· ,;. • •" 

'<' · .... _ · · · . ·· met ,lang 1even in I t verscgiet,. ., .. ,.; , ., 
· __ .. _ .. ~ .. ~,-~:- .. :;.'..'. :-.-i· .,r•.-..~ · ~----.. __ ¼ ··, •• -·:·. •• ".~ -·~ •• ........ :. .•.• : ••. , •• ~ -~. -... : ..... , _ __ ... ·· .. :>'t-···;, '!/,i,.:i.i.l 

&· .,. 'I' ,;_ - .. - ... _ ..,, . ..,, •.. . ... _ .. ,: .. ' . ·.;,{.<,. '. '., ._1.;;:_.:.;.:.:.: ; . ~ ··~..;.t-4~" .;;,;·:.:..·",.' ... ;? . _J.,•,....~L. ~.t'M•:i,.-:,-u-· ,"'-' J . ...,,.t .':i. ~ ... . J. ~ti. -~ ... - •··, .,..__ + ,,? ' . . .. ,i-4 ... ; .. ·.~:_.-.~ , ~• 'A'.~~·-.,. :~'..-..-,.,~--~ ~ ... -~ .: '"D_i_e.··uewèrfhg :zàl i_.l'i. .. staven_-· · ··· -~. · ~~:-;:: . ·. : •,: ., .-' , , ;, .... . •. '· '. . '" .,. ' ~.'' '·warit;,:i;bo iedere'Le{n~zer w'eet . >' . . . ·,'.J.' ,,,;.,;, · · ~ • ·. · · .. worden ·allè gö'e<ie gav.en -. ·· ''"' '"' 
,. ,•:; af3.n ee~ nuttig doel besteeds , · • • . " , 

·• ·· •·•··• · Dus ·wat m9et .Jk nog meer ze;;;i;en ?·. 
• · i. ' Beste ,Lë( ng e~·s·:w'e!3t : t óvel '.- : . 

. ~ .. 
. . ~ . 

' ;.-

KLARE! 

Uw feestgavèn klaar te leggen 
voor vijftien jaren sport.en spel· 

. . . -~ 

··. : .. trig~zoriden door K, Lepper. 
' ' ' 

..,_. 
. .... -

Traag valt eëri fijn motregentje uit dE3 loodgr1:1.uwe ·. 
lûcht over Waterloo, vormt plas~en \>Il plasjes EJn maa,kt h.et geheel :,tot 

; 

. een moddeI'poel. In de Lens--caietaria is de stemming i;n mineur, •het ge-. zicht van •de gerànt, half weggédoken in· zijn hoog opstaançl.e kraag·f stati.t niet bepaald vriendel'.1.jk. Stampvoetend van de kou staat hij te wachtèn op. zijn klanten, ornnJ.lekeurig luisterend naar de eentonige ar.ia van: .. het théewateJ: op de Ha.lle:;: achter hem, Het idee vanavond de hai:l.st vol-, le bussen we.er mee 'naar huis te slepen, maäkt hem baloorig en zijn stemming wordt er niet ·beter op, als. ·men hem cinde:t de rust vraagt, wat· hij eigenlijk te drinken. _geeft." Thee •....... ? of ja' wat ? ! . . ·: ·:- . ' . ,· 

Het spel is weer begonnen en door hèt wazige schert!l'.. van stuivende mot, tracht bij, het :verdere verloop van çl.e wedstrijd.'te" , volgen·, zorgt ve·rder voor l1et _wasschen en drogen van de kopjes en het· .. schoonmaken van zijn theepo'c, · dutkt weer in zijn kraag en vervolgt ll:i.j~ tapdans, Als bij I s-avonds als hekken_slui 1;er heeft gefungeerd en op , · · . zijn fiets stapt, gewapend met bussên en ballen, zwaar. trappend door ·. 
dè ·?.ui~e_hde klei, klàart zijn ge_z~.cht" Y.é!;t -·OP,. denkend aan zijn _"proppiëfl dat staat te wachten., , ' , · •,.. . . ·' ·, ;.- •., · 

' ., ' . •. .. " 
. ' J . 

• • . •,. •oii 
•' ' 



-c..•r-.··· .. . ' . 
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-,, 't, ·. 
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. .f' Het ·begip.t er l'~ng:e:ame.r:t:i~,nd erg· somber uit te :üeu, Een 
6 er.:.rrge kans om de onderste plaats aan andexen te laten bestaat e:r nog, ·welr;e nog gr_ot!=);r schijnt .als w~ }>~denken, dat,~nog vij":f thuü;wefü;rt:cij~ ·. '1.en. op het programm3. s't3.an; 0ri~e · co!llrnissie staat voo:c. ·een. z1,a:re taak .. 

0 Len,~;1 is ir-,\cleg'rade.tie gevaar1 en. Len~' éj \s jrnt ook;, zij het' in r,ün,de-;-:r..e rne:tet .A,ls. hei a1u1 ons zou ·~ijh), da:p. b,lev.en ;beidè eJ.:f:~t_allen ,c:i.n J1un ~ ; }Kl~t!3se. 'V9.o.\.,~-e. ~·e13erves p.ebbèn y,~·.mome~J;eel minde:ë; vrceê., gcr,:i.en· h'0t . , ;' resu~ tita:t; !'.[er,. drie lae.t,;,i;e wedst.riJden, (Maar het ee1·ste .. m:)ej:; .,n:)oclzal-;e-· . b.jk'Verstrerekt wo:eden, Wil• het. de cians' ontspringen, 1 t Is een zee'r J.as--' t:i,g geve.l J Toch menen we een gplossing ;gevonden :te -hebben, die succes zal opleveren, zonder ·de kans· van Léns' 2, teverµJinde1·en" Wj.j rekenen hiel·1,ij op de mecÎeweTkj.ng van de betrokken spelers. Voo.r een gecleel te is die reeds verkregen; hopen we dat ook de a,ndeI'en zullen begr~.jpGn / welke 5rote belange;n hier gemoeid .zi·jp. ".U:!;t (lrie J{eè.strj,jden vijf 'pun-• ten. Dat geeft de ·bi.ir~er. rigg efns ll)oed.•}:Iet is l_let_ resultaat van een llerboren lens -2 • Allereerst komt hier een waarderend wo.ord toe aan de dl'ie lioudjes 11 (excuser' un peu) ;die hier:j.n zul eenJ:ielang;rijk .aandeê'J. hadëlen, î/e zouden echter de anderen tekort doen indie·n we ook hen niet ü1 de eer lïeten delen. Persoóij.lijk za5ep we cl,e wep.strijd Lens 2 •-· 
• Donk 2.· Eeri bepaaid zwakke ple~ konlieri we niet ontdekken, het ·b(l;Jte be-., wijs. dat· de hele ploeg deel: heeft -in het 'succes. • , ; '·... . , _ .... ,• '· .. .. ~: ,'. ' ., <~_·· .. ~ '\. ( .·, -!-''~. '.• -~- -. ;.· -~_,- •,•' . . .. ·-~·_-..:-:f~ 

. :: , • . Le~fi J speè:fde ,drte· kwar:J;ier in een ,stortbuj, .doch na de ·,;-uBt. ging het niet. rnéer>·Ja.mrnei: V{as .het .. \)Qhter, dat tqt. af:L-li:ssen !!10-3;:t worden .over'gegaan~ Wat we t(f.·zien ,,]J:regen~had ons à,e. o.ve;,:tu:[ging gege,~. , vene, i,emi' '3: gaat 'winnen. ,Speq:ï,aà,:I,, .ge k_e13per was er: b:i:j.zonde1· goed in,:\_ 
•• " : • .. _ " ;. .J. • • •,.. ·_e~· • ... - _,, ·• • 't -·,4 ,, ·r ';' _. .• "~: '\! _ ~, . .., '-F 

.,. , 1·• . ·,::. · .•. •• : Jiet. vierd,e · kon ,get 'aan d~ Rog,:ewo;n:j,ng. niet. to~G -eem) .. over-·-;,·· ·,i1im,:rng grengéh: Gr.aaf Willem 6 bleek 001!: :nu de •s_terkste., Op 2L~ lTeb,:., 
. iy~s het' veld, goed, ,?espeel_pa~r;' ,doçl). _/)U b;L~e~ er, ,s'ee.n, tëc;e;nstande1t . .,:L0 . . ,.,.2iiJn, Laten we_ hopen 9-at. cle ·Bond, ons,,derge.ltjke verassinge11•in ·h.,,1;:,,Y,e:r:--
' v?'l:g, ~espaa:rt, Mtt dJt a_l .s.Qeeld& ons vierd~:~e:J.ft?-~ weer"ni,~t, e;;i-<~on,0< · he:t l}.J,,~1;''ie s_;r;:,t.e.~/? _<loor,d~. '.s,pel~r.s ~.elf geda:c:htv, 1;1~ej;( to:t,,..y1~voe:r:i.;1rg;:· ~~~$'1.~~~~-~!,;>è~:,;,~e.~o,1;~..:•bet'~:<~~Sj,tapdel}'l~-Jo&t--~C\tl•·_he;, eer.a~••~ ,·, _e~; ty;ede ,e).fj;a).,_ •f!:: er1.1it m<Jt~e., :tlli,J;ke!J., ligtg_gen. \\'.~- re.es.s ,·scm.,ev:en•, dat: · O:~ k1"ps•, 1:o;c?:r • )ieh.s. :3,,. seripg- }:;s. ,-!Ji t, de. rE;st~_~ei:ic\El: wedstr:J;jde;n, dj'.eht -een. >:, behporli,1 k ?,ant~J., punten te ,wor.~en pehs1,EJ,Id, wil,len w_e _·de~ dans nog_-or;t.<:;; ·.' sp:r-tngen" 0nmogeli)j,k is het niet àls we_ liet programma bezie,1: Ti'.tn:ê.!,1 ., . Graaf Floris, Geler, Veb, 0livt.:o, P.F,C, ',? uit: 0liv.eo em SpartaE,r,, 1 t . ,_,zwaarste ged,o~J.t_~•is_ achter, de ;;:ug. Laten. Yf,e )1opem_dat liet "J.ust:rwnjaar 

.. g~en degradat:l;e•~JEl:~r,}'!~rcl.t,, '. ;,, ,;,i ._ . J , · ; ;- : . . • :· ~,~ :- · :, · 
•·• .: . • · .•••. -:. _: ._!. ~-~~i'· :1 '. ; ~-. .·• . .;,,-'." >' ·'. ~- ~ 1-.. . ,;. '. ;-. ~ :-· ].. .. , .;.• .... ,.. . , .. -.... . : .. · -, .... , tens ·2 :/taai; -er met 6 P'm~en wat bet.e:i: _ voor. Spé!.:~-taan, 3. e~,·Gxaa,f Willem,_ 2~ z ?cj n hier ll)~de de\ zw~k]feren_. 1Ve. -heb be!} g~ed~ yerwp._oh--· tJ.ngon'van onze,~reserve_s. Mogenze niet bescl}aarnd, worden •.. , · _.,:·;,._-

g;m;i',r .' à }~il ( if , J , · , ' .,. 
'êpartaan·2.· _12 •:5 .. 2,·5-·- 12 ., .....• ,.J "··.- Q:;:~l ~-0liveo·: .,•;• ll· · 5· 2 .·.4. ·,. 12 · 1 · •• .., 

.. Gr,s.(?.f .F-1oris . 10;·: -. 3 2. 5 . 8. , . -l> -.-. . ~IJl:::)'¼~ :© l',l". ::;.,_ . ,,,:< ,- -1.0· ,:\,?. l 6 5. 2_ puntéri1 'in mindering.· .· .. Vep .,, .. ;•·:. · ... ·r.:~.;,·-3· ·· i. 9' -···7; · · 'J' ·, 
Len~T:: .. ,. ·_,:: ,9-;'-_-:2 'ó'7~·:. i+_.j ,·· >r :. 
Thu.is:· 'Graaf Floris, 0live.o, V~p, 

• ~. l . 
Celer,r·~:c, - uit: .. Spartaan 2 ,- bl i veo. • · 

. Ç}!)A. 2 
Excelsiö.r ·2 > 
Dótik. 2. - : , : •. , 

. DHL .3 , •-: • 
· 'Leris 2 ' ·· "' ·'· 

Spár.taàn, 3 · .' •. 
Gr1:1.8:f. Wil;lèni.,3. 

·Thuis, 
Uit:_ 

G .• D.A, 

8 . 6 1 1, ,. 13 · 
. 8,,lj . .3 l.;<•, l],_ , 
10 · ·?. . o. · 5 ·. lQ ; . 
,6•,._il··,0 .,2 .'Sf 

-t· -.. . { ·~--~- f " ,. 
8 2 2 4; 6'' 

10 . 1. : 3 . Q ' 5 1, 
7 o 3 .· . 4. ,. 3' . ,. . . 1 

. ~ l!:xcelsior 2 _ 1 Willem 2 en D.H.IL 3. 
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. __ :-:::: .. ·" ;_ . . ,) ',:,·)<·l''r;~~::~·:_.~ : >~1,,\~~ ,.- ·t.J:··:·,_::-. .-.5,:~:~f. 
·: f,, .' '-'' :: ,_,,:; ;·, Träa.!f•vál t de. mot;· _zonde:r ophouden, pareltjes: wevehd"aan 

, on op'· zijn dl.i:ffel,'' hif• frapt / en<"îri het· sóhijnsèl van· zij-n! là:htaain ··,·. : 
··,sp71fng~h de' lTI()?,:-1,er!3psttt' én hoog éip,' sp_ripgep,, · ?,éÛlsèn e(n ·vall/n; . çta:i{ i~

e~i:-s, 'z~l L~_ns osk. vall~r:~:. ';1-egr:adee"f.fBó' Maa7 _ a!t!l ~ij ~yen }ater achte7 _ 
ZlJn llprop:p1e 11 zit ,an-h1J -•ziet al die vro.oliJke, ge:,ncl_lter,i,. dan weet ,h:rJ ' 

·;:het, 0.9:n ·i13. à.ie v:i;-a,àg. zqó k_laar als klare, Iiens· zal r,ij.et deg_;ra:deerei1} ! 
,~,.:·,.;:~:,,- ~,;_., -·: ·-:~'.t ~ .. -~ -.. __ ·.• .. ,_. .._;' .. : -~(.·--'!.~, .:,-_ ·_:-';"~ ,·, ,:·~-: --_,. ,,.. : ;-- .-,·· 

,· .. >;~ ..:.: , Yan Al~_êf: ·:een'. klàpe:. !_·, ·t. ~-: .. · .,. '. ·. ,· ·.·, . ·'•:\· 
~- ,'....,;· ~ , . ..--:.. . ~ 

_,...,.....,,.,. 
: .... -~ ~ •. ".;;:'~., -• ., ~ ~~-- ,_ - • -,• • -~"-: ,- , + •• -~ "' 

. ~<, •. · · : ;; • , ' • · . '.; •. TALMT NIET, TAST IN m'f PORTEMÓNNfIÉ . . · · ' ,. 
,,.•.' . . ,·:.,- ·.v '.è; ~VOOR I T LENS J.5 -~,lREN"CO_ii'ITÊ ! ·. -. •J~,. · f 

' ·-!, , - • · ·, k11or, · · 

;.'IE;~ .,.OVER- ~ri;;~,i~;:~(:~~i · 11 ö~~e ;,i~'~r:n~II) \
1
.'
1':f:/· .. · . ·, :t: ,. '.· ,,,. 

~' -:"' .. · .. ::. .-: ~ ,··- ... -~ ... ''.~:- "::-::-: -. ...,_.---~ ::- ·.·,• :.,,.~ .. ~~:··.· . .:-~~( _'._/_ .·_ ·- ·,.; . '> ,: .. -·' •,; ., ... ::~--." ·.- _-_ .. 
· .. ~,-~ · ·;. , Een·.speJ: dat··ecliter een 14roté' filutt't.:,- in ·ou?.c ep0:,:·1; .:tn-

·'neemt,:. îs'•het alo'.ude ·tennisspel~";oó_l!;·,al_oûd ?1Jà; he,t''tnà~ ~n_vcrqÈH;e,rd • 
en,-gere:seld zijn, het stamt _tqch••ïn -el·k geval uit· de mïddeleeu,,ven; ·Reed~ 
~4-·;q,e .. :±':l;e e~_u'.v schijn~ )1~,t .. ,~~sp_e'eld t~ _ zijn. __ He~ _heètte vtoe_n IIJau de , : 

,'. 'GO'Ul''i'ër"paume 11 cZoowel•'·1n Duitsland. als in F'rank:p,Jk vond het be,oefeI),~ars., 
· H:et schijnt toe:ri ecn:ter 'meer ·behendighêids~· ën· onderhoudi'n;;sspél te 'z:l:i,r{ 
gewe,est; we:nt mèrf. /:)peelde 'hèt in e"en soo"rt' 11 balhui~en11 '·1n éen'·'afgesîJ,,,. O 

ten rüiilmte dus .. " .Onclêr de' re~;eriiig. van koningin Elisàbetiî_van Èngeland 
werd het daar buiten op het veld,;beoefend onder de naam· "Field Tennisil 

,,-:;·,·.Ondanks ,dat tenilisspel'· reeds ë8Ûwe'n békenffwäs, kwam !er, in, 1874 eèn Emi:eJ-
. fil,e ,majoor, ·.W .. ·C"W,ingf-j_eld mèt--êën uitvindipg' Vän ëèn'lllé),ni'è,r' ol'll het :~en,~ 

nisspG:l·:: .t,è·.,:b~i:Jefeneri- op, de proppen.·· Hij kreeg' ifr -zel:fs · p1;1, tent Op nota,
he11é eh maakte· zi·.ch. verder nog druk oril al1e·r1e'i re'i;els voö:c· hét spéJi vást 
te ·stellen,.;'IJ:et ·gevólg varVéen 'èn,:ande~· ,was· wel da:t in::·á.é ·là.atste··1rel:f'i; · 
de;r:,;. vorët-ge··:e_e\1w:h'et>..t~nfri.s ·'tot . :niey.wii"''"olOêi ,kwailh · V:oora:{.i'.ifr•Engel'änd ':, 

. wa·~r:...tn" li3ff..,,hé:t·:-eer's1rè~m--s-1ro df)iéio'l'. t ErVfeb1.~1' ~~d-;-e;c,fü:ruEL~ïf::.\;:r;~~,';, 
jaá:f. Wórdeï'i :éiie;;'.'spélen" li'erhaa§ld ,en i:::k/pehoèf 'waait~1,j,k ge';êÎi: i_J.amep Y~- ·:rig·e;-. 

· .-iîren ,vàn:::heróéînd~ ,· t'enni ~i3pe-ler·s;' zoà_l_s __ de";ll:ól_lä~çt~r;· Iii:~-~~/:d:f, ft1\rt~ipÉJ,P, .. · 
-Lacoste, de"'Amètika>:tilse,: Moody ;W;:l·ls: _want c).eze _ en ,,e.e1~.a:nde:rit ZJ.Jff'."}5elrnnd 
g_enoeg,-· _::,· ,~_~-:,:: ,,--~"'·: ,,,...,,,. •:· · ;"'.'· .,.. .,, ... , ;,.._.., .. -.- .. ~:~~-~: .. ··· :t·, ,.,.~_ ... ·:,._:~ 

-.).· ,; -.-_·.,~·j,,...-;/ r;:•-;.-: . 
.. •.:_c."":'"' ~ .• _·-·.:·~ ... _.; __ :·•_-•--.~-; _· ._.-~ .. ,---~. , .. ·· .. - ., ... -:··.·.~~-· :-·,.·:_•_.: . ··'-·. : ··-

;:,::: , .. : ·::, .,;' '.;"-; Over'-dè oorspröng· vari liet ,;olfflpe:,:, zijn 4!} );~1:èè:c-d~_'jieren 
het nie.t eens" Men meent _dat de Schqtse schaápli·erà.e:rs·:;r1et',sPel het, e'èrst 
hebben beoefend, maar ook zou het. ontstaan ··val'l het spel wortelen in h~t 

.>= ,oud-''Hc>llaridse,· kól ,rèn, _Eet -Ópkol vèri' weréL in' ó,.,z·e goudèA èeµ\7 alJ er)regen_, . 
· •<be0Bf'è1i.d,f' zöy1e1-,·op- á.e schàats · als': lopend.•, Hèt 1è>è®nd üit::het"' wegslaan,;_ · 

va:n: eerr· bal met 0.-een'-' gebogen s_tok;', die heèl ·vee:,· ov:èreènkóriit. heeft· met • 
een .moderne golfstok.· · · • . , · 

.... 1· -~~. - - J·,,- ;, :~ _· .. , -: . , ... , . 
,, + .• •,4 i·~ 

In Schotland werd het spel reéds in d$•:mlddeleeuwen be~
oe:fend en wèI met zoveel ariiljlo dat.·liet -in J:457.y:erboderrwerd,., We hebp_en 
al dezelfde verbo·den uitf5evaardigcî gezien·. :.n :Frànk~:ijk-:'Em Engel~;nd_ v0i::i-.r 
andere, balspelen •. Het golfspel, àJ,è:us· redepeerde·· de.· Schötse ~w~tgevel '· '. · 
ook, hield de mannen van het toente_rtïjd noodzakell,jke:,,boogèchiete,n :a.! 
de enj.,:;e remedie ,,er ,tégen was·- hét. geheel, te ve~bieden;;·;De Schott_en_ . ,:·
trokken zich van dat gebod ,niets aan.· Zij spèelden·gOlf_ met nog meer .. ,> 
pleizier, ;i:n -1471 en in .1491 werd i'1et spèl wee_r verbodèn en het golf-'- · 
spel 1i;erd nog ijveriger gespeelçl._ ·· ., .·, , __ . ,.; • 

,;·~ · · nog niet 'µit ' · '· P, ·' 
• -s,, 

,. '';";t -. . ·-.· ... : ·:. _,,"~ - -:\ ::: .~,:c,--••,t.·.,.._, .. ~ .·' ,- . 

LENS AVANrI 
_Il . " 

We wille.n niet op çie bes;houwingèn cler'ico; ,/óoi~it·::t1ö:;: 
pen;· rnaa:r menen toch"' _er ev;en op t'e rnoetèn wijzen,. dat :de· stand vB:n,•ó:n,s · . 
eerste weer verbeterp. is_" door de overwinning bp"Graaf Floris .op 3 M:r,~ 1,;- . 

'. 'f .. '.· ·._ .. · ;.· .. '._·. ·>_'":·-;-· · __ i~: /_. · .... ·!'~.'1:1_(::·>~-
- ,. Op de..:elfde ,dag won· ook ons A.,:,.elftal, ,eve;p.a.?,s ,{,~i,l-~-:~ ;flat 

r.iet, de·overw:i'.nn:Lhg g:i.hg !,3trij¾:en op 2 Màart/ Heil,~driemaa1--1,,,., · ,.', '' · 

. ~:.. -• t;. '\ ._,. . . . ,- .. -- :1 , ... :·: ·.-:." :·f; 
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,._ ,.· .. -
~- ..... ·-,. ~ .. ......... : ... ,~ .. ~-' .- . ' . ·-~ .. 
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11 VOOR "MIJN LIEVE OPil. 11 
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.; 

Op Bestuursvergadering, voorwaar, 
Beleeft men veel zaken, zwaar en raa:.: . 

. .. Veel r~~g i.k er niet uit verklappen, < ' 
Maar een klein üitûe Wil ik tappen" 

. . 1 •. • 

' . 
Onze penning,,rade:': gie brave Piet, 
Was er Om negen uur nog niet, 
Doch de praeses, goed bij zijn zinnen, 
·Stelde. voor al vast te beginne_n. , , . 

} ~ . ;. . . . ' 
Klokke tien, foei ! wat was 1 t; laat ! , 
Ho_ort men gestommel op de straat: 
De penningvader kwam naar boven, 

6., 

. . 

. ,.'-r "~- ..... ,· . 
..•,"';. 

., .... maar is gelijk de keuken in geschoven; 
. :l . , _i ! ' ,;.. -~ 

l'le koffie- met een koek wordt daar . - -~ - . in dank 
aanvaard. 

druk vergáart. 
. J 

En nu naar 1 t _vroed bestuur, dat 
Een kJ.op .9p de· deur,, 
En d I allerfijnste koffiegeur . 

· Trekt :iedèrs aáI1daóht· ter stond · · ,, ~--.· · 
Naar Pieters Kop; ,Wf,',arop ..... 11 Voor 'mijn lievè 

't Opa: ·stond11 . l C • •. 

· Troubadour. 

MENE]):R:,?;.,VOORZITTER t•· -· ,:•··• J· .. ,•· 
.. • • . ,. __ -, .. ' _;''.L:, . .,_;pe_?J>J;ttcj:e~p~lill$1$::y_a,I], )~l'l}Jp)ir . tleni:Je _ iran , 

den .·Boogaardt _sch1Jnt niet J:eders 1nstemmin,g te kunnen genieten, of- . 
schÓon"hij zelf speciaal het tiende doelpunt in Gouda beschouwt_a.ls,'son 
succesnummer op zijn repertoire; · · · ·:,: .j . , ... 

~~- . ,. • ' li , , • ' ·<·· _,; .. 
/' { 

. Maar weet U wel, me.neer de Voorzitter, dat 
heel Lens met die zelfde politiek,instemt·r,Gaat U mà.ar eens naar de 
Leyweg; een aardig huisje ,is onze tent, aardig om het rode .dak, dat , 
zo ,.;lunderend lachen· k~n in de g:roene omgev,. ing; aardig om de giganta 

; Ie'c.te:rs L. & s., -aen duidelijk naampJ.aatje;'l aardig om ,ci,e mooie grote 
:i;amen met eeuwig gesloten luiken; ·:maar vooràJ. · aardig· onï de open deur die 
ten allen tijde elken bezoekex. tqt _ _, ,bir.:.nen-.!treden ui tno'fö.gt. ·Dat voor-:
beeJ.d verdient navolging.· Als U eens begint·; laat Uw buitendeur open: 
U hebt immers toch een tochtdeur • .cWilt U de huidige Lenspolitiek nog 
meer vervolmaken, laat dan pok d0ê· brandkast'. open· staan'. 11 Hinder nie- · 
mand 11 · is eeµ schoon beginsel; ook"•voor nach'tgespuis. · . . . r 
Vroe,;er zongenwe: , 

Witte'iwanen, _zwarte zwanen, • 
,lie gaat er mee naar Engeland varen î 
EngeJ.ariêt is gesloten;! 
D,e sleû.teJ. is ·gebroken; 
Daa:,· :i.s ;::een ene timmerman,· 
D~.e onze:-- slé.utel maken kan. 

Laat het voortaan zijn: · .· .- ' l . 
- Grote dieven, kJ.eine dieven. 

Ga je ··mei:\ naar .de Lonsten~ vJ.iegen ? 
De deur cl.ie staat _al openf, 

· Láten we· de buit. verkope.1; ' 
Want 01· :i.é geen ene j;:i'.rnmerman,' 
Dj.e de Lensq,eur stevj_g maken kan; 

(Muziek van 1\Spes Pa triaen.) (Woorden ·van Saïmnel~~:ç-) 
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:.:: J •• • . . - · .. ·, n: E . ' L ' E · N ; S · R '•E·1 V.•. U E. . . . , 
: \' ~OFFICIEEL ORGAAN DER R,Ki SPORTVEREENIGING 11 LEN+G EN S!JEL" .. · · ,,,~: 
:R,K. $,V. " Lenig . · , •.,,,-~·: sacretariaa1; :, : 
,en Snel ''• · Opge.,. ;~. · · EENDRt\CHT v,ièinsbergenst:r,, 
:richi;' te: Scheve- MAAKT,.· •::· · ; no,-76 den•Haag.: 
'ningen 12 Decc 1 20 : . · JV!ACHT , , .. ,_ 1 , --Bqreau Lensrevue! 
:Bisscbopp.goedge- ·.. .. " ..• , . . • , , ·• Fultonstraat ??·' 
:keurd 25Nov.\ 121· ·.; · · .·••c,.,.• • "'. -te •s~•Gravenhage: 

>
1
-:- - - - -",ûM ;.,. - - - .• -~---.-- ~--: ~--~~--~ "."'--:::-~::-•:-:7,:-;"u";---_-~_-- ---:-- --"':~'!>- - ~ ~~~·--:-·;:- - - -:;-- - ~- - ~ ~' -- :, 

In .Me!llbriani'· : Gedenkt 'in, d; ;;rî;';en, ·;oge~blikjes "onze -~vè~leden vrienden 
1 

--- , 'Bep Starrenburg, J.an ·Goo;rbèrg,,.Guus _:äol, l,!,,iuis Wezenberg,. 
, . · Freek'stoops_,en André ,Smits. 'c' ,.,J:,c . 

:,;,;.·· -· . . . ' 
Een .Woord vooraf · ! -;F,.::. · '"· _, ·F; P·-·f~,;r ·0 ·t 

• 1;;,-: • 'L;, 1, ;;c (,· ·::l ,.f. • . . . 
B}auwwf t .pe+15:r:imme9:rt n~ar ,d~ ·Mirakelst~~--

., .• -. :· . 

] $\i 

.. , .. _ _. Ha.d Le1.1s verleden jaar op éé9 eigen coupé beslag gelegd, tans 
werden .. twee compartimenten door ons bezet. •t Was wel jammer, dat de 
hele klub .niet bijeen was: terwijl de vroegelingen zich ijlings nàar St, 
Jozef hadden gehaast,, llleenden anderep, aan Bezuidenhout de klandizie te 
moeten gunnen. In :193q zulle,n we de~zaak .tijdig regelen;. misschien is 't 

• gewenscbt é,én per~oon voor d_e,,kaartjes ,te doên zorgen. it'. '._. . _-.: '. 
Intussen 1.s de Omgang toch ·goed verlopen, en de Lens ers met vér-- . 

. ,.-ante~,·. ~ie in .den Haag .ê,ÇhterbI.evEln,, .,m9gen de __ ov~r:t~ ig!~~. hE'lbben, d~t _ "!f; 
,ook dl. t Jaar oprecht baden voor onze .en hunne belangen •. W1.J persoqnl1.:k ., .·• 
worden ieder jaar opnieuw aangenaam geroerd, als we met duizendEln meelo~,' 

•· .pel). naast e·n. t,ussen onze vrienden,· met wie we zo menig uur, in spe_l en ·. 
;,' 'v:r-olikl_le id doorbrengen; maar dab oin; • t Heilig Sakrament te .verhe(:!r.liken .:ro 
1
·, ·ar de kra ebt te putten om een goed mèns te zijn. , , . ·. , '. . . , 

· " Als dé Mis uit is - o, die slaap! - dan mogen we ook-aan binnen-· 
landse· zaken aandacht schenken. :Leek-'t e·ers.t,'Fle,issig qlrne Fleis, weldra 

t hadden nijvere obershanden an nog naarstJger Lense,rs:tanden in het honge..:~ 
· .. :rend departem~nt alle_ ellende_ gelen_igd; en met. zeven broodjes in de wol-', 
·•·ken blies.-·Jan - wie kent 'm niet? - al ras-blauwe droinen·_uïteen 1¼·cts. · 

· Cliama. Zes voldane aangelaten rolden zich op werden gerold door de Krom
me Regenboogstee~:en vielen in de trein in de armen van twee verloren 
schapen: de coupe was dus nog. ,yoller dan vol, dank zij de zeven l<adetjes. 

· De pelgrimmage is wel te onderscheiden vari een pen.i tent ie-tocht 
in de Middeleeuwen; immers we onderhielden de voorschriften stipt, maar 
t_oen we eenmaal lekker uitgeslapen waren, kcm-geen spoor- meer van de pach-
ti,li.ke toc:ht-wordep ontdekt. ·Of 't moest zijn bij hen, die •s~mi.ddags een 
we~str'ijd -~eesten spelen. / · 

4 ---- . 
P. 

Aan.de Leden 
-·-----~ . ' Nu· de competitie bijna of geheel ten 'iiinde is, is 
het niet ondienstig de diverse verriql:Jtingen onzer elftallen eens van meer 
, tl~? i . .j _te .)}~~.~11.9.\!Yi~I/.,~:,;IDJr~.o.~clèi;~~ên~.spec;ia·a~l"":~:1:'-f;t~~l'"öri de r.:. 0a.-e· ll'öu p·e t~, .p;~n,iei_ii · 
•kûnnen we b.eweren:,- ,da,t de ·vf:\~r:,i:ght;i::ngen, onzer.· spelers, een enkele ui tzon-. 
:dep,ing daargelaten;,, 'lJi:eit tC>.t :t;,e.v:ç-ede.nbe,id stemmen:.: Integendeel 1 want er is 
komen"•vast :te•sta·an; çl.at er ,op spélte·chnïsch gebied nog wel wat te verbe-
teren valt. · · · ··· · ,. · 

Vanzelfsprekend.is het Bestuur niet van plan bij de 
pakken te gaan zitten •en dank zij;ode .s:te,ub ·onzer .eJ.ftalcommissie, we_lke 
zich in deze aangelegenheid ook wederom para.at tooncl.e, zullen .er deze .zo-• 
mer trainingsavonden onder deskundige J,eiding gehouden worden. Vlij rekenen 
·in dez.e dp ,Uw aller bé:tangs,telling,. terwijl :het ,ni/)t ,noodig is op de .pocd,. 
'iûH~èli.jld'ieid van :deze tra initjg te· wij;;en_,. Vèrder •,zijrn wij zoo .vrij u te 
·ire:rwijzen náar ne1t meer uitvoerige ar:ti~eJ elders in dit nummer van den 
he nel van de.n vo.01Izi tter der. elftalcq!}ln'rl,1:1aie ~ · 

-~ ...... w,..;, 

J;teeds ,geru imen t,ijd besta.an er· planne11- ötli;ter onze leden, tot vorming, te 
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2. 
komen van een koortje of dubbel quartet. Ook deze plannen hebben thans 
vasteren vorm aangenomen en wij verzoeken diegenen, die hiervoor belang
stelling hebben, zich zoo spoedig mogelijk schriftel~jk aan ondergeteeken
de. op te geven, zoodat verdere besprekingen kunnen worden gevoerd. Voor-: 
uit Caruso' s! 

Tenslotte herinneren wij U aan onze derde kerkelijke bijeen!rnmst. 
welke gehouden zal worden in de kapel der Eerwaarde Broeders Noorderbeek-•' 
dwarsstraat 202 op Zondag 15 April a.s •• · U komt toch allen? 

w. van Boheemen . 
Voorzitter. 

Heil! Zomer .1 341 Heil 1 
/. 

Elders in deze .Revue is reeds gesproken over de toe-:
komsti.ge training en i.k acht het in verband daarmëde niet noodig verder 
op de· zaak in te gaan. Ik zou het geschrevene slechts willen accentueeren .. 

. ... he:t. onderstreepen l)let vlanJ!llend~ woorden, met koeien van letters: "Lense'rs 
- steunt deze poging ,iàn Uw elftalcomrnfssie ! Zorgt, dat· he-t. niet bij een 

pogl:ng blijft'! 11 En ik voel dat deze woorden niet sterk get10eg zijn. Ik 
·zoek andere woorden, maar ik kan ze niet vinden. Woorden met een draag
kra ebt en een ernst, die de zaak ongetwijfeld verdient. Woorden met inag
netische eigenschappen en die gevleugèld genoemd zouden worden in de toe
komst! En als ik die gevonden bad, dan zou ik ze ,rond willen laten q.raa i
en op het planetarium van de Haagscbe Courant, Want Lens gaat een belan- · 
grijke toekomst tegemoet. Lens met je dertien jaren bestaan, je veertien
de jaar moet onvergetelijk worden. Vooruit Lens laat het nieuwe geluid 
van dez~ lente klinken, schallen en aanzwellen in de zomermaanden tot de 
geluidssterkte van het Serie Marijs, zooals jullie dat plegen te zingen. 

Ik denk aan van Deijssel en ik benijd zijn genie, 
toen hij zijn lofzang hield op het proza. Een ieder kent het "ik houd van 
het proza 11 , en ik zou \villen schrijven : · Ik houd van jou zomer ; 34, om
dat je· eindelijk gekomen bent. Zomer 1 34 ik houd van jou, omdat je Lens 
tegemoet komt met je brandende zonnetje en de kerels zult bruin branden: 
terwijl 7.e hun spieren stalen. 

. Zomer 1 34 ik houd van je, wanneer je een mals eb regentje zult la ten 
neerdalen op de weiden van Waterloo en de witbroeken zult verkwikken na 
een inspannende· training. · · , . . · 

Zomer '34 ik houd van jou, met je heerlijke geluiden, waarmede je Lens 
zu.l t opvroolijken te midóen van hun oefeningen. 

Zomer. '34, ik houd van jou met je lange avonden, die de jongens de 
gelegenheid zult bieden, om verder te gaan met het zwaaien van bun armen 
en beenen. · 

Zc,mer 1 34 ik boud van jou; omdat je 
mooiste voornemens en tevens de kracht 
voornemens uit te voeren. 

heel Lens zult bezielen met 
en geestdrift zult geven om 

. . . ' 
de 
bun 

Zomer .1.34 ik houd van .jou, •-omdat fie ons ;zult leeren, wat Lenig en wat 
Snel beteekent. . 

Zomer '34, ik houd van jou, omdat je de kuiten van onze voe.tballers . 
zult opvullen met spirit en uithouöingsvermogen voor de komende competi-
tie. · 

Zomer '34 ik boud van jou, omdát .we je later zullen aanwijzen, als d-e 
periode van kentering in het Lens-bestaan. · . · 

Zomer 1 34 ik boud van jou, omdat jij de aanleiding zult zijn van de 
bloei van Lenig en Snel en de bereiking van een ongekend hoog leöentaJ., 

Ja Zomer '34, ik begroet je, wees welkom en ik maak je een stil ver-
wijt, dat je niet eerder bent gekomen. 

Buzieau heeft gezegd "Wanneer iemand het talent bezit 
van een krent, dan kan men nooit een rozijn worden". Maar jij zomer '34, 
jij zult van die krentjes voetbaltalent, die wij bezitten, rozijnen maken,. 

Zomer '34, geef, d8t ik niet teveel gezegd heb, 
\ NOMEU NES:CIO o 
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o, Redacteur, 
als door m'n deur 
à.ank zij U 
de Lensrevue 
ioo eens per maand 
een weg zich baant, 
dan grijp ik rad 
ons dierbaar blad~ 
1 k Laat alles staan 
voor ons orgaan! 
U, waarde bèer 

. daarom lof en eer 1 

nome.n Nesci•o, 
'n ,fantasie 
i11. groot formaa:~ 

·t.,..:.--•>-- .... ~ ~,1.1.~ ;~:t,,..t, <"'."~:/·t.'-'' ': t-: ,;-,,, .. , 
J ·~ 

o-pgedr~gen een mijtt mede-medewerkers 

o, Troubadour, 1 
je kippenvoer ' 
of viesclijesaas, 
1 t zij brood of kaes 
wordt graag geslikt 
en opgebikt, 
Je extra pils 
is "elck wat wils" 
en ik voor mij 
·geef graag daarbij 
een worst of zoo 
nog wel cadeau! 

de club-versterkers 
de ras~lensisten, 
deez•journalisten! 

o, Sammelaar, 
Jij, redenaar 

.· met groot talent 
alom bekend, 
·waarom eens niet 
met Knut en Piet 
in vrij debat? 
Dat was wel wat! 
Je toont daarbij 
je heerschappij 
als veteraan 
in ·•t Lensbestaanl 

maar heuscb niet kwaad'. 
Zijn per-oraties 

o, Strik en Stropdas, 
als dat eens waar was, 
.ik boqrde.nfompelen, 
zie jullie strompelen 
-o, goeie grutten
steeds weer naar PUTT;;;N, 
.zelfs in den winter 

zijn kunst-prestaties, 
zijb mooie woorden 

. de slot-accoorden 
van ons Lensorkest 
op·z•n allerbest! 

' 

\laar blijf je nu 
in onze revue? 

.1..,E;HS GM1T TrtAINEN : --

als 1 t koud is ginder • 
Booze tongen beweren, 
dat I t kan 11 verkeeren". 
en voor twee gr •• ten 
Je alles liet _schieten! 

Door mij vertaa11 
.uit boeken geheeld,· 
uit bronnen geput, 

"Vrij naar JAN KNUT" . 

,"Eindelijk'',· boor ik de leden al zeggen. Wij z lJn het met U 
eens: het wordt boog tijd. En toch, 1 t is nog niet eens zeker, dat bet bo
venstaande zekerb:; id wordt. Dat hangt van U af. Het bestuur, samenwerkend 
;r,r,t de elftalcommissie, nam bet initiatief. Aan U is de daad. Vlij zijn er 
van overtuigd, dat er getraind mèè:t worden, willen we op het groene veld 
1,eer als een sterke tegenstander spelen. Als U het nu ook meer inziet!· 

1iij gea n dus tra ine~. Die "we" zijn_ de senioren, went de jun ic-• 
ren moeten nog een tijdje geduld hebben. i\an een oplossing van bet trai
ningsvraagstuk van onze boijs wordt nog gewerkt. Maar die vervelende fi-
1.anci~n. Enfin, we zullen doen wat we. kunnen! Maar ik dwàal af., \;e zijn 
van meening dat, nu er tot oefening wordt overgegaéin, bet maar ineens goed 
moet gebeur,en. Geen beifwerk, Geen zomerseizoen van oefenwedstrijden al-

. leen, Geen "zweet"--voetbe 1. Maar speciale training onder deskundigi:l lei-
ding. En hierin zijn we o.i. g1,slaagd. , 

· · We hebben den beer H;· Gr·oot·, leerà'ar .gymn; 1v;:o. bèreid gevonden 
dit; moe ili;jke werk op, z icb te nemen. _Hij beeft de volgende plannen. Gedu
rende drie maanden, van belf !vlei tot half Augustus wordt er wekelijks · 
~èn avond gedurende plm. 2 uur geoefend. De avonden zijn è:f' Maandag, of 
Woensdag en het begint om 7 uur of 7 u 30. Dit wordt nog nader bekend ge•
maakt. Die oefeningen zullen bestaan in : lenigbeidsoei'eningen, lichte 
ijtllletiek en het eanleeren van enel,ele onderdeelen der scboone voetbal" 
kunst •. ;\lzoo een ple·n, dat zeer· aanlokkelijk is, eil mits ernstig uitge
_voerd, praktisch nut zal hebben. Bovendien hebben wij de bedoeling re
gelmatig in de Lensrevue stukjes over te nemen ven Mr. Julian, den bonds
trainer van den R.K. L,V,B., die in de Sportill. wekelijks tbeoretisc_be 
uiteenzettingen geeft over bet voetbalspel. Dergelijke voe_tballectuur zal 
o.t. bijdragen tot een goed beoefenen ven deze sport. 

Een ieder zal begrijpen, dat een dergeliJk plan voor het be
stuur offers medebrengt. De'risico's hieraan verbonden, mogen niet alleen 
l'usten op baar maar op alle deelnemende leden. Daarom zijn, voor deelname 
de volgende voorwaarden gesteld .: 

le, Deelnemers moeten zicb v6ór 1 Mei a .• s. schriftelijk opgeven bij 
den heer A, Runderkamp, SteiJnlaan 60, den Maag, zulks in verband 

... , ...... 
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• (lznet voorbereidingen, welke getroffen moeten worden; 
2e., Degene, die zich opgeeft, verplicht zich, om gedurende de duur 

van de trainingscursus eJlen oefenavond bij te wonen (Geldige reder, 
tot verzuim wordt natuurlijk geaccepteerd); 

3e. Hij, die zonder opgaaf van redenen wegblijft wordt beboet, ten 
bedrage van f, 0,10 per keer. 

Tot slot nog eenige opmerkingen : .Deelnemers behooren in het 
bezit te zijn van gymnastiek of athletie!j:schoenen" De kosten zijn zoo 
gering, dat voor niemand hierin een bezwaar kan schu tlen. De Elfta lcom
miss ie zal steeds op elken avond tegenwoordig zijn. Bij de samenstelling 
der elftallen voor het nieuwe seizoen, zal terdege rekening worden ge
houden met de deelname en resultaten der spelers, nogmaals leden aan U is 
de daad, Geeft U ten spoedigste op: Maar doet het m1. 

DE ECO, 

Op Zondag 22 April spelen onze twee hoogste elftallen tegèn 
dezlefde ploegen van de vereeniging Leiden. Deze wedstrijden zijn uit
geschreven ter gelegenheid van het 12} jarig bestaan van bovengenoemde 
vereeniging. Ons voornemen is van dezen Zondag eens een echt gezelligen 
Lgns--uitgaansd9g te maken, De tocht gaat per bus. Supporters (sters) en 
.spelers _ van lagere el:f.t9itlèn worden rEiéds thans uitgenood igd aan .deze 
reis' deel te nemen. Men kan zich nû al opgeven bij het Secr. ·der Elftal
commiss ie : Cartes i.usstraa t J.30, 

t L E N S '- VOETBALRESULTATEN. 
Het eerste elftal heeft zijn laatste wedstrijd van dit seizoen op 

· smadelijke wijze verloren, Met 9-1 werden we door de kampioen Excelsior 
ingemaekt. Als verzachtende omstandigheid mag worden aangemerkt, dat we 
met vier invallers verschenen. Toch blijft bet een zeer teleurstellend 
resultaat, Onze overtuiging is dan ook, dat voor het neiuwe seizoen in-

,grijpende maatregelen dienen te worden getroffen, willen we tenminste 
weer eens een behoorlijk figuur slaan. Sinds 1932 -het ka:pioensjaar•• zijn 
we stukken achteruit gegaan, He mogen van geluk spreken, dat PFC het er 
nog slechter vanaf bracht en met 1 punt minder op de laats:e plaats ein-• 
digde. De "eer'1 van degradatiewedstrijden spelen lieten we dus nog n"et 
aan .de Poeldijkers. Het Schiedamsche Excelsior is nu voor de twe-edè maal 
achtereen als no, 1 geê'indigd en met recht, niemand zal willen ontkennen 1 
,:'.a,: !de Zwartwitten het beste spel onzer afdeeling te zien geven, Wij wen-
schen hen veel succes in de \ç.omende promotiewedstr,ijden. 

Lens2 heeft haar kampioenskansen niet meer in eigen handen. 
Tegen PFC ging een punt verloren. Aeolus hield ze beide in Rotterdam. Het 
resultaat in Poeldijk mag nog eervol genoémd worden, al bad o.i. de over
winning aan Lens kunnen zi.jn, Maar dat er verloren werd van Aeolus was 
een: zeer groote tegenll'.aller. Nog steeds kunnen we ma ar niet begrijpen, 
dat'. de wedstrijd met 3-2 verloren werd, terwijl tien minuten na rust' de. 
stand nog 2-0 in ons voordeel was. Enfin, we moeten nu winnen ván tiest
lendia2 thuis en verder afwachten wat DHL3 doet. Een verheugend succes 
was: de 7-2 overwinning op St • .:..J,odewijk : een zachte zalf op de wonde. 
Het., blijft natuurl~jk. mogelijk, dat de Deltenaren · hier of daar nog een 
veer zullén la ten., Het verschil bedraagt monientee·1 twee· punten. · · 

Het derde elftal won op overtuigende wijze van RAVA maar moest 
in :t>HJBIA 2 en BLAUVI ZWART 2 zijn meerdere erkennen. De nederlagen werden 
voihgens sommige spelers veroorzaekt door onvolledig uitkomen. We betwij
felen, of dit d.e eeni.gste factor geweest is, al geven we direct toe, dat 
een niet--const:,nte pleeg minder zal presteeren 1 dan een steeds in dezelf
de opstelling uitkomend elftal. Laten we echter bedenkene, dat onze com
missie op de eerste plaats het vereenigingsbelang moet dienen. En dat er 
nog steeds leden zijn, die op het uiterste tijdstip komen zeggen, dat ze 
niet kunnen komen - heel- vaak om weinig belangrijke redenen - is onze 
schuld niet. · · 

Het vierde speelde een wedstr.ijd, nl. tegen VAC en .•• verloo1', 
Vie weten van d~ t elftal niet beter te zeggen, dan : volgend seizoen laten 
zien, dat je het beter kunt. De Junioren verloren twee keer op het nip
pertje en speelden een m.aal geli~k. Zeg jongens jullie moeten zorgen, <-t. 
volgenà jaar a+lemaal (op twee na) 10 cm. gegroeid te zijn, Als dat ge•- , 
beurt, komt alles wel in orde, Voetballen kunnen jullie wel, maar je bent 
niet groot genoeg. Tot slot neemt allen goede nota ven het artikel 
LENS gaat trainen n:co" 
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Strik en Strop hadden het genoegen van een Puttensche Scho:ne, die . 
ritselende Wiride noemt, onderstaande ontboezeming te ontvangen: 

Putten is een heerlijk oord , 
Het is romantisch fijn . 
Ja, Putten is: waarachtig schoon 
zooals alleen Put1.en maar kan zijn 

En daarom zal ik gaan vertellen 
èn antwoorden op een vraag· 
Van twee leuke heeren 
Strik- en Stropd!ls uit den Haag 

Het binnenlandsche reisje 
Dat Strik en Stropdas maakten 

• 

Is werkeliJk niet iets, om overheen te praten 

En zeker iRm~Nd tienmaal heb ik dan 
Ook het verhaal gelezen 
Ik was er he.uscb mee ,in ,mijn schik,. 
Wat kan men aizoo beleven 

Oom Frits dat is een leuke guit 
En Vrouwtje lief een schat 

.De boeremik vergeet dat niet 
Heeft jullie maag geen last gehad 

Het wandelen over de heide 
Was blijkbaar een genot·· 
Totdat ljij arme Stropdas 
Je hieltje stoot kapot 

Maar daar niet over treuren' 
een cafe was in de buurt 
waar men heerlijk kon billarten 

.Tenminste toen het goed werd bestuurd 

En Perl is een drank voor allen 
Dat dronken ze voortaan 
,iant Perl is een waarborg 
Oin op je beeneh te blijven staan 

Dan : ••• Kerstnacht 
Schoonste ailer dagen 
Lieflijk klonken hun stemmen 
die ons in extase brachten 

In de Lindeboom ·,'lerd later ook 

Maar aan alles komt een einde 
En ook aan dit verhaal 
De gladheid niet. vergeten 
Ja dat was toch banaal 

Het verhaal in de Reveu is waarlijk 
een prachtig en geweldig stuk 
Daarom wensch ik Ngx de heeren 
veel voorsped en geluk 

En daarom Heil gij Lensrevue 
Met al Uw dappere leden 
Blij eeuwig trouw aan Len s . 
Ja dat is onze bede, 

. DE RITSELENDE ',/Il\TDE . 

Nog nimmer hadden wij Uw Sport
blad gelezen. Het was dan. ook 
toeval, dat het ons in de hand . 
werd gespeeld, Van begin tot eind 
heb~en we het gelezen, met het 
resultaat, dat we het eenig von
den. Vle hopen) dat het vele leden 
moge verschaffen en opbloeien töt· 
een als het ware onmisbaar .. kleinoa'l. 

DE RlISELENDE \/INDE 
' 

" · ,gézongeh en gepraat, ~ 

en door het vrolijke gebabbel 
'IÈI"à het natuurli.jk laat, 

., 

Ik Hoorde mo!ilpelen ; ', . •. l: 
.,. , 

dat het eerste elftal en meer speciaal de \iloorhoede bij het tweede 
in de leer kan gaan" ,,,_ · ,, 
dat Sammela,1r wegens lichte rheumatische aandoeningen. de laatste · 
maal op het revue-appel ontbrak, . ' 
dat hij dank zi,j het gebruik van purol, menthol, kukirol, supirol, · 
läk:erol, vasenol, oliebol, kop-op.,,.hol, bol en dol is geworden. 
dat Troubadour· de boer op is. 
dat ons badhuis voor menigeen een hulp in de huishouding is ge-· 
bleken. . ~ 
dat zeer binnenkort een installatie voor kuip-, stoom~ en turk:sche 
baden zal geplaatst worden voor de zwaarlijvigen en wankelmoedigen, 
Menschen doet Uw voordeel. 

' • 
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dat onzè'jiécretaris ztch in ver·bat)d met de a.s. schoonmaaktijd voor. 
kalk~ en witwerk beleefd houdt aanbevolen. 
dat zijn werkzaamheden prömpt en stipt worden uitgevoerd; bij af-· 
name•contra et .speciaal tarief. 

JAN KJTTJT. 

MENEER DE VOORZITTER: 
" 't •·' .. 

Ik ben ~er van verschoten·, toen ik hoorde • Wat moet' dat èen 
kon/ilternatie zijn geweest, u, onze onvergelijkelike praeses, in •t 
st~kkiedonker gezet, nogwel op het hoogst belangwekkende olieblikje, dat 
on::11!! VI'oede vaderen samenscholen om oqze. ranke Lenskulk verder te pagaá i•• 
e\) Olflll:' de soms spiegeleffebe, maar meestal tourmente wateren van ons 
spoI',tbèstaan, De Walhaai had bijkan_s zijn wrede muil en maag gevuld ·met· 
Uw grsbe,erite. Ook het' G,E,B •. was iu ,het komplot en wist geen licht te ont
btekEllh t·t Vonkte hier en dáar, malrfgee~ angst kon U vermeesteren. "Men 
brenga licht!" Klonk het kloek bev,el. .. Ik wist het wel, dat. U tot• veldheer- •. 
pent geboren,. De Walhaai zelf, zijn snode toeleg ontdekt ziende, zwom " "~' 

• a11~''eÎJ to:reté· /bp zi~n kop ren; bos Y,llpi,taarsen .• _qnze :l:-<ri.d.er was gered~ 
heil hemll (, - ·, _ · •. · . · .., 

• l • . • ' t' • 
, Meneer de Voorz 1 tter, NE1,\;m• van Uw vriend Sammelaar een goede 
raad aan; draag altijd in het veryplg een pak kaarsen bij. U: 23 et. per 
dozijn. Bescherm Uw leven, om Lens,,-Red mijn aandeelen. op Gouda's 
kaarsenhandel , SAWlELAAR ". 

_ODE AAN KOOS RUNDERKAMP •.. (vrij,naar L,Dávids) 
Daar ginder op 't laantje bij •t Haagsche Gasfabrièk 
Daar woont.. mijn vriend die Lens trouw is geblev;erïi , 
Heeft twee en vijftig weken vele malen vol gediend: 
Dei voetbal en de kurk pield .'m wel in leven. · 
1 t is een kleine man 
Die zoo van alles kan, r En o zoo graag een.ander in.d~ens.eigen woorden vang. 
Maar ja, die kleine guit, ·., 
Hij heeft het thans verbruid: ·, . . 
En stuurt zijn broeder -liefst :ter ,Sti_lle Ommegang uit. 

TROUBADOUR, 

TR/,INEN ! _lui,· en lakens 2 moeder! 

·GRAFSBHRIFT V,EEN 
AUTOMOBILIST 

Dat eene zoentje 
achter 't stuur 
Betaalde deze man 
heel duur·. · 

VAN PIVO 
uit Goed-Year. 

• News 

In het Aeolµs-blad lees ik : ontving het tweede het sterke L ènS II 
en slaagde erin dit met een nedE!rlaag (nl. 3-2) naar de Scheveningsche 
Boschj.es terug te zenden. • • • · en verder op : · , 

Ons veelgeroemde tweede zou de belangrijke returnmatch tegen het lei..: 
dende Lens II spelen. Al maanden tervoren was afgesproken, dat we re-
vanche zouden nemen voor de-\!6-,0 nederlaag,· die • •.• enz. • · . -
Vandaar dat Zaterdagavond laat eeh af!3chrijving binnenkwam, dat de link 

.. binnen 'weigerde.• buiten. te sàelen,. dat. de midl;lalf. ov;ep tijd kwam aan-
wandelen en zonder scl'loenen; dat '.niemand· v1ir~e greriárech"j:.eren, dat. de 
ballenvisscher totaal vergeten was; dat niemênd de bal uit de sloot 
durfde balen, dat Lens de netten moest ophangen, da.t de sleutël :iran .ç!e 
keet redelijk laat arriveerde, dat er braaf sigaretten werden gerookt._ 
enz. · en tenslotte : ·1 

· 

toen de Lensachterhoede even lens was, werd er een Aeo],us~goal tje ge-• 
fa briceerd_, nog een, nog een l Nu wareb er Aeolus I handen teveel om de 
netten af te halen! 

Ik dacht wat een troost.; ook anderen rijden wel eens een 
scheeve schaa,ts • Hulde aan Aeolus; die het bekennen durf''t. · p. 

OFFICIEEL: 1 Aller aandacht vragen we voor het artikel van de ECO; 
2. Op 15 April is onze derde bijeenkomst in de Kapel der Eerwaarde Broedc ., ;:. 
Noordeekdwar!:ltraat 202, Dus allen, even .vóór 8 u 30 aanwez~g._ Fietsen ' .. 
Kepplerstraat 318. De_n bidden. we nog eens ·extra voor Atidre Sm mts. 
3. Op 22 en 29.,,April wordt in de St,-Agnes een H, Mis opgedragen voor 

André Smi.ts als ]_.-id 'onzer vereeniging. De uren worden nog bekend ge
maakt. 

4" Nieuwe leden :. ,rk suur ze morgen .P.J.,) 
; 

•.- •.. , . . 
• 



• 

., 

,, 

' 

' .,_ 
w ::-. ; 

. ·. _ ... ~ 

.. . 
' 

... 

! 

' . _ .... 
" 

• 

.. 
• 

·• ·' 

-~' 
' 

...... 

.,•'' . ,, 

·..1:1" 1 

·, 

.. 

"· 

·, 

~- .. t' ... 

: '~ . 

. . 

•• 1. 

-· 

f" 

·' 

. ' 

', 

• 

.. 

·.;·I"·.~· .. 

·-~1~ 
~~ ~- ,~';.· 

...•' 

."! .. ,- 1-~-
'. (·,"' . . ,.;~•,-;:.,.; __ .. ; 

·-1 •. 

,,., . ., 

·,J_ 

•· ... 

·,-., 

-·:}' . 
. ,.' ~ 

.. 

' 

. ' .. : '~ ! -~ ,. 
."'j, "!' 

j 

' 

,. 
•: 

, 

•. 

; 

• 
• 

! 
.1 
l 
• • • 
' , 
• 

I 
~- '· 

• . . 
' l 

.I 

i 
î ,. 

ï 
i 
i 
' t 
f 
' • l 

' 
1 
l 
.j .. 

' ' J 

i 

.. ., 

' • ' ' t 
!' 

t. 

l 
\ 

• • 
f 
•• J • ., 
; 
' • • 

' ' 1 
' • i 

l 
·l . 
1 
• 

,'. ,,, 

.. 

. ,. ,· ~ ·" 

't : 

'.' 

.''1,-

t 

• 

'.J t,· 

,,:, 

• 

. ,·.._r, " .. .. 

,. 

. 

• 

. ·;: .. 
.•.· .. eJ· 
; · ·;--, 
' . 

,. 

('··· 

', 
··L 

J. ;"- ,, • 

-~~~Ó} ~:f4\ 
:-,·'.''1 i"''• 

.. 

• .... ,ti· 

.. , 
"!!,,':t," •. ,JJ, 1-~i..f. ,. •,1 

·'. ··,:•~.,;;:~;:., ~!~,(:;' ~ 
.. .. 

" ·-

' 

1. 

' 

.. 

,. 
',-,.,._ ·. 

•. .._ 

,et- ,,-r~ ... . _. .-

~',, 

·~ . .VJ_,. -i' ' . 

. :·. 7",~-:~~•-~" ::~/!,: .i~i . . 
,, 

:(~<;; 
"'.k'\;-· 

·-~· y 

" 



. •· ' ( • '_, ' :"":. '!- ; • 

' •' . ... __ .,_ • l;lf . •· . . ,•,: ,~ .- :· .. 

: APl.tLAÎL:~RI~G JA.A.RG/i,NG 193~-.-~. . ~ ' . . . •· . l~;'.~~~~~-:-----------... -...... --------:-----.. ---~----~----~------------------
·~fï4, . '. · ' . 11 D E.. . L E N S R E V . U E11 . . . · 

-~ ·. OlllF.ICIEEL ORGJ!l.A:N DER R,K. SPORTVEREENIGING 11 LENIG EN SNEL 11 

---, 
'i 
1 

1 
1 R:IC, s. v; 11 Lenig · · • · · S.ec retariaa t: ·, · 

en Snel n. Opge- EENDRAÖHT H;.Cost'erêtr. ·24-9 ' 
r.iöht te: Scheve-: MAAKT' Bureau Lensrevue 1 

ningen 12 I)ec. 120 MACHT Fi.ll,tonstraat 73. 1 
Bisschopp. goedgeT • : '' ,' t"tr · 1 s--,Gravènn~gf3 ' 1 

L--~~:~_:~-~~~.:_-~:=~---------_;~ ______ ·_;;,.. __ _:~:_: ______ .:J~-~---~"":~-'-'---- -~! . . . - . ' . . . -, ' . '. . ' ~- ,- .. 
"'. . ' . 

IN MEMORIAM ,: : Ged_enkt . in de verloren óogenblikj eii. Qhze overleden vri en
den Bep Starrenburg,Jan-Goorberg;duue Bol,Louie Wezenberg 
Freek Stoops .~n André Sini ts. · ... · ·· · 

•' ' ., t •, ., 

EEN WOORD VOORAF! 
!;""-

.;, . ,, ~ 

Slechts enkele weken scheiden- ons van de Algenieene Vergader'ing 
1 t Is van belang dat de leden er goed van overtuigd zijn,dat die Verga
dering op de eerste plaats voor hen ie. Ze ls het krach~igste wapen Ç>in 
de ,vereniging in ,de, ·door de• 11e·d'en ·gevffe:'àa:gde"-richting te s~_urê:q. Nog "a·l~ 
gemeen is de klacht,dat de betekenis van deze Jaarliksl:l bijeenkomst nli.et 
op de juiste waarde wor.dt gesohat.Misschien kan voor L1ms een uitzonde
ring in deze worden gemaakt: er ,staat altane wel ee:h en ander geschre
ven van vruchtdragende,geanimeerde.vergad,eringen,waarbij zelfs de pauze 
vergeten werd.Zulke vergaderingen zijn bronnen waaruit het bestuur 
levenssappen puurt.Op het terrein geldt als parool: Voetballen en Zwij
gen; maar op de Algemene wordt ieder met nadruk uitgenodigd zijn binnen
ste. naar buiten te kE1;I'et1.• Denkt _da_a.raan, heren,ale U over enige weken 
de oproep ontvaµgt. . . · ._ , . · ~ . . . •·, .: · ·. ·. ": .. -··, 

-: . . Nieuwe plannen, ideeën;ook opgezonden of verse·;.kl<;!,chtè:h, wat 
l!la!l,r te bedenken valt,alles kan d,oor de Vergadering "{ordèn overwogen, 
Maà,kt van Uw hart geen smoorkuil' ! · · · · ,. ·· · .· 

.. ··.-._; . P. 

!\AN DE LEDEN ! ... ,, 
. . Nu voor de voetbal de z.-g. 11 slappe tijcl.11• gaàt aaribr'ekèn,is · 
het ni~t ondienstig U in deze revue nog eens.te wijzen op hetgeen de
zen zomer voor het eerst door one wordt ondernomen eri in het brandpunt 
van ieders belangstelling staat n.l.· de training; In het vorig .nummer 

.onzer revue is reeds uityoerig gewezen op de noodzakelijkheid hiervan, 
doch afgezien van deze no9dzak.~lijkheid ;het is voor allèn nuttig en 
gezond in de komende zomermaap,den lichaamsbeweging ~11 oefeningen te heb.:.. 
ben,welke ons corpus fit en lenig höUden. En dit allèe in de open lucht, 
in de vrije natuur op ons Waterloo;• Wat zullen we ëen, kèurkorpe goed 
getrainde, bruin gebrande en in:;:gezqµde Lens ers krijgen. Vooruit lui,. 
aan den slag. Nadere berichtën volgen. . · , · · · 

- -i :,:- :J 'J· ·._r 

. Vanzelf sprekend zàf:er ~!;; kouiende iaand~n I a:..vonds · d-oo:ç v:er-
schillende _ leden 11 getrapt 11 worcien ep. daar is natuurljjk 11iets tegen:· . 

. Maar waar wel iets t.egen ie: 4,?,t çle~e ~1t;rapperij u in d~. doelen plaats 
heeft. Laten wij er aan denken, dat wij de• groeimaanden. · zooveel mogelijk 
moeten benutten om;·de schade_·in den winter aan ons veld aangebracht, . 'i,, 

door de natuur te ·doen herstèilen.Daarom ie het nciodzakelijk dat ·wij. de 
ëloelep., welke het meest te lijden hebben, ontzmen en deze niet voor trài-· 
ning gebruiken: Er ie riog ruimte geµoeg naast het ve,ld en palen ~ijn er 
o.ok nog, zoodat de liefhebbers heel gemakkelijk d!l.ar · een oefe:q.-goal kun•-· 

. ~~µ o:pelaan, Dus niet _op het veld trappen, Heeren ! 
' ., 

, . . . Wij zullen o~k 'dezen zomer trachten diverse noodzakelijke ver--
aná:1ririgen en verbeteringen aan te:i;-rèin en clubhuis ~an·:te. brengen en · 

. het is nu reeds,dat wij een beroep·op U allen doen om,.~boale altijd,doo1· 
gezamenlijke arbeid' en medewerking een en ander raogeli'jk te maken. Wij 
:rekenen'ook 'nu wederom op U. . ' . . . 
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'ITOETBALNI:ÊUWS, 

Zondag, 2'Apri1, 

Na enkele weken rust trad ons ee.rste weer eens in het strijd•·· 
perlt,llet een viertal invallers aanvaarden we de :reis naar Ro·tterdam om 
er de kampioen der D, H. V.B. ·1e klasse, Oele:r, te ontmoeten. vètr het IJloo 
vêr was,wa:ren er nog talrijke moeilijkheden te ove:rwinnen,maar we e.ijn 
dan eindelijk toch vertrokken. Zonder Antoon Janàen echter., die te laat 
op het punt van bijeenkomst was.Hij liet ons echter niet in den steRk 
en maakte in z'n eentje de verre :reis naar Waalhaven,zoodat Lens J. in 
de tweede helft met elf spelers .de strijd kon voortzetten. Van bovenge·
noemde Lens-man intusschen een staaltje van sportiviteit,waaramn ver-• 
schillende jongeren éen voorbeeld kunnen nemen 1 , . 

Over de wedstrijd zelf valt niet veel go.ede te vertellen, 
Celer vieJ. erg tegen. Een volledig Lens 2 · hadden we tegen dj_t elftal ze
ker een kans gegeven of 1 n gelijk spel, Mogelijk is dat de Rotterdammers 
een off day hadden, anders begrijpen we niet hoe zij tot het ko.mpj_oe;,- . 
schap zijn Lgekomen, Ook de gehavende Lensploeg bracht er niet veel van 
tere.cht. In de voorhoeden speelde Jan op halve kracht wegens een bles- ... 
sure,Henk deed individueel heel aardige dingen en Wim bleek z 111 dag nie,t 
te hebben, In de half - lj_nj.e werkte Toon als een paard, zooals we da.t van 
hem gewoon zijn terwij~ Jan op de backplaats na eert slecht begin er later 
goed in kwam, Dorus deed het weinige wat hij te doen kreeg, goed, U:l tsls.g 
werd 2 - 1 voor de blauw-witten. · · 

1 t Was voor het drietal supportsters(ter) maar goed dat het 
op Waalhaven een ,.;eer drukke 11 vlieg 11 -dag was.Het stijgen en dalen Vétn 
de talrijke vliegtuj_gen blijft voor een Haganees toch nog steeds een 
interessant gez:i.cht, • 

Het derde speelde op Waterloo tegen K,R, V. 0, Onze jongens be•• 
gonnen met een 3-0 ~oorsprong en maakten er heg een vijf-tal bij,H.enlr. 
liet zich geen enkele maal passeeren,alzoo een 8-0 overwinning"Het Wall 
ej_genlijk jammer dat Lens 3 niet wat meer tegenstand ondervond,\vaaraohijn•• 
lijk was hun goede spel dan meer tot uiting gekomen.Want goed vra.s bet 
inderdaad.De Secretaris van onze commissie die de wedstrijd had bijgewoocn1.1l 
was er tenminste enthousiast over, 

Onze junior(,n verloren met 2 - o van Velo b.We hadden op een 
gelijk spel gerekend jongelui! Maar ja,dat er enkele spelers niet waren, 
de.ar· konden jullie niets aan doen, hè ? Alleen moet: L~o erg oppassen dat 
\.j j n:l.et ';e lanig met de ba). loopt. En vooral geen !1aardigheidj ei!! uithalen, 
Die worden door niemand gewaardeerd, j_ntegendeel, en je benadeelt je eigen 
medespelers, J ,· 
Zondag, 8 April. 

Zullen we met het tweede beginnen ? Het is er-g vèrleidelijk 
na zoo I n groote meerderheid óver Westlandia 2, Neen, eerst gaan we p1•(i ... 
ten over de schrale overwinning van Lens 4, Ja, een sohr.::ale,maar een 
overwinnj_ng,van Lens 4. J. In de Lens-annalen zal het beschreven staan; 
n Seizoen 1993 •·· 1931~. Het laagste Senfuq;en elftal had geen gelukkig ja!'l.r, 
Keer op keer werc'I. verJ.oren 11 Maar de laatste wèdstrijd werd gewonnen. 
Eind goed al goed,, lui !Over de wedstrijd het volgende: Aanvoerde1· P:Let 
was voor het eerst ni~t aanwezig.Helaad voor goed,als speler, Z1 n tegen-
woordige we1·kkring laa:!; het hem niet meer toe voor Lens uit te komen, We 
doen uit pri:qüipe niet aan11 persoonsverheerl:i.jkihg11 maar ... eere wien 
·eere toekomt. Amice Piet, we meenen niemand tekort te doen als we zeggen, 
'd.at de u.i tmuntende geest, die er steeds in het vierde heersoht.e, ondanks 
-een reeks nederlagen, voor een groot deel aan jou te dan'!j:en i.s, De spelers, 
maat O?k•- en vooral•· de elft. commissie dankt je er voor. Het ga je goed 
in je nieuwe posi.t:le en , ... vergeet Lens nu niet ! Maar dat is waa1· ook 1 
we waren over de weds·trijd aan het l;)chrijven.Piet 1 s taak vyerd door de; 
gebroeders Kerstens overgenomen. En we mogen zeggen:met eere.Frans moest 
driemaal visschen. Een had i.e er o.i kunnen houden maar wie vergeef'l; 
hem niet gaarne dj_e fout.ZBn debuut als keeper was lenig niet slecht, 
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Tjnn)I was aanvoerder en I t moet wel een prettige gewae.rword,ing voor I m 
zijngeweest,dat hij bij z'n eerste optreden als zoodanig z'n jongens 
de overwinning in de wacht zag slepen.Verder valt er over deze wedstrijd 
nog veel goeds te vertell:len,Zeker, er waren nog zwakke plekken,die ver
betering behoeven. Doch: de zomer komt aan met z ,n tfaining ? ? Maar al•·· 
len werken hard,waardoor de overwinning zeker verd;i.end was.Aan D.H;L. 5 1 

een eere sal~ut voor de eervolle 4 - 3 nederlaag na een 3 - 0 achterstand. 
• Het tweede speelde tegen Westlandia ·2 ,dat echter met negen.men

schen speelde waarbij.nog enkele invallers.Toch zegt een 17 - 0 overwin-
ning,ook in deze omstandigeden nog wel iets.Onze reserves zijn nu uitge
speeld.Zonder erikele tegenvallers hadden' ze kampioen kunne zijn.Hciogst
waaráchijnlijk zal het zoo ver niet komen. D.H.L. 3 zal zich haar kans 
wel niet laten ontnemen. 1 t Is en blijft I\8,tuurlijk jammer,maar er nog 
verder over nakaarten,baat toch ook niet. 1 t Zij voor Lens 2 een trooat 
dat zij de eervolle tweede plaats,met een schitterend doelgemiddelde·,na 
een prettig seizoen zal bezetten. 

BELANGRIJK, 

1 t Schijnt .dat het stukje in de vorige revue over training. door 
de leden niet ià begrepen of •..• dat ex geen animo bestaat. Dit laatste 
willen we alsnog niet aannemen. 1 t Zou al een zeer groote teleurstelling 
beteekenen en tevens van weinig inzicht getuigen indien de training van 
den zomer niet door zou gaan. Het aantal inschrijvingen tot deelname is 
zeer,zeer gering. Momenteel bestaat er niet de minste kans dat de training 
door gaat.Maar wellicht komt 1t nogh.Tot l Mei bestaat er gelegenheid. 
om zich aan te melden schriftelijk bij den heer Runderkamp,Steylaan 60. 
We doen nogmaals· een ernstig beroep op onze leden om de kans t.ot training, 
waar .to.oh - en terecht - door U allen om gevraagd is,'niet te :Ja.j;en voor
bijgaan. De training zal worden gehouden op Woensdag des avonds om 7 uur 
precies. 

• We herinneren er nog even aan dat Lens 1 en 2 op 22 April een, w 
wedstrijd spelen tegen Leiden 1 en 2 in de stad van dezelfde naam.Er zijn 
schitternde prijzen uitgeloofd en gezien het prettige verloop van vroe-
gere wedstrijden tegen deze vereeniging zijn we ook nu weer van het wel-

. slagen overtuigd. We hopen dat een groote schare supporters (sters) onze 
elftallen zullen vergezellen.'.'In verband met het charteren van een bus 
gelieve d.eel;nemers zlch op te geven: Carteeiueetraat 130 • Laat niet ach-
terwege, dan ïs er groote kan~ wegens plaatsgebrek teleurgesteld te wor-• 
den. 

UIT: BRIEVEN VAN MR,JULIAN (SPORT ILL.) 

HET STOPPEN OF DOOD MAKEN VAN EEN BAL, 
·• . . ,,. , . 

{·' ,,,: 

~
1
,:s: E,-co, 

. Deze oefening kunnem de spelers twee aan twee uitv-0eren.Twee 
spelers gaan op een afstand. van pl.m, 8 meter van eJ..kaar staan. en. gooien 
of trappen den, bal naar elkaar toe. De speler, in de :richting waarvan ge
trapt. of gegooid wordt,tracht de bal steeds direct in z'n macht te. krij
gen.Bij deze oefening van het stoppen of beter gezegd dood maken van den 
bal moet men zorgen,dat de voet den. bal raakt bijna op .hetzelfde oogen
blik,dat de bal op .den grond zal stuiten.Deo~ deze. oefehing zeer veel te 
doen, leert men dit in .alle e;tanden te doen. Verder is het niet al t-ijd ,ge
wenscht 'de bal heelernaal stil te leggen,het ligt er immers veel aan in 
welke. positie zich de speler bevindt. Trouwens, een speler di-e deze kunst 
eenmaal verstaat,kan practiech gesproken met den bal doen wat hij wiil:.Bij 
een bal die recht naar beneden balt,moet men ale het ware er boven op stap
pen, Het geheim van deze beweging is om het been, waa·rmee de bal gecontro
leerd wordt,bijtijds. op te tillen.Men staat derhalve met het been opge
tild -en kiest het juiste moment om -de zool van den "feeat;schoen boven o.p 
den bal te plaatsen. Let wel dat U daarbij een gemakkelijke houding aan-
neemt, en verliest Uw evenwicht niet. Met dit soort ballen zult U de mees-• 
te moei te hebben. De balleru die meer uit de lucht naar U toegeschoten wor-• 
den,derhalve een boog beschrijven,of op deze wijze met de hand naar U toe~ 
geworpep worden, dient U op een• andere mani-er te bewerken en ·.vel in de meee-
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tEW,ge,taJ.len met de ondo:r:};;a.frt; - de _t,..,c,,i- ._.,. ~ '!Nl>o,:;n.Door v:i.ug O.e···~cen. 
of_neus van den schoen Ólp te ti1lenen de hak van sohoen op den grond te 
laten :rusten, zormt_ U een soo:rt val waarmede de bal ·tueeohen voet en g1·on<1 
geklemd wordt.Hoe :Oà.ndiger U door veelvuldige oefening hier:1.n-wordt,des 
te beter. U slaagt er dan geregéld in de bal dood te maken of hem zoo te 
bewerken dat hij ongeveer een hal v_e meter voor U ligt, wat vaak gebeuren 
moet,wanneer U hem onmiddellijk daarna.aan het rollen moet brengen dm me-e
te nemen. Hiermede zijn twee manitrren aangeget.en om de bal dood te maken. . 

. Het zijn niet de eenigste,.want met de ·binnenkant van den voet,met de bui
. tenkant, en in allerlei· standen moet men dit <UC'6.Imen doen en steeds op de 

juiet.e, mani:e:r,afhankelijk van de positie,welke men inneemt op het moment • 
van de ontva"ngst. van den bal.- ·. ·· - · · . . · . · 
· Begin derhalve met deze oefening,ga met een of meer spelers naar . 
het terrei.n,werp en trapt d-enba.l na.ar elkaar toe,hoog,laag,hard en uit al-• 
lerlei richtingen en allerlei manieren.Tracht de bal met Uw voeten te o~er--
me('>Steren··door intensief te oefenen.Wilt U meer dan een middelmat:tg-sp-eler. 
worden,bedenk dan dat ernst en toewijding ,het wachtwoord zijn, · .. 

,.;. . 
[1 ,. Aldus Mr. Julian. 

Lensers 
Brengt bovenstaande in praktijk spreek met een of meerdere van 

Uw elftal af, om Zaterdagmiddag te gaan trainen. Twijfe;l:t ge of er wel bàl
len of sleutels zijn,_rijdt dan even langs de Kockstraat 135 

J,;AN DE LUI VAN !T TWEDE 1 

Voor ons is •t seizoen dood,zo dood als een pmer ! Westlandia 
was on2:e eerste,ook onze laatste tegenstander. We zijn zo-vrij geweest; 
deze geachte druivenkrenters te verbrijzelen. Zeg •t met doelpunten½ 
17 - O I t Hadden er nog een paar meer kunnen zijn.Ale ik juist vtel,maak-·· 
ten we 63 doelpunten en viste onze vestingwachter 18 keer. Niet eö:echt . 
na onze promotie van verle~en jaa~ 1 Maar belangrijker is 1 t dat de goede 
stemming bewaard bleef. Zeker,een enkel donderwolkje kwam wel eens aange
dreven,maar steeds nog bleef de bui uit. Dat was karaktervorming op de 
groene zoden;ieder van.one had daarvoor zelf te zorgen.Die zorg smeedde 
de hechte band,tusschen de twede-elftallere,Niet voor iedereen was dit 
steeds gemakkelik. Maar met een goede wil en een kurken ziel zijn wij ,drij--.. __ 
vend gebleven. · · 

Ondergetekende heeft geen spijt jullie aanvoerder te zijn ge
weest in dit speelseizoen,ik had een prettige taak;met genoegen laat ik 
vaak de wedstrijden de revue passeren.Misschien wa~de 1 - l in Delft de 
aangenaamste;maar 1 t ie moeilik uit te maken, 

. Laat mij, dit afscheid aan one seizoen beëindigen met het drin
gend verzoek: blijft in elk geval trouw aan Lenig en Snel.Help het bestuur· 
met aanwij~ingen,klaag aan de heren als je reden hebt,maar blijft trouw. 
Laat in je·voetballershärt. griffen: Een voor allen,a.llen voor een,trouw 
aan Lens !-

De aanvoerder. 
MJJNHEER DE REDACTEUR, . 

Mag ik mij even vo-ol'stell.en,mijn naam is Loutje,Ik heb beelo_; 
ten een medewerker te worden aan de Revue en zal tevens trachten U te hel
pen aan kopij.De aanleiding hier\oe was een onderhoud tusschen twee Lens 
;notabelen,waarvan ik toevallig enkele woorden opving.De Heeren bespraken 
het wel. en wee van L,en 8, orgaan en vonden .het jammer dat zoo weinig stem
m~n van leden en donateurs in de Revue weerklonken,en dat steeds de bij
Q.:C~gen van dezelfde menschen in de bus ván het redactie"bureau werden aan-• 
gatioffen.En toen dacht ik: 11 Loutje zal jullie helpen 11 ,Wegens verslapping 
V8.tl we;rkzaamheden beschik ik zoo af en toe over wat vrije tijd,hetgeen een 
Welkqme geiegenheid was om na te denken en te piekeren op welke wijze ik 
de redactie ~Qn helpen aan ptjdragen van onbekende schrijvers.En plotse
lbig,mj.jnl:l.E:e~ de redacteur,p.ad ik het gevomdenl Eureka.¾ Een wedet!îiijd in 
de :t-evi.te an Wel een rijmwe9-strijd 1 . • 

• ·,' 
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~ ti, Onder voorbehoud väp. Uw goedkeuring zal ik zoo vrij ~:ljn dè vöürwàh:i;"J 
àên tot deelname te vèrmeldenl • 

~. itët rijmpje 5 regels tellen·, waarvan 
deidé derde op de vierde,de vijfde op de 

...... ,, '.' 
de 6{:)J."Bte moet Z-l!Jmen ·op de twèet.: 

eerste,Het sèhema ziet er dus 
1,1 • 1-·.c 'tl·· bb c.,.S _il'O..;gs UJ. a; a, , , a, 

ä, be versjes moeten betrekking he))ben op een feit of een gebêurteh:i.s 
uit het In en S •• leven. 

J, ,,_,~baar op deze overigens bekende rijmtrant een nog bekender ,vii:jsjê päst1 
'\re;rmeld ik als derde voorwaarde, dat de verdeeling in lettergrepen zoo0cänikg ... 
moet zijn;dat hetzingen van het lmedje een vlot en goed verloop heef~, · 

4, . i)e mededingers dienen zich onvoorwaardelijk neer· te leggen bij dê 
· uitspraak van de jury, waarvoor ik U Mijnheer de Redac.teur zou wi_llen áän~ 

Wij zs-n, 

Ziehier,mijn idee! U begrijpt,dat ik het zelf eerst geprobeerd 
heb, Onèers~aand volgen enkele voorbeeldjes: 

"' 

In een sloot midden op de Leyweg, 
Staat op een bord dicht bij een zijweg 
De naam Watexloo 
Ja, heusch 't sttat-er-zoo 
Wie is er,die mij dat nu eens uitlegt. 

L.en S, 1 speelde in de compratitie 
Maar was niet erg in conditie 
Tegen de kampioen der klas 
Kwam het telbord te pas 
Met 9 - 1 kregen ze op d 1 r facie,· 

De kleuren van L.en,S. zijn Blauw-Wit 
Het hoort,dat de broek in de vouw zit, 
Het. shirtje is blauw; 
Hoe rijm ik nou, 
Ik geloof dat ik in de kou zit. 

En hoe vindt Uhet? Misschien kunt U wel.in samenwerking met het 
B.estuur eenige prijzen eraan verbinden ? Dàt zou nog grooter attractie 
zj.;:n i Ik hoop maar-, dat vele léden en donateurs en donatrices 'aan deze 
wedèillrijd meedoen, Dan krijgen wij een: nieuw clublied,waarvan het eerste 
deel gem~~kt is door Piet,het tweede deel door het meisje van Jan,het der
de door dé vader van Kees, enz. Nu Mi-jnheer de Redactaar, ik hoop maar dat 
mijn poging resultaat zal hebben en dat Uw brievenbus ri5.et stil zal staan 
van het geklepper. 

Vriendelijke groèèjes 
· van Loutje, LENS TOURISME. 

Ap;::ll 1934. In ons klein, lief, klèurig bollen-bollenland 
Daar reden. twee bussen heel parmant 
Met de bloem.van Lens in a,lle hoeken vol: 
1 t Waren er bijna tachtig. 

Jun;i. 1934. Met bloemen, slingërs;;fëol en vlaggentooi 
Daar snorden vijf bussen heel naar 1 t Gooi, 
1 t Blauw-en-wi.:'c voorop en ook de vlag in top. 
't. Waren er honderdtachtig. 

TROUBADOUR. 

, 

,.., 
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van Alsem; Rili'lt én steënèh1 •. Jan Knut; :i.J.t. gil, Jff wat vertellen; 
,· .. ik ken je niet maar ook weer wel 
••é~ials aan dees puzzle denk 

Jan stoot voor;Kooa 3 hönderd W8~ 
Kan 'm niet zien,hondje vän 1n äiiel€Jt,., 

~ s\ · ~n krijg ik kippenvel, 

Jij voor mij een onbekende, 
tenminste onder de naam Jan Knut, 
ik zie je misschien wel iederen dag 
en ik ken je niet O goeie grut! 

Nu Jan ik wilde je gaan vertellen, 
wat je zoo al zie en hoor 
wanneer je 'ns een Donderdagavond 
bij de L.en S. familie brengt door. 

.l 
Om half negen kom je binnen 
De Toona die zijn er natuurlijk al 
Spelen~- 60 puntjes, · 
Pracht stoot,mooie bal ! · 

De vader van de familie 
is verdiept in z'n motomsport 
en kijk af en toe· •ns even . 
h9e het buiten staat met z'n Ford? 

Als om een uur of half elf 
Hat huisgezin groot is 5 x 3 
Dan klinkt plots een of andere stem: 
Wat zou je denken van 'n kurkie? 

Nu Henk,dat ia pech! 

Na afloop van de kurk 
Heeren opnemen van de partij 
Verliezers Kooa,Henk en Jan 
en dan • . • maar weer een schoöhê 1J~ · 
Van Alsem pils van dèze partij 
breng gelijk wat nootjes mee .. 
Zoo gaat het den ganschen avónd 
het is water brengen in de zee 

Als dan na het Wilhelmus 
de. gemoederen v,at .zijaa bedaard 
dän schuiven ze bij 'elkander 
en wordt er nog wat nagekàart. • 

En wanneer het Vrijdag is gewo:rde·r.i· 
en het klokje zoo half een aanw;i.jst 
dan hoor je noèh: Jongens even gooi--. · en 
het "kurk-slachtoffer" zegt: geef 

mij maar rijst, 

Ja beste Jan zoo gaat het 
Het is een avond van pleziel1 
en het ia gebeurd dat er een 'b{nk 

kwam 
Mijnheer zei: zoo,wat doen jellui 

nog hier. 

Maar dit is allemaal gekheid, 
maar wat geen gekheid is,· 
waar blijven de andere zoonen 
ze worden nog steeds gemis. 

MENEER DE VOORZITTER! 

In tt veld stak een bocht: 
En aan dat gedrocht 
Is ons 't kampioenzijn ontgaan. 
1 t Was slechts een kleine bult; 
Toch is 1 t dat ding zijn schuld, 
Dat. we ons lieten slaàn. 

MEDEDEELINGEN. 

Knor, 

't Was maar een puist,een pukkel, 
En toch .mijn ·strop, o arme sukkel, 
Want toen de bal er op plofte 
En mijn rechterbeen er henen slofte, 
Toen sprong de bal zoo raar 
En brak de schóen van· 

. SAMMELAAR. 

l,Zondag 22 April is in de St,Agneskerk voor André· Smits een H.Mis 
opgedragen.A. s. Zondag 29 ·April zal weer een H. Mis voor onze over-• leden sportvriend worden gelezen om 7½uur in dezelfde kerk.Alle 
Lensleèen en~vrienden worden uitgenodigd deze H,Mis bij te wonen, 

' 2. Van wie is 1 t cdbertjasje dat in onze tent achtergelaten is?Te be--., vragen Cartesiusstraat 130 

3,Er bestaan plannen om in Juni eeh Lens-towr naar Noord Brabant en Gelderland te organiseren.De~e tocht wordt van zuiver toeristische 
aard,dus er is geen voetbalmatch aan verbonden.Belangstellenden kunnen zich nu reeds schriftelijk of mondeling opgeven bij Dhr.W.van 
Boheemen,Kepplerstraat 322. 
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lî"ll"en bij voldoende .de"'lueroe kan «ie zaak doorgang vlilnden, o.A, zal 
het programma. luiden:KERSEN ETEN IN DE BETUWE, 

. ~-met. de verlangens der· gegadigden eenigsz.inè. bekend te zijn, 
;•..fil~lt het bestuur er prijs op bij opgave te vernemen.of zij deze 

tocht met öf zon.der diner wenschen, 

. De bedoeling is• n. l, 1 s morgens reeds vroeg op stap ·te gaan 
en 1 s avons pl,minus 10 uur weer thuis te zijn.De kosten zullen voor 
de·bus alleen F.2.75per·peraoon zijn,terwijl ze ongeveer F.l,50meer 
zulle11 bedragen indien men een diner w.enscht te nèmén: 

IK HOORDE MOMPELEN, 

dat een waakploeg zal worden geformeerd om onze tent tegen 
vernieling te beschermen. 

dat het bestuur de za_ak zal laten verzekeren. 
. • • . " 1 ,.;; . ., • • ) -. ' .,- • 

·dat werklooze vàkmensch~n v~n plan zijn de àfr~àtering om 
het clubhuis deugdelijk in orde te brengen. · 

\ 

dat. binnenkort een LEUS-GRAAF FLORISDÀG wordt gehouden. 

dat het een zeer goede gedachte is deze 11 verbroederirigs 11 

dagen in eere te herstellen • 

vérlovén. 

' ' 

. •dat een afdeeling 11 'Eoerisme 11 zal worden opgericht. 

dat het Leiden-tournooi een blombollengeveoht is geworden. 

dat na ''.Leiden" verbli;jden komt. 

dat alle dames-excursisten donatrice zijn geworden. 

dàt onze penningnieester ·z1éh'nu wel. spoedig .za,],. gaán 

En al wat maar zingen kan! 
Kam~ioe,n is Leris ! ! (bis) ? ? ? ?? ? ', · :f' i_ 

• • Î/' a ~ • • > ' ' •-11 

Ja1het moet een buitengewoon muzikaal ·emplpye van Tante 
Bos ge,weest zijn, die deze morg_1n LénS de .mededeeling deed, dat voor 
a:s,Zondag te 2.30 uur de promotie-degradatie wedstrijd Lens 2-Donk 2 
is ingelascht,Want hei; wil to;tèh wa,t zeggen om op een klepper van een 

. brieven bus een wijsje te spelen!Het is ongeloof:lijk,maar het is waar. 
Het was deze morgen niet die saaie koperen klep-klep s"(;em,maar het wa~ 
ren de melodieuze tonen van .de laatste strophe vari ons olublied:"Ka.m
pioen is Lens 11 .Zou het dus toêh waar zijn en heeft D.H.L.J reglemen
tair 2 winstpunten in mindering gekregen wegens niet opkomen tegen 
f:lraaf Willem 3?? . ·. , , ·. ,, . ,. , 
. , Proficiat, jongens, een voor een en _allen te saraen .. Gefeli-· 
çiteerd,jullie hebt de biauw-witte kleuren in he:t oomtetitie-jaax 
11 33- 134 hooggèhouden.Allemaal een stevige handdruk,Aanvmerder Piet, 
keuriK zoo;je hebt de_kroon óp het werk ge,ièt.G!')ltikgewensoht met je· 
jongens! ! Hoera·, Lens 2; de kampioènsy.rijn schuimt ::i.n -de v9etbalbeker. 
Lens 2,de hoop is op jullie gevestigd.-Doet je-best tegen Donk.Heel 
Lens zal -er getuige van zijn en allen züllen zingen: 

Kampióen is 'Lens 
. Al -wat maar zingen k~n l.L , 

Kampioen is -4enS. l'f 2. Gras!!!, 
NOMEii 'N7::?'.'.:'·;·o" 

, 
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-----DE LENS REVUE.., ___ _ 
. . OFFICIEEL ORGAAN DER R'Jc~ iSPORTVEREENtGIIvG 11 LENIG EN R, K, s, V, 11 Lenig · . . . 

SNEi.li 
SecretärÜi.a t: 

èn Snel 11 • ·. Opge-
richt te: Scheve~ · 
ningen 12 Dec. '20 
Biêéchöppogoedge-
keurd 25 Nov. 1 21 

EENDRACHT, 
MAAKT 
Macht 

H, . èostérstr, 
no. 249 dèn Haag, 
Bureau Lensrévu~ 
~"ultonstraat 73, 
te I s~-Gravenhagè ·----·--~------------------- . --------· -·· .... -, .. - -·· u. 

ÎN MEMORIAM: Gedenkt in de verloren oogenblikjes onze overleden vrienden 
Bep Starrenburg, Jan ,Goorberg, Guus Bol, Louü: Wezenberg. 
Freek Stoops en Andre Smits. 

EEN WOORD VOORAF . ! 

Nu weer een jaar voor L, en S, is verstreken en dè jä.á:r.11.kse 
vergadering voor de deur staat, is het wel,ààngenaä.m dàt we met v.ekere 
tevredenheid kunnen terugz-ien,.op het -werk sinds Juni 1933. Er is wer--• 
kelijk veel ,goeds bereikt, Maat daa;rbij moeten we toegeven, dat' ÓÓk nu 
de volkomenheid niet bereikt Werd, Dit moet voor allen een aansporing 
zijn ook verder de schouders onder te zetten om het bestuur te blijven 
steunen" We hebben verscheidene nieuwe leden, maar waarom zijn :ander_e 
heengegaan? We kunnen niemand missen, geen man mag ons verlaten. Komaan 
lui ! eensgezind het nieuwe verenigingsjaar i.n. 

ALGEMEEN 
OFFICIEËL. 

Red. 

· J., De Algemene ledenvergadering zal gehouden \7grden op Donder-
dag, 14 Juni des avonds om 8 uur in de bovenzaal van Cafe Emma, 
RegentessepJ.ein, 

2. De tweemaandelikse oefening kan in de maand Juni geen door-
gang vinden. 

:,. Op 17 Juni wordt op ons terrein een Lens - Graaf Florisdag 
gehoud.en,1 Wai;i.rvoor :j.eders belangstelling gevraagd wordt, 

le klas 

AAN :OE I,EDEW 

!1., Ons i;;wede elftal zal het volgende 
van de D,H, V,B, Zegt het voort ! ! / 

jaar uitkomen in de 

Het zou dwaas ZJ.Jn te b~weren, dat in onze principieele sport-
bewegi.ng alles tip top ;Ln o;ëdè zou zijn en ruhw spel, onbehoorlijk ge-
drag · van spelers en dergelijke excessen bij ons niet zouden bestaan, 
Zpcrver zijn we nog lang niet en tooh moet_ het daar naar toe, · 

Op de vereenigingsTe'iders·zoowel als op de leden rust de 
plicht het daarheem te sturen en wij dienen al het mogelijke te doen en 
1;;e pröbeeren om hiertoe te komen,desnoods door krachtige maatregelen, 
W!l,nneer wij meemaken, zoo~ls wij onlangs nog constateerden, dat spelers 
eene:r R,K, vereeniging tij.dens een wedstrijd door onderling "gekanker 11 

van het begin tot het eind. en onbehoorlijke uitlatingen aan het a_dres 
der tegenstanders, ruw spel enz, de atmosfeer vertroebelen, dan kun-· 
nen Wij dit toch moeilijk als propaganda voor onze beweging kwalifi,, 
ceeren en wordt hierdoor ontegenzeggelijk zeer veel kwaad gesticht, En, 
•,îij pe;:soonJj_jk zou9-en voor de eer bedanken in een vereeniging van der- · 

·geJ.tjke mentaliteit een leidende fanctie te hebben. 
·· _ Hoewel natuurlijk overal wel eens iets voorvalt, dat niet 

. d!s)or den beugel kan, kunnen w_ij in dit opzicht over onze leden tevre-:· · 
c;tcn ztjn;. maar het ,bovenaangehaalde. was voor. ons een gereerle aanlEüdj.ng • 
tl nog eens voor oogen te houden, til.at fair play en sportiviteit to6h 
toch aJ.t:ljd nog 11 de 11• goede eigenschappen van een voetballer zijn, waar•-: 
meda b:l.j ongetwijfeld op den duur die tegenstanders, die dit standpunt 
niet ÎlUJ,c.l.:1.gan, zal vers:taan. 

W.V.Boheemen, ,, 
· Voorzitter, 

. ' 
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' Hier volgen nog twee officieele eindstanden: 

D,H.L. 3 
L.en B. 2 
Aeolus 2 

12 
12 
12 

9 
8 
5 

l 
2 
5-

.!!lt. Lodewijk 2 
P.F.C. 2 
Westlandia 2 
Graaf Willem 3 

12 
12 
12 
12 

~ 
4 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
0 
0 

g 
8 

10 

20 
18 
12 
12 
10 

8 
4 

51 -23 
64 -20 
36 .;.32 
39 -44 
32-30 
26 -61 
15 -53 

Blauw zwart 2 
l:'.F.O. ·3 
D.H.L. 4 

12 
12 
12 
12 
12 ,. 

9. 
8 
6. 
6 

l 
l 
2 
0 
l 
3 
0 

2 

4 
19 
17 
14 
12 
11 · 
11 

55 ,'l,21 
44 '-24 
44 '-48 

Rava 2 
L.en S. 3 
Nubia 2 
K,R,V.O. 2 

12 
12-

-~ 
0 

6 
6 
5 

12 0 

49 -42 
37 ~25 
32 -34 
22 -89 

WIJ PROMOVEEREN 

Hulde, knullen van het tweede, 
Heil U, dapp're vriendenschaar 
Wat zijn·we over je tevreden 
Jullie waart· '\ran 11 elven 11 klaar 

Een hoera voor jullie allen 
1 t Is verdiend,· en ;:onder bluf . 
Een· extra v;oord van warme hulde 
Aan den aanvoe_rder · 11 f')iet Juf 11 

Brero zei: 11 1t Kan verkeeren 11 

En ik: 11 Voorui:t, lui, juicht mee 11 

Want ons tweede gaat promoveeren 
Naar d'eerste klas D.H.V,B. 

FINATIEEL OVERZICHT. 

1,67 
1,50 
1,00 
1,00 
o, 83 
0,67 
0,33 

l,~8 
1, .2 
1,17 
1,00 
0,92 
0,92 
0,00 

Jan Knut. 

2, 

Toelichting : · Hieronder- geven wij U de financië.ele resul
ta:uen van seizoen 19913/34. Waar het jaarverslag een en ander ui tge- • 
breid en gedetaillerd zal behandelen, kunnen wij op deze plaats vol~ 
staan met een korte toelichting, Ter vergelijking publiceeren wij ID!3de 

·de financiëeele verantwoording van verleden jaàr, · • . · 
· · Zooals blijkt vertoont het eindcijfer_eeh belangrijke toe~ 

name van pl.m. f. 400,-- ten opzichte van vorig jaar. Een nadere be
schouwing geeft aan, ·dat zulks op de eerste plaats te danken is aan de 
groöte ontvangsten van contributies en dona.ties; alsmede die van buf-

·. fèt, vrijwillige bijdragen en gifte.n, hoewel de recettes beneden de 
raming bleven._Bij post 9 merken wij even op, dat hieronder een bedrag 
begrepen is van f, 52,50 hetwelk verdiend. werd in bóekjaar 1932/33. 
-Uit de stijging der bedragen.van posten 1 en 2 blijkt eenerzijds ,dat 
de crisis geen te groote handicap was en anderzijds, dat het vorig jaar 

. toegepaste -inningssysteem,· thans consequent doorgevoerd, in de praktijk 
uitstekend bleek. te voldoen en a1zoo tastbare feiten gaf. · · · 

. ' 
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. ,: _ ~ Dankbaar w~j zen.~;~_ op het. ~ijeengegaarde bedra~ van ; · · , 

l1efts, -~ f, 108, 90 aan vr1JW1ll1ge biJdragen voor de pornp1ns'.;allatio 

alsmede op de post 11 giften11 verkregen door bemiddeling va'n onzèn Ee0r-~ 

waarde Advis-a.B.:r, 
B:ij de uitgaven constateereri wij o.a. bij post 13 een grootë 

bespaJ•ir,g op de portikosten, Vergelijken wij post 17 in 32/33 mot ;,3/31~ 

dan ve:rdj. enen onze scheidrechters een pluim. Bij post 18 merlo;n ,,i.j op> 

dat Lens d1.rnr feestt6 terwijl bij póst 19 oude Bondsrekeninger1 werden ver--• 

effend e.lsmede de laatste termijnen der tentbouw en een tekort werd gè-~ 

däkt van een 32/33 soiree. Ook de installatie van het w aschJ.okaa.J. vorde:r"• 

•de ·een belnagrijke uitgaaf, Het kassaldo bedraagt momenteel f, 133,63. 

A,. v.d. Kley. 

No, Na:J.m , 1933/34 _ 1932/33 

). · Cc,nt:ributies f. 62~,25 
.<' l~5~' 25 .!. • 

2 Dc,haties 14 ,20 114, ·,·-· 

4 Bondsgelden 45,--· 38 -~ 

Reglementen en. Inleggelden 28,75 
h' 2., 75 

~ 
Rocette's 49,30 92' 1~5 

Buffeteznloi·i;a tie 17- 50· 25' -·~ 

7 Vrtjwillige 
l, 

Bijd:ragen 108,90 -- ' -·-
8 Giften 30,--· ·-- ·--' 
9 Diversen ~, --- 7,Q 5...11 

'l'OTAAL f.1211,90 
,, 

777, 99 .!. • 

UITGAVEN:_ 

No, Naam: 

10 'J'er:ceinhuur, onderhoud ferr. f. 222,4? f. 200.l+o 

11 Materialen. onderhoud Mat, 51,05 l1.5; 54, . . 

12 Onderhoud kleedgelege:mheid - ~,10 16,85 

r~ Po1·ti 2 ,31 58,90 

14 D:.'ukwerken 10,85 22,----. 

15 Exploitatie Clubblad 34,4-8 32,57 

16 Bondsgelden 44'.65 
63, oie 

17 Declaraties Scheldrechters 67,30 

18 Vi eJ:ing J.2½ jarig Jubileum 163,30 ····-,--

19 Aflossing oude schulden - 137,02 93,97 

20 Nieuwbouw Waschintichting 294,79 --,--
21 Boe.ten 11,50 . - 1-, 60 __ ,' 
22 Algemeene Onkosten 77,65 

~ 

4s rc3 
~ 

, .,, 

23 Onkosten - -- --· 2,99.. 

TOTAJ,.L, r.1156,15 L 755,69 

VOETBALlJIEU\VS. 

1 t secilzoen i 33 •- 34 iB ten einde. Hiermede is voor de voetbaJ.

vereEinigingen de po.1:iode'ingeluid,gewoonlijk aangeduid met de weinig aan-,:. 

lokkende t:itel van 11 komkommertijd11 • Ook voor Lens is dus nu wee;:' het paraal 

vr.iendsche.ppelijke wedstrijden. Voor een elftal cornrnissie een heel p:'obleem, 

We_ zijn .:i.n deze llll:'.anden afhankelijk van onze zufltervereer,ig:Lngen, Aanvragen 

·onzerzijds worden al of niet aangenomen; reeds vastgestelde \'lcdGt:::ijden wo;r,-, 

·clen we,p: afgezegd_; vaak ook blijft een beroep op medewerJüng onbea:,twom;d, 

Met_ al. de ze factti1ren dient rekening gehouden te worden als 1.;en een oordeel 

uitspreekt c,ve;: de acti vi tei t van onze commissie, Hier en da2ci: vangen we 1 

weJ. eens -_l<lo?,chten op van een te weinig aan oefenwedstrijden. Ook wij be" 

·t:1•euren cj.;i;t,, Direct voegen we hierbij echter aan toe dat gedurende de z9i:1ci·,, 

föaanden voet°t)al ;;;oor zeer velen bij zaak is. En nu wij deze r;omer wekellj:ks 

kUiî.n€l).trai11,e11 _geldt dit te meer. T.och zullen wij alles doen wat in ons '<f8'.\'"' 

,mogen .:'Ls on;. _onze elfta_llen met tusschenpoozen regelmatig te laten spe:t.en, 

.Vlij d.enken hierbij o,a" ook aan avondwedstr;ijden, In ons jaarverslag hooren 

.'w~ een beschouwing te geven . van het afgelocpenseizoen; we zullen ,nw · 

dáe.rom bepel'ken tot een korte bespreking van de gespeelde wedst,:tj den :l,n 

de c-.fgeloopen weken" Voo_r we echter hiertoe. overgaan willen we van de,rn 

platv~s een hartel1.jl~e gelukwensch 1ichten aan ons tweede elftaJ, en ;in hei; 

,bijzonder. ae,n aanroerder pj_.et; 1\1:et de. promotie naai· dele kJ.ar, D.H,V,,);), 
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4. 
~egenslagen zijn onze jongens dit seizoen niet gespaard gebleven; daarom. 
verheugt het te meer dat hun uitgesproken meerderheid in de oude afdeeling 
toch beloonq. is.geworden met een overgang naar hoogere regioenen,Slechts 
weinig vereenigingen valt de eer te beurt haar reserves te zien ingedeeld 
in de hoogste klasse der D,H,V,B. En •t zou wel eens kunnen dat-• nu ons 
eerste elftal een periode van depressie doormaakt•- deze promotie een mo•-:
reele steun wordt voor onze vertegenwoordigers in de I.V.C.B. om komend 
seizoen de ·zaken wat beter aan te pakken. 

Spelers van ons tweede elftal daar voor onze hulde! 
Het gespeelde we'dstrijden progam nu luidt als volgt: 

15 April: L. en s. 2 Hercules 1 8 1 (Res'bode beker) 
L, en s. a D.H.L. b 1 - 0 ( Comp. ) 

22 April Leiden l L. en s. 1 4 ,.. 2 ~vriensch,) 
Leiden 2 L, en s. 2 5 0 v1·iensch. ) 

29 April K.R.V.C. 2 L. en s. 3 0 i ('oomp.) 
Lens a S.D.C. a 0 (Res'bode beker~ 

, 
Mei Graaf Willem•- L. en S. 1 3 0 (vriendsch.) tl 

L. en s. 2 - D.O.N.K. 2 3 - 0 (Promotie) 
L,. en ~ 4 Gr.W.comb. 1 i; (vriendsch) D, 

J 

10 Mel L. en s. 3 D.H.I,, 2 2 - 4 (Res'beker) 

2o Me:L Graaf Flo.r. 3- L. en s. 4 0- 2 ( vriendsch.) 
V.V.P. b L. en s. a 9 - 4 ( vrj_endsch. ) · 

Het tweede won .gemakkelijk met 8 - 1 van Hercules 1 en plaatste 
zich 1üermede :Ln de volgende ronde voor de .Re 1bode beker. Op Zondag 6 Mei 
werd D',O,N.K, ·2 met een 3 - O nederlaag naar huis gestl!lurd waé'.rmee-à de 
eerste stap op de weg naar promotie was gezet, Voor 13 Mei was door de 
bond de wedst;rijd Leonidas 2 - L.en S. 2 vastgesteld,. Om onze jongens te 
s:î)aJTen voor deze belangrij.ke strijd ( immers het gold toen nog voor de 
promotie, welke intussqhen door het terugtrel<ken van Leonidas 2 een feit · 
werd)meenden we op Hemelvaartsdag niet te moeten laten spelen tegen D.H,1,::: 
voo:r de Res. 1bod.e beker.Helaas bereikte ons het bericht over de uit (af) '· 
gest.:i1ae wedstr·j.jd pas ná deze datum, toen er dus reeds gespeeld was. Dub•· 
bel ja:mner was het nu bi.eek dat D.H.L, 2 niet zulk een gevaarlijk tegen;.. 
stander bleek als aanvankelijk door ons vermoed was, Vall 81:l!l debacle van 
het derde was dan oo~ geen sprake-; integendeel, onze jongens hebben een . 
schi tte:mde partij gespeeld. Het feit álleen dat de stand. een j<watier voor · 
rust nog 2 -• 2 was zegt alles. Een eere saluut voor de schitterende tegen· 
stand, aan een veel sterkere geboden,. is hier zeker op z I n plaats. Le:ias ,'Î. · 
won z!n J.a.atstc compmtitie ,,.,edstrijd van D.H.L. b met 1 - O 1n mooi re
sulyaat jongeBs. En zonder tekort te doen aan het äarde werken vah de 
overigen, wil ik toch even aantippen het zeer goede keepen va:m Leo. 

· De tocht naar Leiden is•- laten wè het maar ronduit zeggen--, tegen: 
gevallen, Van goed voetbal en van mooie bollenvelden hebben we niet veel 
gezien, Natuurlijk is zulks te betreuren, maar onoverkomelijk is het toch 
iüet,, We doer, het llog eens over nl. de L.en s. - Graaf FlOrisdag, Dan 
halen we besJ.:Lst onze schade in. De resultaten van ons vierde zijn n:i et ' 
bij ster gunstj.g geweest. Toch zijn wel vol vetrouwen voor het kuraend.c 
seizoen, Onder de nieuwe leden zijn er verschillend·., die zullen meewet,~ 

, ken een betere positie· v'an ons vierde elftal op de :;:-anglij st in het komen<i, 
de seizoen.· · 

Tot slot deelen we nog even mee,d.at ·,in deze maand.revue de theor:Le 
van het voetbalspel (uit de Sp.J:lL) achtllèrwege.blj.jft" Gelet op de be~ 
langrijke j,nhoud dezer maand gelooven we niet dat de noodige aandach"I; 
er aan besteed zou worden. 

Ecc., 

,.:,,. 

·-'-- _ _. -..__ .. -~ 
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EENDRA.ÇHT 
MAAKT'' 
Macht 

, ' Secrétá.riàätt 
H, Gösterstr, 
no.249 dèn Hààgs 
Bureau Lensrèvuê 
Fultonstraá.t 73, 
te I s~-Gravenhage 

:;':N MEMORIAM Gedenkt in de verloren oogenblikjes onze overleden vriendt'ln 
Bep, Starrenburg, Jan,Goorberg, Guus Bol,Louis Wezenberg 1 

. Freek .stoops en Andre Smits. · ... 

:EN WOORD VOORAF ' :.;. --~ ~- .. 

'Nu weér een jaar voor L. en s. is verètreken en dê jaarlikse 
vergadering voor de deur staat, is het wel aangenaam dàt we met zekere 
tevredenheid kunnen t~rugzien op.het werk sinds Juni 1933 •. Er is wer
kelijk· veel goeds be2'.eikt .. , · Maat r.l.aarbij móet.en \ve toegeven, dat' ÓÓk nu 
de volkomenheid niet berè:l:kt werd, Dit moet Vöor allen een aansporing 
zijn ook verder dE; schouders· onder te zetten om het bestuur te blijven 
steunen. We hebben verscheidene nieuwe leden, maar waarom zijn andere 
heengegaan? We kunnen niemand missen, geen man mag ons verlaten. Komaan 
lui ! eensgezi:n,d het nieuwe verenigingsjaar in. 

Red. 

"~ 1, _ De Algem~ne .ledenvergadering zal gehouden ,Nrden op Donder-
dag, 14 Juni des avonds om 8 uur in de bovenzaal van Cafe Emma, 
Regentesseplein. 

2.· De tweelnaandelikse oefening kan in de maand Juni geen door
gang vinden,· 

3, Op 17 Juni wordt op ons terrein een Lens - Graaf Florisdag 
gehouden, waarvoor ieders belangstelling gevraagd wordt, 

4, Ons twede elftal zal het volgende jaar uitkornen in de 
le klas van de D. H, V, B, Zegt het voort 1 ! 

AAN I)E,LEDEN 

.... Het_ :;;ou dwaas zijn te beweren, dat in onze principieele sport~ 
beweging alles tip top in orde zou zijn en rul:lw spel, onbehoorlijk ge
drag :van· spel·ers en dergelijke excessen bij ons niet zouden bestaan. 
Z9over _z:j,jn we nóg lang niet en toch moet het daar naar toe. . 
• . ,,1., Op de vereenigingsleiders zoowel als op de leden rust de 

plicht het daarhéelil te sturen en wij dienen al het mogelijke_te doen en 
te probeeren om hiertoe te komen, desnoods door krachtige mae.tregelen. 
Wanneer wij meemaken, zoo.als wij onlangs nog constateerden, dat spelers 
eener R, K, veree,üging tijdens een wedstrijd door onderling II gekanker 11 

van het begin tot het eind en onbehoorlijke uitlatingen aan het adres 
der tegenstanders, ruw spel ·enz. de atmosfeer vertroebelen, dan kun-• · 
nen wij dit toéh moeilijk als propagançlçi, voor onze. beweging kwaliî:L•· 
çeeren en wordt hietd_oor ontegenzeggelijk zeer veel k\:aad gesticht. En,· 
\7tj persoonlijk zo'Lèden voor de eer bedànken in een vereeniging van der
ge:)J,j ke mentaliteit een leidende fanctie te hebben. 

· Hoewel natuurlijk overal wel eens iets voorval't, dat niet 
.. :door den beugel kan, kunnen wij in dit opzicht over onze leden tevre--· 
.·· ·:den zijn~ maar het ,bovenaángehaalde was voor ons een gere~de aanleidj.ng 

.U nog eens voor oogen te houden; dl.at fair play en sportiviteit t9ch 
tooh altijd nog l'den goede eigenschappen van een voetballer ztjn, 'wii,ar·· 

-meiie hij ongetwijfeld op den duur die tegenstanders, die dit•""standpunt, · 
niet. huldigen, zal verslaan. . ,·• · 

W. v ... Boheemen,· "·' -
Voorzi tt_er ,r,' 

·• 
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Hier volgen nog twee officieele eindstanden: 

D.H.L. 3 
L. en f\l. 2 

·Aeolus 2 

9 
8 

-lilt. Lodewijk 2 
P.F.C, 2 
Westlandia ,2 
Graaf ·,Villem 3 

12 
12 
12 
12 

· 12 
12 
12 

5 

4 
4 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
0 
0 

1 
2 
5-
g 
8 

10 

20 
18 
12 
12 

. 10 
8 
4 

51 -23 
64 -20 
36-32 
39 -44 · 
32-30 
26 -61 
15 -53 

. Blauw Zwart; 2 
P.F.C. 3 · · 
D.H.L~ 4 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

9 1 
8 ·. 1 
6 2 
6 O 
5 1 

2 
. ~. 

19 
17 
14 
12 
11 

55 ;!:21 
44 -24 
44 .:..4s 
49 -42 Rava 2 

L. en S. · 3 · 
Nubia.2 
K,R. V. C. 2 

4 3 
12- 0 0 

6 
6 
5 

12. 
.11 

0 

37 -25 
32 -34 
22 -89 

WIJ PRO.MOVEEREN ! .. 

Hulde, knullen van het tweede, 
Heil U, dapp're vriendenschaar 
Wat zijn we over je tevreden· 
Jullie waart van 11 elven11 klaar 

Eên hoera voor jullie allen 
't Is verdiend, en zonder bluf· 
Een extra woord van warme hulde 

·. Aan den aanvoerder 11 l,3iet Juf" 

Brero ·zei: 11 1 t Kan verkeeren11 

En ik: 11 Vooruit, lui, juicht mee 11 

Want on,s tweede gaat promoveeren 
Iifaar d 1eerste klas D.H.V .. B. 

FINATIEEL OVERZICHT. 

1,67 
1,50 
1,00· 
1,00 

. o, 83 
0,67 
0,33 

·.1,.5s 
1,42 
1,17 
1,00 
0,92 
0, 92, 
0,00 

Jan Knut. 

2. 

. Toelichting: Hieronder geven wij U de financiëele resul~ 
tanen van seizoen 19~3/34. Waar het jaarverslag een· en ander uitge- · 
breid en gedetaillE!Elrd zal behandelen, kunnen wij op deze plaats vol
staan met een korte .toelichting. Ter vergelijking publiceeren wij mede 
de financiëeele verantwoording van verleden· jaar. · . 

· Zooals blijkt vertoont het eindcijfer eeh belangrijke toe-
name van pl.m. f. 400,~~ ten opzichte van vorig jaar. Een nadere be-
schóuwing geeft aan, dat zulks op de eerste plaats te danken is aan de 
groote ontvangsten van contributies en donaties, alsmede die van buf-
fet, vrijwillige bijdragen en giften, hoewel de recettes beneden de 
raming bleven. Bij post 6 merken.wij even op, dat hieronder een bedrag 
begrepen is van f, 52,50 hetwelk verdiend werd in boekjaar 1932/33, 
Uit de stijging der bedragen van posten 1 en 2 blijkt eenerzijds ,dat 
de crisis geen te groote handicap was en anderzijds, dat het vorig jaar 
toegepaste inningssysteem, thans consequent doorgevoerd; in de praktj.jk.' 
uitstekend bleek te yoldoen·en alzoo tastbare feiten gaf. 
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3, 
. Dankbaar Wijzen Wij op het bijeengegaa:rde 'bedrag van; · liefts; · , f. 108, 90 aan v1•ijwillige bijdragen voor de pornpinstaJ.latie 
alsmede op dè post 11 giften11 verkregen door bemiddelinit van ·onzen Eeer•-Waarde Advisa-ar, -

Bij de uitgaven constateeren wij o.a. 'Qij post 13 een groote besparin~ op de portikosten. Vergelijken wij post 17 in 32/33 met 33;31~ · dan verdienen onze scheidrechters een pluim. Bij post 18 merken wij op, dat Lens duur feestte terwijl bij post 19 oude BondsrekeningGn werden ver-. · éffend alsmede de laatste termijnen der tentbouw en een tekort werd ge••· . · dêk"t van een 32/33 soiree. Ook de installatie van het w aschlokaal vo2·der•• de een belnagrijke uitgaaf. Het kassaldo bedraagt rnome:::iteel f, 133,63, 

A. v •. d, Kley. 
,ONTVANGSTEN: 

No, 

1 
2 

~
~ 
7 
8 
9 

Naam 1933/34 

Contributies 
Donaties 
Bondsgelden 
Reglementen 

f. 625,25 
144,20 
45,-·

en Inleggelden - • 28,75 
49,30 

177,50 
Recette•s 
Buffetexoloitatie 
Vrijwillige Bijdragen 
Giften 
Diversen 

'l'OTAAL 

- 108,90 
•• 1 30,--

3 1·~-

f.1211,90 

1932/33 

f. 453,25 
114 ,-~-
38 ,--
24,75 
92 f 1+5 
25 ,--· 
-- '···-· 
-·-, •-,-
30, 54 

:, 777,99 
UITGAVEN: > 

No. Naa.m: 

10 
11 
12 

i~ 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

. 
Terreinhuur, onderhoud '.L'err. f. ,z2, ~-5 
Materialen,onderhoud Mat. - 51,05 
Onderhoud kleedgelegemheid - · 5,10 
Porti 24,31 
Drukwerken - 10,85 

·Exploitatie Clubblad 34,48 
Bondsgelden - 7~, -·-
Declaraties Scheidrechters - 44,65 
Vi.ering 12½ jarig Jubileum - 163,30 
Aflossing oude schulden 137,02 
Nieuwbouw Waschintichting 294,79 
Boeten 11,50 
Algemeene Onkosten 77,65 
Onkosten - -- --

TOTAAL. i1156,15 
1 

VOETBALiHElJWS, 

' 93,97 
--· ........ . ' ~ · 13, oO 
98,53 
42.99 

f. 755,69 

1 t seilizoen '33 - 34 is ten einde. Hiermede is voor de voetbalvereenigingen de periode ingeluid, gewoonlijk aangeduid met de weinig aan•:· lokkende titel van 11 komkommertijd11 • Ook voor Lens is dus nu weer het paro.oJ. 
vriendschappelijke wedstrijden.- Voor een elftal oominissie een heel probleem. We zijn in deze maanden afhankelijk van onze zustervereerügingen~ Aanvragei., onzerzijds ·,,orden al of niet aangenomen; reeds vastgestelde wedstrijden wor• cl.en weer afgezegd; vaak ook blijft een beroep op medewerking onbeantwoord. Met al deze factmren dient rekening gehouden te worden als men een_oordeel uitspreekt over de activiteit van onze commissie. Hier en daar vangen we wel eens klachten op van een te weinig aan oefenwedstrijden.Ook wij be-treuren dit. Direct voegen we hierbij echter aan toe dat gedurende d~ zomer maanden voetbal u-oor zeer velen bijzaak is. En nu wij deze zomer we~elijks kunnen.trainen, geldt dit te meer. Toch zullen wij alles doen wat in ons ver,... mogen is om onze elftallen met tusschenpoozen regelmatig te laten spelen. Wij denken hierbij o.a. ook aan avondwedstrijden. In ons jaarverslag hoeren we een beschouwing te geven van 'het afgeloopenseizoen; we zullen ons,,. _ · daarom beperken tot een korte bespreking van de gespeelde wëdstrijden tn de afgeloopen weken •. Voor we echter hiertoe overgaan willen we van de,c:e plaats een, hartelijke gelukwensch richten aan ons tweede elftal en in he',; bijzonder aan aanvoerder Piet; met de promotie naai' de le klas D. H. VoB. 
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4-. 
Tegenslagen ziJn onze jongens dit seizoen niet gespaard gebleven; daarom· 
verheugt het te meer dat hun•uitgesproken meerderheid in de oude afdeeling 
toch beloond is.geworden met een overgang naar hoogere regioenen.Slechts 
weinig vereenigingeI)- valt de eer te beurt haar reserves te zien ingedeeld 
in de hoogste klasse· der D.H.V.B. En •t zou wel eens kunnen dat- nu ons 
eerste elftal een periode van depressie doormaa·kt- deze promotie een i;10•• 

reele steun wordt voor onze vertegenwoordigers in de. I.V. O.B. om komend 
seizoen de zaken wat beter aan te pakken. 

15 

22 

29 

6 

10 

2o 

Spelers van ons tweede elftal daar voor onze hulde! 
·Het gespeelde wedstrijden progrun nu luidt als "Volgt: 

April: L. en s. 2 Hercules 1 8 - 1 (Res'bode beker) 
L. en s. à D.H.L. b 1 - 0 ( Comp.) • 

April Leiden 1 L. en s. 1 4- 2 ( vriensch.) 
Leiden 2 L. en s. 2 .. 5 0 (vriensch.) 

April K.R.V.C. 2 L. en S; 3 0 r{ ( ccmp.) 
Lens a S.D.C. a 0 (Res'bode bekerQ 

Mei Graaf Willem- L. en S. 1 3 0 (,rriendsch.) 
L. en s. 2 n.o.~r.K. 2 3 - 0 (.2romotie) 
L, en s. 4 Gr.W.comb. 1 i:; (vriendsch) 

✓ 

Mei L. en s. 3 D. H.L. 2 2 4 (Res'beker) 

JJei Graaf Flor.3- L. en s. 4 0- 2 ( vriendscih. ) 
V.V.P. b L. en s. a 9 - 4 (vriendsch.) 

Het tweede won gemakkelijk met 8 - 1- van Hercules 1 en plaatste 
zich hiermede in de volgende ronde voor de Re 1bode beker, Op Zondag 6 Mei 
werd D.O.H.K. 2 met een 3 - 0 nederlaag naar huis gest10.urd waarmeeé de 
eerste stap op de weg naar promotie was gezet. Voor 13 Mei was door de 
bond de Yredstrijd Leonidas 2 - L. en S. 2 vastgesteld. Om onze jongens te 
spa:iren voor deze belang1·ij ke strijd ( immers het gold toen nog voor de . · 
promotie, welke intusschen doo:r het terugtrekken van Leonidas 2 een feit 
werd)meenden we op Hemelvaartsdag niet te moeten laten·spelen tegen D.H,L.2 
voor de Res.'bode beker.Helaas bereikte ons het bericht over de, uit (af) , 
gestelde wedstrijd pas na deze datum, toen er dus reeds gespeeld was. Dub-· 
bel ja.:mner was het nu bleek dat D.H.L. 2 niet zulk een gevaarlijk tegen
stander bleek als aanvankelijk door ons vermoed was. Van een debacle van 
het derde was dan ook geen sprake; integendeel, onze jongens hebben een 
schitte:ende partij gespeeld. Het feit alleen dat de stand een kwatier voor 
rust nog 2 - 2 was zegt alles. Een eere saluut voor de schitterende tegen 
stand, aan een veel sterkere geboden, is hier zeker op z'n plaats, Le:r.ts A 
won z'n laatste compëtitie wedstrijd van D.H.L. b met 1 - O 1 n mooi re
sultaat jongeBs. En zonder tekort te doen aan het narde werken van de 
overigen, wil il~ toch even aantippen het zeer goede keepen van Leo. 

De tocht naar Leiden is- laten we het maar ronduit zeggen- tegent 
gevallen, Van goed voetbal en van mooie bollenvelden hebben we niet veel 
gezien, Natuurlijk is zulks te betreuren, maar onoverkomelijk is het toch 
niet. We doen het nog eens over nl. de L.en s. -· Graaf Florisdag. Dan 
halen we beslist onze schade in, De resultaten van ons vierde zijn niet ' . 
bijster gunstig geweest. Toch zijn wel vol vetrouwen voor" het komende 
seizoen. Onder de nieuwe leden zijn er verschillende die zullen meewer
ken een betere positie.van ons vierde elftal op de ranglijst in het komen-i 

.de seizoen. 

Tot slot deel en \'i'e nog even mee, dat ·,in deze rnaandrevue de theorie 
van het voetbalspel (~it de Sp.Ill.) achèèrwege blijft. Gelet op de be
langrijke inhoud dezer maand gelooven we niet dat de noodige aandachi; · 
er aan besteed zou worden, ' 

Ecc, 
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.In Memoriam : Gedenkt 'in de verloren oogeriblikj es onzei 
. Bep Si;arrenburg, . .Jan Goorberg, Guus Bol, 

F10ek Stoops en A~dr1 Smits; · ·. 

overleden vrienden 
Louis Wezenberg, 

OFFICIEEL. 

' 

:Adresverandering •: P.iuffèrmans ( Bureau Lenárevue) •nieuw ·ad_res 
Alliä.ndelstraat 51.. 

' ' 1 •. . . 
Zondagmorgen-bi.j eenkoli1Slen ! ·. , vermeedelij k: wordt de e. V • Oi;te-ai:Jk~::;Bt 

·• · • - ~ ,. ·. op 'dé' 2e Zondag van Septeli1ber gehouden. Circulaire 
hierover vo+gt. U ~omt toch allen\ 

BIJ PIEl!: 1 S HUWELIJK. 

• 

. .... __ · r~ 
_ . Onze Lensrèvu_e, ons orgaan hetwelk ï"n" de loop der J·aren in het teekert van-· zooveél gebeurtenissen, van zooveel lief en leed heeft gestaan, · • moest· voor .ditmaal eigenlijk in een extra feestgewaad verscb.ijnen, Het zi-;j . ons vergund .hier nogéens melding te mogen' maken van een gebeur1;enis, welke , ·., .- · zéker ieder dfue voor Ler,s voelt met blij medeleven zal hebbe21 vervuld. " .!:'iet, .onze Pièt, heeft op 16 Augustus :een lang gekoesterde wensch in, vervul-· 

r ling zien gaan-en het is ons een waa,,rachtig genoegen en blijde plicht vanaf,· deze p:J.aats namens geheel Lens nogmaals onze hartelijkste felicj.taties tot het geacht bruidspaar te mo~en richten. · ,. - ., · ( 

En deze 'felicitaties gaan vanzelf sprekend vergezeld van dé bes~ te wenschen voor hun beider toekomst. Piet is Lens.en Lens is Piet en Hij spreken hierbij de hoop Uit, dat het zoo nog lange, lange jaren mogen blijven; d~i ook zijn bruid in haar huwelijk haar man zal willen blijven afstaan voor het mooie Lens,,.belang te dienen zooals z5.j dit ti.jdens hun verloving heeft ge-daan en waaimi,q.e ze heeft getoond onze vereeniging een warm hart toe te dràger., 

Bruid 
,zorge_loo2:e, blijde 
'ons ~állen. 

en Bruidegom, dat Thvhuwelijksleven een aaneenschakeling va., 
jaren en Gods zegen rijkelijk Uw deel zij,is de wensch van 

• 
• 

. 
AAN DE .LEDEN ! ,. ' 

' 
W,van Boheemen, 

Voorzitter,. . 

,, Wanneer- deze revue U onder de oogen komt, is• het a.s. seizoen _ niet ve_r me.er. Met het oog daarop verdient het aanbeveling nog eenige regels' te Wijden aan 'verschillende punten welke onze belangstelling verdienen en U nog eens op datgene .te wijzen, dat in het. komende seizoen, voor U allen en in hetbijzoná.er voor de vereenigil_lg van nut kan zijn. 

' , Op de eerste plaats spreken wij de wensch uj_t, dat al onze elf-talleJ! met eet\ goede clubgeest bezield en als een goed ha1·r,1011ieerend geheel de cor~peti tie zullen beginnen en vooral ook zullen bee-indigen. Want de goede geest is de furideering waarop zooweil de_ elftallen als de vereenigipg is opge--• trokken en ui:tgebou\'ld, En de geest ,in Lens is geluklc_ig altijd goed geweest _ da:t het ook zoo blijbe;- zijt vrienden_ met en on.der e:j.kaar en dan zal ook suc---êes in de wedst_rijden zeker nie~ uitblijven. · 

_ doet a.'ltijd 
schijnep., 

·?;,, _,.·•:-
VElrvolgens vrage:q:{wij Uw belangstelling 

zeer prettig aan éen goed gekleed elftal 
~-

·.Jf 

voor de kleeding. HE'it. 
in het veld te 'zie:r;i,'ver--

.: _r· "' , '1~.._ "f 
"<':. ~ 

,. -
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2 -- "~ ··Op dit punt heeft Lens zeer zeker altijcl uitgeblonken. Dat ook dit zoo blijve en meer speciaal tot· de nieuwe leden, zouden ,:e willen :>,eggen, , dat teen goed Lens--man altijd de f;oede gewoonte" heeft gehad, in eeri keur:i.g veriorffdcluhcostuua te verschijnen, En denk aan de spijke:rs in de·schoenen - ' 

· iïij vragen Uw belangstelling voor ons materiaal, iryá.ien zi17, dat met de eigendor,u11en der ve·reeniging, zooals ballen, netten, vlaggen enz. met zo'rg wordt omgegaan. 1Jerontre:i.nigt de tent niet, ontziet de pomp:i.nstal-· latie, kortom behandelt alles alsof het van U zelf ,,as. Er zijn, dank zij ,de hulp van verschillende onzer leden, wee:r eenige noodzakeJ.ij ke ve1·bete-ringe~ en uitbreidingen aangebracht (o.a. er is een urinoir geplaatst en•er ko.:r~ nog een fletsenrel,) laten wij er allen aan denken, dat slechts bij een zorgzai,1e behandeling ons materiaal in een goede, bruikbare staat zal bJJ.j--· ven ten gerieve van U allen. , 

Ten opziG4te va1, de training rawet ons een klacht uit de pen. Deze training z.oo goçd en vol anii:io begonnen is tegen het einde stop gezet moeten worden wegens onvoldoende deelname. Het heeft ons erg onaangehaa,., getroffen , te hebben moeten constateêren, dat een gemis aan plichtsgevoel •bij sor.n,iigen o~z.er de qorzaak van dit ontijdig einde is geriorden, Men dient voor oogen te ,hó\lden, dat deze training, die voor ons allen toe!: zeer noodzakelijk was, .• !!,an de vereeniging geld heeft gekost, terriijl diegenen, die zich lüeJ:voor · vrijwillig hebben opgegeven, stilzwijgend de plicht op zich genomen hadden, trouw present te zullen zijn en daardoor mede te werken aan het v:elslagen van deze training., Neen, 1;1ijne heer.en, het is ons bitter tegen gevr,llen: "dat was niet in o:;:éte. Een ander~ keer zal è.i t zèer zel<el' anders 1.1oete,, gaan, 
. Ten slotkvragen iTij Uw medewerking om propaganda te r.iaken voor onze vereeniging. De ouderen onder U herinneren zich nog wel, dat in onze oude clubtent bij v,d,Made de spreuk hing: 11 leden ,,1erft Leden", Wij ·brengen U deze spreuk nog eens in herinnerin~ en vragen U nu onder U"1bekenden eens te trachten leden of donateurs(tricesJ te winnen voor onze vereen:l.glng: Dat kan, toch niet veel J;JOe:l te Jrnsten en voor ons· 11:s iedere bijdrage, toe ge:r:Lng ook~ van harte welkom, Heeren, toont ook hierin een goed Lens-lid te zijn, Aan den slag 1 . • · 

W.v,Bohee1:ien, Voorzitter, 
. , L.S. 

Zowertijd, iwmkor.i,aertijd; zeker in de voetbalwereld, Waar in den win-

• 

.-ter de co;,1peti tie een stevige keten smeedt van saamhoorigheid onder de J.eden, en de spannj,ng het ent:iousias;-üe levendi3 houdt, is de zomer 1're1 niet voor al-~ len, gelukkig niet- maar toch voor velen een tijd van lustelooshej.d, ve.n nie,tsdoen, van gebrek aan medevrerkin,t, van wegblijver., ja, nj.et zelden v~ordt dan de liefde voor on,, heerlijk Lens \'.'elgestop.t in ,een oru:iogel:Ljk lcle:Ln hoekje ·,·an het hart en moet ;,:en 1;1aar afwachten v:a:t er in het naja.ar nog ,,an OV@.r :l.s. Jam:,1er I Gelukkig dat de co;;:,p~ti tie v:eldra v;eer zal beginnen; ik hoor t.enrn:Ln-~ ste dat de E!ftal-co;.11.üssie reeds 11 droo:ut 11 over de samenstelling, der elftallen, en ik twijfel er niet aan, ~f-de di~erse elftallen zullen dit jaar de stoutste dtoor.ien van ä.e E, C. in vervullir.g ä.óen gaan, · 
: ' . Maar nu nog wat anders, ·Oo~, in het geestelijke zijn we de laatste · ma!:.nden lee lijk aan het aftakelen, Ook jai,;,,1er; maa;: het ;;,as bui ten onze schuld~ _è;i,.ter Kooiïtlan, die zich steeds zo0 bereid•,,illig voor onB beschii::baa:r heeft gesteld .WÄ<S eenigen tijd afwezig zoodat ,ie onze Zondag-:;:orgenbijeenkow.it langen tijd 1:ioesten uitstellen. \iij zijn ,·nu voornemens· om o:c. een Zondag j,n üepte.rnber weder onze gewonB bij eenkóuEt te houden bij áe Eerwe.arde Broedez·e in füJ Noo1·•~ cierbeekdv1arsstraat, e:1 1:lij zijn· zoo vrij U vriendelij l, ,,1aa:r dringend M .. er'i;oe uit te noc,digen, Het kéOl:lrtj e, wae.rover op de algemeene .voTgacJ.er:i.ng werd r,;eap:rolten is nog ,,.el ntet ge:reed o;ii op te treden, iJaa1· er ;,rorà.t toch aangewerkt, .Ik. geloof dat reeds enkele toonladders beklor;.;,îen en enkele noter, gekraakt :::-J!jn; i,1ogelij 1ë zullen onze zoetgel:eelde Lens ers eeu volgende keer l'eeds een l:le:1,ne proeve lfal'l hun kunne ten beste geven, 
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Wat v:i.J nu gaarne zouden ï,illen is het volgende: dat alle leden 

_zouden toonen, dat de zomer hu_i-1 liefde voor Lens niet heeft doen verflau:,,en, 
dat Z!3"Lèns nog steeds een goed hart toe dragen, en in hun hart nog steeds 
trouw~ ~ensers zijn, en dat zij dit toonen door allen zonder uitzonder:i.ng 
deze Zondag in September op de bijeenkomst aanwezig te zijn. 

~ 

N.B. J. 

N.B. 2 

N.B •. 3 

Dat hopen wij"· 

E,Sto'lwijk, G.Adv. 

Aanvang om half 9 precies, 

Er is gelegenheid om te communiceeren, waartoe wij gaarne aan·· 
sporen, 

Fietsen bij Boheemen. 

Ongetw:i!jfeld zijn e:;:· ·J.eden die nog hun spulle'Gjes moê'Ge"1 her--• 
zien, Anderen gelooven het wel, Ook een behoorlijk vervoermi<i.del laat- nog 
wel. eens te wensohen over, LEi.ks6J..,eid of fin=.ni;j,eel j_s meeste.l de oor:;au,k; 

·,Om ,nu te zorgen dat hie;:in wordt voorzien, heeft het Bestuu:c een nieu,1 plan: 
de campagne op tquw gezet en wel j_n de vorm van 1 t1aandelijksche prijs-
vraag. De v1inn9.ar VRn de--ze prijsvraag komt in het bezit van een fraaie voet
balk:offer. Mocht hij evemvel al zoo I n apparaat hebben dan Jean de persoon in 
kwestie een of ander voorwerp naar verkiezing belcomen, Is dat wat of is dat 
niets: Ook anderen mogen hier aan deelnemen, Is het geen lid of' is he',; een · 
vrouspersoon, dan wqrdt het natuurlijk geen voetbalkoffer, maa:è ook een ca,
deau naar eigen verlciezj_ng. De prj,jsvraag wo:::·dt U i'OO:t' 15 Augustus i;oege--
zonden. Mocht U hem echter niet ontvangan hebben, schrj.jf dan even een °Qrief•• 
je aan de prijsvraag-redactie: Egelantieutraat 25, Om in de administra'Gi.e, 
drukkosten en dergelijke te voorzien, en -tevens om de kas iets sterke:c te· 
maken,. _moet i~de:re oplossing ( iedere persoon slecht één) vergezeld gaan van 
4 postzegels a 5 c. Doet allen mee het is heusch de moeite waard. Als U een-• 
maal begonnen is, krijgt U er vanzelf schik in. Oplossingen voor 31 Auguc-• 
tus 1934 aan de prijsvraag-redactie, Egelantierstraat 25. 

CRISIS. 

Voor een slagerswinkel stond een jongen o'nophoudelijk te f.J.ui'ten. 
Dlt veJ?vee1dc de slage1') die naar buiten kv;1;.m om te :i.r1f'o:rn~eeren1 
waarom het jongmensch zoo 1 n drukte maali:te, 
nrk ·flutt mijn honcJ. 11 antwoordde deze. 
11 Maar je denk toch niet tl.at ik hem heb 11 

11 Dat w5.1 ,ok niet bewe:ren, maar als ik fluit kv;ispelen dj.e worè.'c-- · 
jes 11 • 

DAMES EN HEEREN, 

Het ts 1rdj ~;:eJ:-keI.ijk een g:coot voo:r:.1;echt met U enns te mogen 
kennismakeno Ik ben nl ~ de nj_euwe penningmeeste;e" lI;:ï.nè.el:i.j k :i.B e:i~~ d~n :Lemand 
in het Lensbestuu:c eç~;:oc10n waaraan U met een gerust he4:-i::i; Uw geld kan k\7:i.~i"LJ ·• 
rakena Ik waet hEriï tit~aJ: al te goed~ U v1ilde nog geen dona.teu.1" r~~o1"de11 mud.at 
U niet v1ist wa:t~ U moesi; geven of U clach:t dat; U missch:1.en te wetn:lg zou gf~ven 
.en- daa:cdoo1· ee;~ :,·aar· f:i.gu1.1:r z9u.i.té!le.an" Nu laat ilr U even helpen, U schrijft· 
gewoon een briefje of geeft zich op aan een onzer assistenten voor domltie 
pel' week,maand, 2 maanden enz. En weest U nu niet bevreesd da'.; U to vee]. 
geeft, heusch mocht het te veel z5.jn, dan zullen wij U hierop wel a·~tent ma--· 
ken, Het geld wo:cdt automatisch weg--gehaa:LtL C,& A, is voordeel:i.g, maa:r 
Lt en Se> is nog vcordeel:1.ge:c" Jk bedank U e~lVaBt voo:r Uw b1jd:re.5en:1 N:Let al-~ 
lenaal tegel:ijk, de.t brengt mis8clüen de adm:i.nistratie :i.n de war. 

WACHT NOOIT 'l'E LAlfG, 
Pennj.ngmeester P Q ~ 

Het verstand kom'.; met de jai:en, 
Maa:c 1 t is een bee',; je letat, 
Om Yoetb::1.lgoed te koc,pen, . 
. f:..1s de ·:-e1~g reeds kt·o1:j_1i~en gat~.t o 

. ' 
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4. 
HET DAGBOEK VAN EEN J.4 D.A_li.GSCHE KAlfPEERT0CH'l'. 

-°lw' Zoo zÓuden we dan weer gaan kampeeren in Putten, Aangezien in 
he:i: kampleven voornamen niet gebezigd worden en wij 2 Jans onder de gelede
ren telden, waren de namen al spoedig veranderd in de Neus, Broeder-Overste, 

· HijgeJ:, Luis en het V:r.aagteeken, Luis had alleen de 2e week verlof en zoo-:
doend.e trokken wij op 

ZATERDAG 30 JULI 

er met z'n 4 gepakt en gezakt op uit. Om 6.30 startten wij en werd langs 
de verschillende ouderlijke woningen gereden om afscheid te nemen. Pluvius, 
die den heelen dag zijn best gedaan had, was ons goed gezind en om 7 uur zeiè 0

• 

den wij den Haag voor J.4 dagen vaartwel. Zoqalsgezegd hield Pluvius zich 
best maar bij Boschhek gekomen kreeg hij schijnbaar last van binnenpretjes 

.en werden wij op een stortbui verrast, regenjassen werden aangetrokken maar. 
even -onder het -;j_aduct door· hj_ngen zij weer op onze fietsen om niet meer aan 
te tx·ekken voorlfiat we ons einddoel Putten bexeikt hadden. De tocht to·t onze 
eèxste rustplaats n. l, Woerden wexd zonde:r inciden'Gen afgelegd. Hie:. werd 
een kop koffie gebruikt en wat brood soldaa'i; gemé'.akt. Om 11.30 beréikten wij 
Utrecht we.ë.:r. bij Heek de inwendige mensch nogmaals verstlfliël5t werd. Om pl. m. 
12.30 bestegen we weer .qnze _ st~len xossen voor de laatste etappe .• Bij 

.Soesterberg werd gestopt en een serenade aan de maan gebracht •. De Amersfoort
sohe berg vlogen wij af en bereikten om half 3 Nijkerk. Daar werd op het 
tuinhekje van de Gemeente-Ontvanger een paax broodjes gebruikt en een siga
i·etje· gerookt. Putten werd om hal 4 bereikt en kampee,:den wij bij Oom Fxits 
U allen bekend uit het winte:rxeisje van Strik en Stropdas • 

. Nade.t de 'i~;etsen van hun last waxen ontdaan en de kist, die we met çl,e trein 
gestuurd hadden e;~ j_n de schuu:;:- bij Oom F:;:-j_ts stond, te bestemder plaatSfl· 
was gedeponeerd, werd een aanvang gemaakt me·t het opslaan van onze "Wigwam" 
Kussensloopen en beddenzakken werden met stroo gevuld,~ prtmussen werden 

· klaar gemaakt, zooden werden gestoken, geulen gegrayen, xfu;l.sthout aangesleept., 
ko1·tom het was een drukte van je welste en toen we konden zeggen, van,nacht. 
kunnen wij behoorlijk slapen, was het half ·7" Even het hoofd onder de pomp 
en toen als de bliksem naar de kexk, De H,Mis begon om half 8 en na een 
paa:r maal van onze plaats weggejaagd te zijn bv, met de opmexking: 11 Ex moet 
er een uit" hadden we eindelijk eeri plaats waar we konden blijven zitten. , 
Had eers'ii Pluvius ons dvtars gezeten, thans trachtte ook Morpheus het ·ons. 
lastj_g te maken doox zijn veilige armen uit te stxekken, doch hoewel het 
móeitè kostte, "eel suoces had hij niet. Om half 9 stonden wij op het Kerk-
plein en vlogen we naar onsnestje waar we om 9 u sliepen als rozen. Om · _ t, 
12 u, wexden we wakker. en toonde Neus zijn capiciteitén als kok, door een 
heerlijke kop bouillon te zetten. Maàr weer 0IJ.dex de pomp gaan hangen-en 
na dit heerlijke stoxtb;;i,d waren we allemaal weex het 11 ventjeH. Ele kennis
making met Oom l!'ri tH werd hernieuwd. en toen op· stap naar het dorp. In de , · 
Lindeboom werd wat gebruikt en een liedje gezongen; wat een gast aanleiding 

·gaf om een coliisumptie te offreeren, Het weex werkte niet mee en het was dan 
ook pl"m, 6 uur da·t we weer op straat stonden. 1 s--avonds kalm ve1·loopen, _ 
waren, om 7 uur :Ln he',; kamp terug, wat~brood gegeten. Als maar xegen, Hijger 
toonde zijn rnusioale talènten op een mando].ine wa:,_:;:-bij de Neus hem begeleid
de met de mondharmonica. Gingen om 11 u. kofferen en 10 minuten daaxna •..... 

Schrijf dit I s---Maä.ndags I s-avonds, de Neus is aan het koken, Hij ge:;:- en Bx. 0_. 
zijn aàn het voetballen • .. 
MAANDAG, 

' .. 
Om 7 uu1· opgestaan. Waren om pl.m. om half 9 klaax met het ontbijt en de 
vaat. Met zijn 4 naar het dorp gegaan om inkoopen te do.en bij de slager, 
bakker en2i, Nog even ee:r.i bak koffie gedronken in de 11 Lincleboom11 waax we 
als altijd·· gas.tvrij werden ontvangen en oude herinneringen werden opgehaald, 
Wfaar1ü,j te1; niet oll'i;bxak aan critiek op ons mooi 's-Gravenhage met zijn be,
ruohte houten ham, De verdexe ochtend en een gedeelte van de middag doorge
bracht in het zwembad 11 Vanenbuxgh" Het eten koken en vexwerken nam on·g~v~ex 
2 uur in peslag. Na de vaat gewasschen te hebben, mijn dagboek bijgeschxe.ven 
ondeJ: het genot van een heerlijk sigare'Gje • 

.. 
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5. 
Toen ~xd opgestapt om naar Voorthuizen te gaan, om daar een paar kenieeen te 
bezoèken, die daar ook aan het kampeeren waren. Na wat vragen en zoeken von
den we spoedig de kampplaats, Het officieele gedeelte zooals voorstellen was 
spoedig gebeurd en werden we al direct uitgenoodigd om I s•-avonds een avondwaia-
deling mee te maken naar de 7 heuveltjes, Deze wandeling zou beginnen om lo u; 
er zou ongeveer een 60 man aan dednemen. Vle hadden, nog een uur de tijd en sto:1-
den juist te bera:adslagen wat we couden doen, toen opeens eem muziekcoi·ps wer( 
gehoord . .Alsgekken vlogen we de weg op en arm in arm,meisjes.en jongens,jong 
en oud, pensiongasten en ooeren, allen hll.ppelden achter de muziek aan. Na een · 
rondgang door het dorp (Voorthuizen) werd weer terug gemarcheerd naar de kan)p
plaats, nu onder 'begeleiding van2 mondharmonica 1 s van Hijger en de Neus •. Toen 
we daar aankwamen ;,erd direct een aanvang gemaakt met het· sawenstellen van de 
stoèt voor de wandeling. 4 aan 4 met de Hagenaars voorop. Tsjonge wat was dat 
gezellig, In het stj_'hdonker, met af en toe een flits van een~ zaklantaarn, ove:r 
smalle boschpaadjes, door dichte dennenbosschen naar de 7 heuveltjes. Daar 
aangekomen even nu.mmeren of 1~e er allemaal waren met het oog op 11 v'èrdwalen 11 èr,. 
dan maar weer 1oopen, moeizaám er tegen op en holder de bolder er·· af. Bij- ons 
ui tgangspu.-rit gekomen nogmaalfl nummeren, nu zeker voor achterblijvers. ~.Aangezien 
het al bij 12 was en wi,j nog een half uur moesten fietsen, stapten we· maar di
rect op,• Een eindweegs nog vergezeld, Kwame-n oin pl.m. 12.30 in ons kamp aan, 
nog even thee zetten,boterhammetj-e eten en om half 2 ..........• 

PINSDAG, 

Werd om 7 uur waklrnr. J,J.n.Ks van mij was alles leeg, rechts knorden er nog 2 
behaaglijk, Hijger ging maar alvast naar het dorp voor brood, Toen hij terug:
kwam lagen er nog 2 in. 

!{eb weer genoeg aan mijn dagboek gewerkt l:let is pl.m, 5 uur (Dinsdà."g) ik lig 
ii1 de tent te schrijven, Aan weerskanten van me ligt Hijger en Br.O., Neus is· 
aan het eten koken. · 

Begin maa:i.· weer te schrijven, Hebben juist gegeten, Neus, Hijger en Br,O. lig:-• 
gen te zwamv1en over een of andere film. Het --regent op het moment knapjes. Maar 
ik was nog aan de ochtend bezig. Br.O. em Neus zijn opgestaan gaan.naar de pomp. 
Hijger en Vraagteeken maar alvast brood gesneden en gaan maar eten, Dekens en 
slaapzakken uitgeklopt,gevouwen, de boel een beetje opgeruimd, toen met zijn 
4 naar Harderwijlc" Nog even langs de 11 Lindeboom11

• Waren om 12 u. in Harderwijk, 
Een bad genomen in het IJselmeer, .nog eenige foto's gemaakt van de bekende 
Vischpoort. Hebben in Ermeló ifl een Lunchroom gegeten, Hijger snij:it,Neus. 
,smeert, Vraagteeken belegt en Br.~ ..... eet. Om 5 uur waren we weer bij onze 
w·oonwagetl. Liggen nog- steeds in' de -tent. Het .regent ook nog. Hebben lekker ge
geten biefstuk, aarc.. en doperwtjes met als dessert g?confij.te pruimen, 
Vs,-avonds naar het dorp gegaan: belandden wa&.r andef.s als in de II LindebooJil 11

• 

Waren nog meer tenissen, Met zijn allfln op de· stoeprand gezeten. en mondhar.;,; 
monica gespeeld, Hebben voor het eerst Teddy leeren kennen, een sergeant van 
pl.m" een jaartje of 40. Waren het er over eens dat het een engert was en heb
ben hem daai:om ook Tant~ Ted gedoopt. In het kamp teruggekomen pijn in ons 
buik gelachten. Hijge:c memoreerde en faI].taseerde wat hij dacht net Tante Ted 
te doen. Om 1 u_ blies Hijger de,lamp ... uit en om 1.10 ........ . 

WOENSDAG. 
• 

Vannacht een stortbui gehad, z:i.Jn er.alle 4 wakKer van geworden, wil wat zeg~ 
gen. Maar de tent is waterdicht dus geen nood. Eerst om s.30 opgestaan. De 
zelfde bezigheden van j_edere ochtend verricht, wasschen, eten, dekens uitklop
pen, boel opruimen ern::, Zijn naar het dorp gegaan, daar was Markt en bij Markt 
in Putten is het gewoonte dat er vrij koffie wordt gedronken. Waar zouden we 
die gaan drinken, bij van Dam(de bakker) of bij Bakker (de slager) of bij .... 
na·t;uul:lijk in de 11 Lindeboom" wat tegelijkeen mooie gelegenheid was om eens..,:g.aa:b 
huis te schrijve·n en daar zaten ze dan, de stumperds, gebogen over een vel pa
pier en maar schrijven, ja wat moesten.ze schrijven, mooiweer, -lekker eten, •" 
goed slapen, arnusee:ren ons kostelijk enz. enz. een anzichtkaart moet naar Piet. 
en na.a:~ Jan, hi.j of zij moet er ook nog een hebben, De koffie smaakt best, 
vooral als ze, ja door wie wordt opgediend, . ._ , ' 
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· •. Nada'.; de ~verschillende brieven aan de post waren toevertrouwd, ""''"" 
:>pgestlpt 01,1 een wa.ndeling in de 0;;1trelc te mal:en. Het weer wäs best, hebben 
loepen dwalen, mas.r 1,1et een ttollanö.scl1e tong è.oe je veel. In het kamp ge
lcomen 1,iaar ,;eer eten, Eten ei.at doen we als beren 4 soms 5 keer per dag. na 
iit gedeelte hebben wij de verdere middag in Vanenburgh doorgebracht; daar 
,vas Moku.,, goed vertegenw .;ord.i5d en hadó.en wi_j het weer gedaan r.iet" onze be
ruchte Houten Ha,:,; en van schuif hew maar onder de deur door. Nog even naar 
b.et dorp, inlwopen gedaan en een paar foto's gemaakt en toen maar weer naar 
llet kaii1p, eten gekookt, wat eten we vandaag ? Carbonade, aard. en appelmoes. 
:>nder het koken deed zich nog een incident voor; de braadpan 11 uit een bonk 
staal gegoten 11 had er sohijnbae.r genoeg van, zei knap en dae.r ging onze toch 
zoo weinig jus, borden werden bijgehouden en werd er gered wat er te redden 
~iel, de pan verhuisde naar de afvalput. Voor den avond waren we uitgenOO,'---,
:l.igd bij het kampvuur van een stel Ai;1sterdammers. Zijn nog even naar de 
11 Lindeboom 11 gegaan, hebben het echter niet te lang ger,1aakt, daar Tante T.e.d. 
!Cnap ver·velend was. Daar nog .even mijn dagboek bijgeschreven, viel niet v.eèl 
te schrijven. Hebben aan de Luis geschreven dat wij Zaterdag a, s. tot 12 u, ·· 
in de II Lindeboom" op hem zouden wachten en dat hij een nieuwe braadpan mee_·_ 
11oest brengen, hoewel wij er al een te leen hadden gehad van ? ja van -.;ie ? 
roen v1erd opgestapt en daar gingen wij, Hijger en de Neus voorop met de mond
llarmonica' sen werd even 11 Kun je nog zingen, zing dan rnee 11 doorgeworsteld. 
3ij het kar,1pvuur gekomen bleken wij niet de eenigsten te zijn, naar schatting 
8e;i man of 80, pensiongasten, boer,-'n en boerinnen uit de omtrek en de noo
iige kampeerders. Het kampvuur werd. opgeluisterd r,iet kampverhalen, muziek, 
ieclamatie en voordrachten. Ook onze Haagsche vrienden lieten zich niet on
oetuigd, ik hoorde een Hijger declameeren, daar is Paul Huf maar een kind 
oij en een Neus Amsterdams praten daar zou Louis Da-v:ids jaloersch op .worden .. 
)m 12 uur was het a.fgeJ.oopen en na nog een bedankje van de leider in ont-
1rangst genomen te hebben, werd opgestapt . Bij de tent gekomen bleelc, da.t 
ile bezoek ui.t Voorthuj.zen hadden gehad, dit merkten we, doordat zich een 
~lok hout i.n Br.O, zi.j1·n hoofdkussen bevond. Na dit verwijderd te hebben· èn 
een boterha.mmetje w2.s gegeten, doken we onder de dekens en even later was 
,1,lles in diepe :ru:,t. -

DONDERDAG. 

Oia 8 u .. opgestaan, het regende behoorlijk. Nadat de gewon .e bezig
b.eden gedaan waren, in stroomende regen naar Voorthuizen gefietst, daar thee 
,vezen clrinken en gezellig· zitten keuvelen. Orn etenstijd e-?n brood voor de 
iag gehaald, een pakje boter en een busje ):leverpastei en er werd gegeten. 
3ui ten plaste -het 1,1aar door en zoo tegen. de !::lid.dag werd het wat droger en werd 
oesloten met z I n 6 een wandeling te lilaken .. Vraag,teeken had geen zin en kras
te in z I n eentje naar Putten terug waar hij op het 3tal in de "Lindeboom11 

oleef wachten. Toen het stel weer· co;:ipleAt was en de verschillende bevindin
gen. ,,,aren verteld vierd een aanvang gemaakt met inkoop_en. · Neus naar· de sla-
ge;r, Br.O. naar de bakker enz. In het k;i.mp gekot1en eerst met z'n 4 aardap
pelen zitten jassen en de rest lieten we aan de Neus over, die er wel voo:1; 
i:orgde dat het in orde kwam. 's-Avonds zijn wij foto's gaan halen in Nieuw
Groevenbeek, na 4 fietsen in het dorp geleend te hebben, Neus,Hijger en 
\traagteeken op een damesfiets en Br.O. op een racefiets. Op de Harderwijk
sohestra.a tweg kneep Hijger er tusschen uit de 3 anderen acht er hem aan en 
Br.O. gelijk een Pijnenburg zat hem gauw op zijn hielen mae.r ach.; ....... . 
~:een doortrapper ge1:,end, raakte zijn stuur kwijt, plofte neer en maakte 
innig kennis met Moeder Aarde. Had zijn knie en armen bezeerd, liep nog al 
goed af. F-iets mankeerde niets. Hijger en Br.O. terug ga.an ",andelen naar 
het dorp, Heus en Vraagteeken gingen door ne.ar Groevenbeek, daareen tijdje 
ai tten boomen" Toen v,ij naar get. dorp terug gingen, iiadden wij onderweg ge
zelschap en 1110esten wij het• weer ontgelden, toen ·het bleek dat we Hagenaars 
waren, Na het gezelschap, dat uit 3 dames bestond,· de weg naar Drie gewezen 
te l1ebben,' nog even naa.r de "Lindeboom" gegaan, daar foto's bekeken en la
ten bekijken en .:toen maar weer naer het kar.1p, waar onze naaste buren een 
vuurtje hadden gemaakt. Hebben tot pl.m .. kwart over 12 aan het kampvuur ge-
zeten.Hijger speelde op de mandoline en !ileus begeleidde hem met de mondhar
~tonica, 
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7, • Hier, wil ik even.stilstaan, om U een:lgszins een denkbeeld te ge-ven van zoo'-n !{ampvuur. Stelt U zich voor een s'cul,;je heide ornrno"1d ddor bOàchjes. In een van de hoeken een zandplaat wae.rop het vuur b.ro.11dt en mët daarom heen 8 jonge kerels. Wij gaan er een ej_ndJe v2,naf' ,r~aan, · daar" zitten ze starend in het vuur, een rosse gloed geeft vaag de t:.:-ekken weer, om zich heen een deken en boven zich een ste:r1·enheme1, e:1 terw'ijl de mandoline tokkelt van "Guter :Uond, du gel1st so stil.letr en 1:e,. droge hout knapper·• .op het vuur is. het of je in een andere v1ereJ..d' bent. l/.ae.r da'G kunt U zich niet ·,oorstellen, dat moet U ;;ieemal<en, 0,,1 12 u. was het ka.apvuur af;;;eloopen, noJ. even 2,e,,,acht, O;;l onze buur;:.an, cli e jf.l.rig wao te· f elici-teeren en toen maar kofferen. 

VRIJDAG. 
• 

Om 8 uur stonden wij bij de pomp, Hijger· aan de zwengel, Neus ér onder en. zoo vervolgens alle 3. Verder toj_let gern•.i..ák'i, e,1 om 10 '·'·· was al;-;.,._ les in orde en waren juist va.n plan te staJ:ten om naar hot Ud.deJ.e:rmee:r.. · te gaan, toen een bekende uit Den Haag (die ;srj_j lüer verder ûe zv,5.jgei'. zullen noemen) aan kwa,a zetten met maar eventjes lJ. dames, T<>en llesloten we met z'n 9 naar het Uddel±ermeer te gaan. Door ornsta,nd:l.gheden, die ik hier niet ·verder wil ui twij den, bleven we toch met z I n lj. over tn1 ·i;:L'Etp-tem we dus naar het Udelermeer. Bij Garderen werd g7'f.ltop·~ om wat te c1.r1nken· . en hoorden we dat de por.ip maar liefst 56 M. diep zat., Bij het Uclc1elel·mcex gepicknickt r.1et als dessert een suikerr.1eloentjc, Wa:ren om pl.m, l.f uur tn de lfHèir.rattr _terug •. In verbanä met de Var,tendag geen warm eten, wil dus · · ze6 gen geen aarda.p_Jelen jassen, geen groenten schoonr!laken, geen vaten wasschen, geen pannen schuren, tsjonge \c7at een 11 malc,:::1.e 11 , 's-Avoncls ging Hijger naar Voorthuizen, lifeus aaa:3:',, Br,Overste en Vntagteeke;,1 naar Ha1·der•· wijk, daar wij gehoord hadden, dat daa1· ;J.uziek was, Bleek echter· niet wa:, .. r-. te zijn.· Harderwijk in het rond gefietst en .toen 1iiaar weer op b:u.is aan, ter hoogte van Ermelo, kenissen ontmoet, Neus was gmw(vertrokken, B:r.O, deed niet voor hem onder, Vraae;teeken bleek een Vraagteeken.· Om half 11 . v1as de heele ploeg weer in de Lindeboom, 'fante Teel was onui ts-te.ar:,baa:r, · Zijn daar niet lang gebleven en waren dan ook om ltwa,rt over 11 hij Oome Frits, waar natuurlijk alles in diepe rust was, Onze buren bloken een afscheidskampvuu;i:- te geven, daar zij morgen weel' ne.2.r het Haagie gtngen, Daar nog even bijgezeten, Bij het ter ruste begeven een en ande1' nos- eens Ofl opgehaald, de lamp ,;;erd uitgeblazen en het wa,i vool' vandaag wee:r. gebsurd, · 
!3-ATERDAG. 

. Hebben va1u1acht knap veel regen gehad. Laat opgestaB.n, was geloof ik al 9 uur.- De Heele ochtend zoo I n beetj'e geregend tcit half J.2, In het .· ka.;:ap gebleven hebben de s~aapp],aatsen veranderd want voor de volgende week hebben we er een niemve ·kostganger bij,, n. L · de LuüJ, Oül lial.:f } waren we iri de 11 Lindeboom 11 daar brieven 9.eschreven naar huis, Een pal•tj,j·~je met z'n 3 6ebiljar1;,, Br.O. vermaaktë zich.met cle gra.mophoon, iate1• o.e sjoelbak voor de dag gehaald. Neus, Hijger en Br. O, naar de kapper, morgen j_s het eeaè.a:_ Zondag, Hijger li(;lt zelfs zijn hae.r bij knippen, ·,:el eon beetje ve:r.de.ch·i;. Na2~r de krant ;vat doorgelezen te hebben, waarbij, wij toen pas 'tot de ont,dekkin6 k·,,araen, dat Hindenburg dood was, maRi: wee:r: na?i: het kamp gegaan, daar vat eieren gebakken en om 7 uur stond de z1-:rijger voq_r OllEJ Heur~. Hij kwar!!. goeqendag zeggen, want de volgende dag zou hi.j naar Dr:,n Haag gaan. Sp}l~en met hem af, dat wij in de 11 Lindeboo;,i 11 kwe.rnen, w1:,al' b1;1:J I mi.dat '.1ij zich, had laten scheren, zich bij ons zou voegen. ifoesten to_ol1 1.n :Lodol' · geval 0Jot 12 u. op de Luts wachten, di.e uit den Haag zou l::61J.on. Waren om· 8 u .. in de "Lindeboom" Zwijger zat vel'schoJ.en r,ch',;er een glas bio:;:, hoe beät&.at het I è,et zijn 5 een beetje de Do1•ps'Gr2,at "ifoo1·gew2.ndold, we.lrb zijn··•s-avonds de straten.meestal uitgestorvfü1, Z2.terfü;_g,J.0 e:c alttjd. meer drukte in l:'utten te bespeur(;Jn; Een kamplied!):e ·,,;at we _de vor:Le-e r.1af; geloe:rd àadde.,, ltlonk door .!:'uttensoh- ,st:raten, lU. spoed.J., Vl'J.;;den e:.: mee:r e;,. te--· rw;; ko,aend bij de 11 Lindeboo,.i 11 stierven de l?.2.tste klanken weg ve.n nop do groote, stille heite,,,,tr F 
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Onderhand was het half 10 en zw~jge_r maakte aanstaltèn om tè W~ 
tre~ken; Nog even naar binnen voor een afscheidsdronk en we zaten nog 
_,e~ 5 1;1inuten, of de deuren van de warande gingen open en daar \ré~îrnh·e1e:n 
onze vriend Luis I zoo kersversch uit Den Haag, handen werden g'?d:t'ükt~. 
vragen gesteld, nog even voorstellen en hij was al weer ingeburgerd, Hij 
was tot Utrecht_rnet de trein gegaan en vandaar komen peddelen. Be!'lloten 
werd de Zwijger tot Voorthuizen te vergezellen, De bagage van de Luis 
werd zoolang in de Lindeboom achter gelaten en voort ging het. Nà eèn 
half uur fietsen kwamen wij in Voorthuizen, gingen nog even weP.r naar dé 
cabtine, maar dit 11 even 11 werd bijIJ,a' 2 uur. Nieuwe kaiüpeerders waren_ ä.á.nge~e. 
komen, nieuwe spelletjes werden gedaan, nieuwe liedjes gezongen en last . 
not lJ.;:st werd er 6edansit. ·om 12 u, na1:1en we afscheid en waren om 12,;30 
in Putten. Nu Luis zijn bagage; zo·uden ze nog op zijn ? Alles was in 
diepe rust, de deur van de warande stond open en gelijk een dief sloop 

, de Luis naar binnen; maar een zacht gegrom gevolgd döor een woest geblaf 
noodzaakte hem beenen te maken. Wij zouden ons voor die nacht moeten be~ 
helpen, want zijn deken, zoowel als zijn slaapzak had hij niet; In het 
kamp gekomen was het weer hetzelfde van iedere avçmd • Luis werd van een 
deken voorzien, 2 plus-fours en een overhemd en hij had een hoofdkus
sen. Na nog een en ander gehoord te hebben uit Den Haag duurde het niet 
lan6 of allen sliepen spoedig in en hadden wij de eerste week van het 
mooie karnpeeren erop zitten. 

J O L I G K A b P L E V E N 

Wordt vervolgd, 

28 Juli 1934. 

Het is triest weer, de v:ind staat pal op de rui ten. Hij korat 
er ·door heen en ik moet me goed vasthouden om niet van rnijn stoel weg_te 
waaien ... et is stil in de verkoop, (Geen nieu~1tje) ik heb dus al de tijd 
om mijn boeken eens dóor te loopen en te zien of er nog wanbetalers wa-,. 
ren. Ja, zoo waar 3 stuks, •t Moest niet maggen, Enfin de brief hebben 
ze thuis gehad, Een week tijd heb il< ze gegeven en dan , ... de deurwaarder. D: 
Dit is eventjes tijdverdrijf,. trant klanten zie ik niet. Nog 6 uur voor 
de boeg. Kijk daar lsemt kleine Jan met Coos, Ik ga naar buiten maar voor 
ik z1;1 wat kan vragen zijn ze reeds voorbij, Lenig en Snel, Ja snel zijn 
ze. Je kunt zien die lui zijn getraind, Over trainen gesproken zijn er 
van de 50 seniores wel 5 geweest die de training regelmatig hebben be
zocht 7 Ik hoorde mompelen van, .... ,. 4 zegge vier. Loet je nóg 
peultjes, JJaar ja 1 t is zomer (kijk niet naai' buiten, want dan zie je 
zuidwesters) en dan. zit je liever met de bal aan het strand of ga je vis
sèhen aan.de Soestdijkschekade waar meer menschen dan visch zitten, En 
het is of de duvel er mee speelt zegt de secretaris, want va.n al de men,-, 
sollen die. er aan het peur.en zijn, zijn het juist de spijbelaars, die in. 
plaats van trainen zijn gaan visschen, ,iog een vil3chje kunnen verschal7 
ken, 'Ja menschen daar ga je nou, 30 leden geven zich op en pl,m, ·30 ge·
ven op, U mo-et goed begrijpen dat la~tste woord, v:ant tusschen op en over 
is een groot verschil. 11aEtr we lat.en de moed niet zakken want es wird 
schon wieder besser. 

v. • 

lfA EEI-J FEEST. 

Nu onze Lensrevue weer gaa.t verbchijnen na een welverdiende 
vakànsie, mis ik = nog de tijd voor II Een woord vooraf 11 • 1 t Spreekt ech-
ter vanzelf, dat er tijd gevonden l!loet worden om onze oprechte dank te 
~eggen voor de spontane blijken van belangstelling die we lilochten onder~ 
vinden bij gelege_nheid van ons op 16 Augustus gesloten hm"elik, 1 t Is 
geen gemeenplaats als we zeggen, dat de hartelikheid der Lensers ons bui
tenm~te getroffen heeft. In de Kerk, in de pastorie, tijdens de receptie 
en OQK_\later op de dag bij de we'-'r vroolike viering, overal was Lens. 
verteg~nwoordigd, Uit alle kringen werden wij gelukgewenscht: er waren 
bestuu:iisled~n, gewone :L'iien en donateurs, oud-leden en ouders. ~elfs 
vrouw Fe;;nina, de dichteres van ons klublied, bleef niet aohter,,,ege, Ook 
de geea.\elik adviseui·, t·>-.G onî., nie,t --err.·eten, 

. J ' ~ 
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. Is het wonder dat we uit pure dankba?rheid op onze eerste 

gemeenschàppelike Zondag een vrandeling naar de Leijweg r,1aakte11, waar. de 
eerste, die we zagen, natuurlik ...... ·.:.onze.voorzitter was ? Is het . 
wonder dat we met trots opzien naar het prachtig geschenk dat Lens ons 
aanbood ? Nog even ,Hl ik verklappen, dat een galm van bewondering door de 
zaal ging, toen een pracht van Japanse•lélies we:r:d aangedragen, bijeen 
gebonden met blauw en wit. De oberkelner vond I t vanzelfsprekend dat , , . . 

daarvoor slechts een plaats was: de eereplaats 1 

Vriend,en ! laat 't zo altijd zijn:. Lens op de eereplàats. 
Twaalf jaren bijna werk ik al voor Lens; bij mij behield Lens nog steeds 
de eereplaats. Als we allen daarvoor zorg dragen,· behoudt Lens in ons 
Bisdom en daarbuiten: een eereplaats. 

De vorige week, 
ik zie nog bleek, 
en groen en vaal 
van 't helscp kabaal, 
kwam 'n lang jongmensch 
uit naam van Lens . .... 
op een fijne ·stoornfiets, 
dat is pas iets, 
bij m'n kleine zussie 
OlJI contributie 

· Ma lang •gewikt 
en rijp gewogen 
in dagen niet gebikt 
('t is niet gelogen) 
zei Pieter stil:· 
11 Ja, ik wil" 
Hij keek terzij, 
Lens was er bij, 
Naar zi-jne bruid. 
Hé, 1 t"'.was er uit 

.P. Jufferraan:_s. 

Ik stond stijf pa{ 
en vroeg me af, 
is •t met ·ons geld 
zoo goed ges~eld 
dat hij, o je, 
r,1et een H. D. 
rond.gaat tuffen? 
Of is het bluffen 
en betaal ik misschien 
nog zijn benzien? 

Toen ·wachtte hij 
wat zij wel zei. 
Je weet maar niet 
dac_ht onze Piet, 
wat zij zal doen. 
Doch zij sprak koen: 
Ik word je vrouw · 
begin met jou 
m'n huw'lijkswandel 
in rue Amandel! 

En ik•vraag nu 

Ik hoorde mompelen, 

in deez 1 revue 
voor •tjonge paar 
nog menig jaar 
van pu1,ir g~lu.k 
en vrij van druit. 
Dat is de wensclî 
van heel ons LENS, 
tot beider nut. 
Ik stop, 

JAN KHUT •· 

dat Piet letterlijk en figuurlijk in "de boot 11 zit, 
dat we een penningmeester-puzzelaar hebben gekregen, 
dat we nu ook een puzzelende kas-commissie zullen ,.'');":, .. 

ndootdig hebben o! uikt de puzzles 
II 
te gerkaken. •½..:7./'. 

a we onze een.en unnen gaan verre e,1en" _ 
'· ~-. ' 

. . .'• 1,· .,. 

de.t de trekkers in :rut ten weer trek hebben ge:i,.ut • 
' . . ... ~· 

Jan Knut. 

JI' .... 
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' . 

OFFICIEEL. 

Gedenkt in de verloren oogenblikjes onze overleden vrienden 
Bep Startenburg; Ja!} ,Goorbe1'g, Guus Bol, · Louis Wezenberg, 
Freek Stoops,en,Andre Smits. 

. Verl6ren: Door den ;oorzitter werd op het terrein een vul-, 
penhouder verloren. De vinder wordt verzocht deze teruz; te 
brengen; 
Clubavonden: Allen worde11 -yi tgenoodigd de. clubavqnde,, te be
zoeken OD Donderdag in Cafe Alsem. Het bestuur .overwe"e;;t 
plannen hieraan attracties te verbinden. · ~ 

EEN WOORD VOORAF! 
~ . :L. . . • . 

-•.i 

"V aren, varen, over de bai'en, 11 .... -. 

Dit II séhone" lieä. r1ag ilc tans elke dag zingen góddà!lk in 
sti.;jgenä. blijder toonaard.- nu.ik van de vàste wal_, die men het ;vrijgezellen 
leven noemt, in de huweliksschui t ben geklom1.1eno;;, zoals onze voorzitter 
't, bij ons _feest zo goed zei, met stum·mat,shand het ro'er 01,1::Cle~:,d heen,t.e 
zéilen ·op het kompas- .. van -God naar de haven, waar wij allen eens hopen te 
·iandèn: Vol· waa:rdering nog voor de hartèlikheid d.ie Lens uit alle lagen 

· on,s toen heeft getoo1:,d, ben ik en and.eren met. r.qij, .met vriendenhand en 
v·riendenhart Bep Janssen gaan gelukwensen: We· gingen met graagte, omdat 
Bep al ja.ren lang op zo grote _scha9.l zijn dienste:1 aan Lens geeft. 'tjonge 
paar moge zich er van ver.z.ekerd houder,,. dat ,,,è in de geest - .zo niet ter 
plaatse - hebben meegeleefd met-j_1~n, toen ze zïch voor God verbonden. 
Leef tezamen nog lange jaren ;i._µ 1.ïëfde en eensgezindheid onder de zegen 

.van de hemel. Moge.van U .ten 'volle gez.egd ;yo:rden .wat _Vondel zoIDg: 
, ... ; . 1, ,. _. , ,._ ~ ··:. .-. ·.;i, · • ' 

Ç1aa~; wepd. oprechter tr~1.J1 • 
Dan, t1:1s Sc~_e_n __ r4an; en_ vró"t+vi _ _.- ·,. 
Ter ·,,reféld .oolt gevonden,.? 

.Twee .zielen gloênde a'aneeügr:Jsmeed 
~ Te saam §;ekloiiken, en· vérbónê._en 

· . .- · -.,:·.· · · ·· ·. In lief en leed.' 

Maar vooral veel liefs en goeds wenst U toe 

BIJ HET hü\'iELIJK VAN BEP JANSSEN. 
. . 

, . 

. ·"ï-

De Redaksie. 

Wederom geeft een vaP.. de oude Lêne'-garde-het aangedurfd dei 
groote reis per huwelijksboot te; begi:rmen. Hij heeft daarme.de de eerste· 
mijlpaal geplaatst,. welke, naar wij allen hopen, door vele zal worden ge'
volgd-. En wij. biede·n dan .in deze revue nogmaal~- aan het jonge paar onze 
weJgemeende gelukwènschen aan namens alles wat Lens heet en spreken fle: 
hoop• uit, dat hun. ]?ootje met God' s ·hµlp behouden ove:.: de soms zoo woeligè 
bàren çl.er levensz.ee mag ,1orden· geloê( st om eens na een reekf:/ van gelul{kig,e 
jaren de veilige haven te bereiken. · 

W. van Böheemen,, 
Voorzi ttêr .• 



AAN 'DE LEDEN . ! 

+ 
i 

Reeds verschillende:mal~p richtten ,nJ vanaf deze plaats een opweltking tot U om door daàdy;èrkelijk~ rnedewer}dng uw bestuurde·reri ter 
~ijde te staa.n bij het behartiger1der Leh1 - . belangep._. 

Ieder 
pen ni•et_ waren van dien 
hierna yolgende klacht 
trekke hem aan. 

voor zich kan vaststel:len in-:hoeverr•é · déze oproe-
11eens roepende in de wqest13n11 en irÎ'hoever-:re de -

op !len van toepass:ï,r:g iis. '/iien de schoen past, - · 
. ~ . 

! 
Eet is een allertreurig~t verschijnsel, dat steeds weer· 

~iege~en, die in de vereeniging reeds met ,functies zijn belast, ook nog · ae anaere voorkomende 1·:erkzaarni:1ec;en, •-zooal·s, (om maar iets te noe;:1en) het 
in orde bren&en van het terrein, ·het kalken enz, enz. moeten verrichten, 
omdat het gros der leden, de goeden natuurlijk niet te na gespa,oken, hier te la,nlendig voor is. -En wij zijn er van o:vertuigd, -a.a,t met een zeer· ge
ringe dosis 11 goede wil 11 zoovelen.iri dé gelegenheid zouder, zijn iets·te doen. 

" .•. - ,.., ~-~- '• :.-~!_ .f:t~:..4'J,:.C....$:-:--ci•,.:•c :~, .~, ...... -.. .. ~· . 
Deze ziekte va,n lamlendigheid of Wel gemakzucht is het, 

welke helaas ook onder onze leden heerscht'.en welke.de oorzaak wordt, dat 
ook de werkers er door word.er. aangetast en'het bijltje er bij neerleggen: 
Wa1,t dit hebben wij persóonlijk ondervonden, dai; ondanks l'Jerken en voora 
beelden geven de uitwerking hiervan OlJ de leden p.ihil vias. Juist éi.eze ontmoedigende houding onzer leden z1tl ook op den· duur de "oorzaak zijn, dat 
diegenen, die nog iets d.oen, er de brui aan_ zullen geven . 

. ' i .:. 
Heeren, ·dit moet en kan· ánders-· vrorden. · In de ko,,iende 

rüa.2.nö.en zal voor het kalke.n van het terreirr gezorgö" r:.oeten worden, ter-1üjl er overigens-aloijd iets te doen is .of" gedaan kan word.en, v.,J..,~"ü.it 
nu, toont dat ge niet door die ellendige gemakzucht wordt beheerscht, slaat de handen eens uit de n:ouwen en geeft U bij ondergeteeken·ö.e -op als een . 
van ö.iegenen, die met ons willen werken voor ons Lenig & Snel._ 

Vooruit nu, toont' dat de alg.eta~,•eene' kwaal -der huidige jeugd, n. 1. gebrek aan bezieling, wilskracht, plichtsgevoel en -enthoust.l).eme U vreemd is en slaat de handen aan ·dë:uloeg ! ·· 
... < 'ii :-.-..~· .. 

Vooruit nu, ;ij allen, die Î1og "nietà deed en het waar-e_' 
schijnlijk toch wèl meent met_ Lens, schaart,, U aari"à.e zijde der werkers en" 
U zult ondervinden, dat het ü enthousiasme "en clubliefde zal bijbrengen; 
te veel verliest men uit het oog, · dat het juist' à.e leden zijh, .. die de ver
eeniging vormen,· dat zij er van maken kunnen wat zij willE!'.ri•':°'· -. . 14 ,· . • . • .. . . '• "' . . l . . . . 

En wij herhalen wat wij· in oi:J.s.: öp\:Jnj_ngswo"ord-.. t-èr jaar-
vergadering tot U zeià.en: Wij w:i.lleri IJ a1leê·oiêç\.E:n y,~t ~';7ij kunnèn, v:ij -willen alles- doen ·,;at-· in ons· i/etiitögên ligt ;·~wl} .. vY,ill·en v,oor N werken, 
maar niet zonder Uw mede~ie.:rking. •· • · , . I ... 

Voor\.ü t êsUS, laat dit' 
zijn en toont u kerels van de daad, Aan 

woo±-d. nlet 
het ;we1;k ! 

"tevcrgee:t'G. "toii U .g"r:i oht 

!-
1 W.v,Boheemen, 

l · Voorzitter. 

VAN DE PR!JSVRAGENREDAKTEUR. • 1-.~ . ; . ! . . . . . . . ,. . . . . . ·: 
· De eerste prij;vraag is ··v1ederom voor·bij. Onder de vele 

oplossingen waren er echter maar lj.·die de juiste cijfers hadê_en ingevuld.·-•_ Het is ;iJel niet· veel, temeer daar het juist ,zoo'n makkelijke. was. Voor de · 
goede gang van, zaken laten wij hieronder ê.e :juiste oplossing' volgen. 

. , 

83204- , . 
X · 7238. 
665632 

24-9612 
166408 . ; 

l~~~~~55~ dit' 
1 
; 

i 
' 

l 
' l . 

. .,1 •. 
. ,. . . 

was•alles. .. 
i 
l 

' 
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Velen.zijn er in de war gebracht_. 
Dit \'ias·:eohter maar een voorbeeld. 

,'fl._è-'-goede oplossers waren: 

d-ool- <l.tl lllöd~e-&ling, 'IOO'I'b-eeld lt. ,te l ... 
1i .- ~ ;.~: t . ' .,•., . ·. ~' 

. -;_ .. ! : -., 
Den Heer P, îültenburg 

_ 11 Jàn Knut 
Mejuffr. D. Krijgsman 
Den Heer A. Walhain. 

. , . 

, reep. genummerd 1, 2, 3, en lJ. · ., ~ 
Op de bestuursvergadering is aan een persoon di.e van de2:e nur.imerl.ng to.taal 
ni,ets _kon afw.eten gevraagd een van deze cijfers te noemen, waEti'op ~ui:m1er :, 
als winnaar v1erd uitgeroepen. Het was wel erg, 3 raannelijke en nog moest~
het zwakke geslacht met de prijs ga.2.n strijken. 
Hie~onder ~og de inzending van ons allen bekende J~n Xnut. 

. .. 
' 

... 

LENS PRIJSVRAAG NO;. 1 • 

Ik heh gepeinsd,· 1 k heb gezweten, 
'k.heil:D nagedaql}t, doch nooit geweten, 
Dat.· rek;enen zoo moeiJ,ijk ~;as. , 
'k'· zat als· een meester voor de Klas 

... i,. .. Te _,schrij v,en en te sommen·, 
Er .was niet uit te kommen! . ... , .. ... ... ~· . . ' . . 

.Totdat op 't laa, t st ik .zèi: Eureka 1 , · 
Nu -weet ik al tot t7ien ik ga !.-
En door m_iddel van de zwarte kunst, 
Kwam ik bij Allah ,in de gunst, 

. Werkend met koffiedik en ei · 
Schreef ik dit_ som"1etje op m'n lei: 

s32oll.' 
X 7238 

- 665632 . 
.. 249,612 ; . 

.166408 . · 
_ t:;82428. 
; .... boZa.30552 . . 

. .: ,, 

...... 
. , .. 

'.::,,: 

.. .{;.· ~-,:,_ 

:, . ·. ~ 

"•. 

... 

Denkt U aan mij als 'teven kan? Mijn_naam is Knut 
·-met voornaam Jan, ' ·. ' 

,· 

LENIG EN SNEL PRIJSVRG.AG. 2, 

Ziehier ds, nieuwe prijsvr:aJi.g: 

,·A, A B B D I) :E; E E E E "H I I. L ·Q O. Q R R 
.... .,_. R S S S S S S T, T. '.I: ~T2•cT. Të•T •. U U W, .-~,-· •· :; •· .• ;-~-,-

• · 1 ~.... ~., ·" · - .· • ..,. '>:" ' ,;.,,.,_. r! -- "n-"'4 ; ..... _,. ',, 7-·,~·-''.· · ~-.~ 
_I_. · ,s·· :f ~~- ... " ..,•~ .. ' ;.~I'·':· -•.·--.•. 

U ziet 37 losse letters netjes gerangscp.ikt.::_M~e_gi.;l;al• is het tegenqeel het ; 
· geval, dan moet tJ rangschikken. Nu echter gooit U ze maá:;:- flink door el- · 
kaar, .U neemt _hier en daar een .. uit_. zoodat U 3 Nederlandsche spreekr.oorden 
of spreuke1i. krijgt, Iedere letter ;·mag sl.echts eenm2.al gebruikt worden. · • 
Om U een beetje op. 1neg te helpen. Beter· een half ei dan een leege kop, 
ziet U dit is het niet, ., 

Maar wat is het dan, Ja beminde geloovigen, mediteèrt eens rustig, Heusch 
U zult het wel vinden, ()plossingen voor 15 Oct~ber 19_34, Lens prijsvraag . 
redactie Egelantiesstraat '25, 

-

T~Î<dekking der algemeene onkosten die 
te ve:r:1::erken gekregen (b,v, huvrnliken) 
in te sl1.1iten, 

de vereem.g1ng de laatste maand heef.,'., 
wordt U verzocht 3 nostzegels'á'6 c, 

- - ' - f;,, 

' . 

Uit "Onze courant" 
_IETS OVER BALSPELEN".• 

. Er worden tegenwoordig veracheidende soort.en balspelen beoefend, zooals 
voetbal, rUgby, korfbal; waterpolo, tennis, liocky en cricket, Het zijn··· 
moderne spotten, maar wie mocht menen, dat zij pas in de laatste tijd zijn 

~uitgevonden, Sl!êl~,t de plank mis, 
' 

• 
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Ook de geschiedenis van. ë.e bálspelen gaàt tèrug,tot 'çie grijze oudheid. ':sri ' 
~iet alleen de kinderspelen,· zoals, het kaatsen te5 ém een mu;,µ' of ·het speI 

,~át rwij speelden onder de naam 11 stand1_1 Nee, de balspelen voor de groteren· 
hebben eveneens een eerbi edwaard.ige geschie.denis .. · Zoo'7el çl.e Chinézen als 
de Egiptenaren vexmaakten _zich met ~àlspelen. De Grieken vonden deze spelen 
zo belap6 rijk, dat ze, er spesiale terreinen voor aahlegcl_en in het Giw1Ets_ion. 
Ze beoefenden o.a.· e.en spel §at wel iets op oris hockey geleek. pe balleh. 
die gebruikt r,erden, waren van leer, gev1.üd'met vexen, vijgenkorrels öf .-vrol, 
ook lege, met lucl::t gevulde ballen kenden zij .en zelfs glazen balle!l of ko~ 
~els. · - .. 

De Romeinen die ïr. het 9.lgemeen niet veel voqr spört voelden; ken~ 
dei1 viel verschillende balspelen. Julius Caesar en keizer Augustus b.v. ver~ 
:naakten er zich vaak mee. Doch de Il,omei:r;ien beBchomfrden het niet e.ls sport. 
Zij beoefem'i.en het balspel om de gezonàheiê. te bevorderen. En cwerkelik is, 
è.a t enkele ve.n hun spelen verrassend overeenk;,-ame:!:l met. -het tegenwoord.ige 
hoclrny en tennis. Het spel 11 Epis]{yros 11 dat de Spartanen speelden, was on
geveer het.zelfde als ons rugby, 

' De Frans.en echter 17fJJ .. ~n.r;ook de eer b.ebben de uitvinders van het 
moder·ne spel te zij'n. Ee1~ feit. is dat• in Picardië een soort -ko_rfbaHrpel heeft 
bestaan, dat nog niet. gehee_l verö.vrenen•, schijnt •. Me;r,, noernde het 11 Souls 11 •• _De 
deelnemers verdeelö.en zich ·in twe-;; groepen, die elk ·een paal hadden ,,3,e.ra2.11 
een met papier. bespannen hoep,'l ·beve'stigd ;'(_as. De burgemeester gooide de 
Jl'ote v~renbal, die met stroo en hqoi. v1e.s opcevuld, in het midden van h0t 
veld omhoog, rraarna het spel begon, De spelers moesten trachten de bal do.or 
hun eigen hoepel te werpen. SÓms gebèurde het v;el, dat do deelnem~:r:e etokk:en. 
1,10.chten iebruiken om de ltt?_l te sla2.n, -~ ... . ' , .. 

een vcrboé. uit 
voor alle 
te· r.iaken. 
lopig het 

K2.rel 5 Vë..11 Fra.nkrijk V?.;o,rdigdG GChtel' i::1 1369 
spelen, die niet tot doel h?..ddèn zijn onàerd,i,nen 
3n omdat je met korfbe_!spel geen soldaten maakt 

tot goeö.e, sol,èie.'t-en 
betekcn~e dit voor-

einde van II Soule11 · ·., 
( nog niet uit) , 

GRAFSCHRIFT OP Ei:.:N AUT0, .. 03ILIST. 

Hi',j- nam 1:iet v~.e.rt een binnenbocht 
Hier ruat. v,e.t· :iien ,no.s v~r.dg~n r.ï9_cht.; .. 

Good Year i{ePs ., 

(,i,;DJLD Io EEi: SCHOONE ZAAK. .) 

·· .... 

1 . . . Ik Zit I S?!.."Jonçl.a op ;.lijn ~arael' en t radh t een stukj_f: t 8 
schrijven. voo::: de L. en S. revue, Vo.or .üij ste,_a t een boekenreli:j e ,:,;1t een_ 
p2.?.r dictio::m2.ires en 2 a1·:.1zali&;e ·boeken met Proze. e:: PÖëzie van onze 
;rootste soi1rij.v;,rs. der vte:::_ la2_t~te: e,eu,7en, di_e· ik eens op è.e ,:.arkt, na 
veel .loven 0,1 bieden, voor een z2_èht pr·ijr:;je,bp de kop getikt heb. Het is:,; 
rustiis ronde~: r,w, een niet 2.l te ,:2.ak .;v_ç,,orko,.;enclc: stil te. in. onze dichtbe-" 
volkte buurt, ,à.oo:c het opçesohoven r:'i-.ei1, è.ringt 6 ekoer V'?~n duiven tot ~lle 
door; stelt 1J zich voor een volksbuurt zonder duiven. E'n tik~te_k o:_o de k~.st 
.. :et zijn eeuwi:., geduld en monotqon getik 6eeft half tien e_an, or~ ,.,ijn sche
merlamp zoe.u1en eç_µ pa9,r TàUéfoen en dqei1 .2.f en toe e_en ae.nve.l op mijn toch 
al niét te vette corpus, _1.::e.ar ik zou, w2,t schrijven -voor è.e L,cll .S. ,revue, ja'" 
1.ne"t moet i~ s01";1.rij.ve_n, .. '.Qv~r-' gien necL• txij~. die Lenfl verloo·r, · ._Ç_ve:r. eep club-:. · 
e"vcind dte zoo ë;Oed bezod'P..t.: v;g __ rdt, over eep. Zr:.terdr. JLlid.à.a,; -op het Lens veld, 
of over onz.e· z,:-n;:-:çlub., .-1{.rr{a~· je niet,,s rn~-~e~ 'Zf.L hoö1~t, of. i!5 het so:~s ee!~ d.00~ 
''1n~i-::i ., t.·-- P.,:.:)"", ~,..,_. 1-.1~-...~r,..:.e ,, ,:•L.~ ,-.-,½"t·e·· ~o .. ~1• ~'Y':o.·ers "Op+•··-e-- .. <l(.10.· 0 ., ... .:'Yl L 8" s 4.._ ,.\..'.VC t•.~•.:V • ...,.._,.1,.._ ..:...7;.~!l .l..L~!--:-'·J .. • '';--' !.1.':,u .. _ .1..:.. U v.._Á_

0

!:'•~• ·• .l.J ...,;,,1-5 !'., .. ~::. ...,,._.,_ .l..i.• • • .i.. •. 

genoeg, · 
Een "gle..zênwa_ssch~r ko~:1t op Visi toe: -è.~n!-:t ook~ onievrae"dd, 

ogevreigerà, m~~e.r __ e"2"nge-z;i.en ik -11ie.t erg .·op dit 1v·ri~p.delijke bezoek L·er-;;teld. .. 
'be1i1 'tracht •ilé h:-.ar ::,et ee:i ze.cht lijntje er,uit :te, loodsen, }lfè.ele ,,td2.cii~,. 
ten, niet goc,dschiks, d<>n k·,"e.'l.r~sc~iks, het ip z:;i.jn d:;.ns ;,12.ce.bre, ik richt i 
,~e- OP( ge Elf h_€1,1, ee~ l_inksche 1 -~en.Jinste c1.?.t ~·e1.:'< }k en_ ,_ .. ; .. . _.: da:o_r é'f,2.1: __ 
Vi:,nó,~l, ~oóft_, a.e venestet en ,aeerdl3ren,:,, r,,,n,~, ,,, beneàe.1 op net pla'it;:iJe,-

, . . 
: - _, . " ~ 

pro i-,;ijn 0ollemerlimp fladö.ert eon ;;le.zew,·asscier. 

Sl.c Tr.s.n"ft, ,,· -· •'. , . 1l .. nor, 



EET liIEUWE S~IZOEH. 
5 

·. - - - I; 1 
- . _ . · ....• _ _ . c-- . De·. eerste wedstr~jden. i.·n competit,ie.:..verband ·zijn. reede 
t:;espeeld, · Daarmede .. ie de ;z,-eeJ.,;s .yan · vr:Lentl,§ohappelijke pa_rt:l.j tj es ten e:l,n~'rt, 
(}@ltikkig zouden we haas~ Viiill+en!~f.)ggen'. .- :B:/'i'. de t_rouwe voetballers in he·t:~ ✓ 

· Len_skamp zµllen het· met onl:l ]:>e8.llleil.. w:ant q.€J afgeloopen maanden hebben voor 
hen,. zoowel als voor ons, veel.: 'l;'e:),eurste;!Ji.!lg gebracht. Het aantal thuis-

. blijvers,-, zónder _afschrijving ri, b., - bedfçieg in soll!mige gevallen dé: helft · 
van dat. der aangesèhrevenen. C(JJ.·cr cl. tr"i~_;· JYillen we nu verder- ,1el _ 
z,;rijgen na hetgeen hi_erover reeds gesch:céïren is. Ook _deze ·zoltle:r is ·een leer 

· te meer gebleken, dat. voetpallen voor vee+, Lens(·rs irmde zomer geen aan
trol'.kings'.~r~.cht ,meer heeft. lüsschien · is q.i t èen prikkel om in de toekorasj; 
ee(;(wenci@ de \'/arme dagen de àtlethiek te beóefenen. Dit is echter voor ... la-
ten: EO!'iif, · , . ,i _ · · . _ -· · . 

We staan nu voor J:J,et. feit, dat de competitie weer be
gonn@n is, En dat de meesten onder ons gngeoefènd. het voetbalveld bètiè.en. 
Thans gaan we weer spelen om de punt'en, ani: een beho0rlijke plaats öp de 
r,;,.nglijat. Of dit laatste 2:a], gel'th1<:ken ? \'[:ij _zijn geen pessli:misten,. inte
gendeel. :ua11r we zijn er van ove:rtuigd,, dat er veel,_ heel veel moet verbe
terd én veranderd \'lorden,~ ~-illcn'r1e in het• komende seizoen een behoorlijk 
:figumi'inaken.: Geen .voldoende si:,_ ier,s ma~eriáil, ~raag~/ ge :J.Qph"", he,)!s, : d}~ 

· ii§' 'hiè;tr,'het vöoi'ïiàamst.è 'tèkort iii. onze~ vereenigîÏ1g. "SpÉ;,lèï'ä ·met aànll$g~ ;·óok 
onder'cf~ jongërêµ,zé'zijn et•:•fur'';ï.~ \•1e1",gèhi ovérvlàed/ maar o.i. voldoende, 
E:r zijn tekortkomingen van hèe], andere aarg.._Ge1;>rek·aanenthousiasme, door
z.ettings-. en uithoudingsvernicigen. Een tè ivéin;i.g aan sportieve opvàt1;ing en-· 
een ·te vee], .äàn egoïsme. Of ·is het soms n~e1,; wà.a,r; _ dat ,we l~ngs-'de li.jn moe
ten conste.t.e.eren,. dat Jan of Piet" een sco:rïngs,-,ki:ms. fin2.al qm. zeep he:lpen, ·· 
allee!1 onidc>.t zij ht.m teamesenoj,~èn Kees •OÎ Ge:rrit riiet in stae.t ·willen· st.el
len "1.'ln. goal te maken doch het zelf li(s)ver~(niet) doen ? En da,, die oriaa.ri-

• ·gonaJ.ie opmerkingèn als er eens_ flep. tout wordt geip.aakt. Hoe dikw~jls• hoor 
· je niet:., r;ls er. eens '.bijgesprongen moet wo_rdfJri,; · lllaat hij het maai• doen" 
of 110 doe 't .zelf r.:m.äl"u; · . : ·: " .. · · , · . - l •.,: 

' ' . 
. -:·-:l .. 

·,. , , _ . Wellicht koll\t de v:r;aag bij · U, op of het eigenlijk wel · 
noodig is, z·oo t·e schri.jven als :i)~ nu do'e, Maar çian een wedervraa1i.'• · Is he:t 
bovenstaande waar of niet •. Komt het ·voor of nie:t? Ja! het is 11aar en het 
komt voor. En het moest nièt yo9r1Coraen .. lfol::llesse oblige, adel verplicht. 
Over een goed jaar zullen we ons derde l]Jstpm v:teren. Een feit van betee
kenis in de voetb2.lwereld, een vereE!niging y~il v:tjftien jaar .. Het moet een 
eer zijn hiervan lid .te zijn. l.'gij blijven optimist', -à.l kost het. soms ó.bk · 
moeite. ,Jij ·zullen tijd en krac:.hten geveJ:1- e>i)! Leµs weer in oude glorie te . _ 
herstellen •. Maar rekenen opàaller mede,rerking. Mensen qie hun plichten te~ 
gen9ver medespelers en vereeµigihg niet·~-' )l:omei;i 'zullen we - laçi, t het zog. · _ 
ver niet kowen - deBh:,ood .. ,~ nie"ti str;enge máe:l;fegele!i aan d iD plichten her~ 
inneren. · Doch laat .het zoovér µietJ kqmen v:j'::i:end{:):q, Tracht een goed Lens-liç:l. 
t0 zi·jn . .F:rL _hebt ise· klachten;·, ko1:,1t,,er_ mee yçiqr_ ·den dag. Door onze co=issie 
zult ·ü _z,,elwillend _ontvan;e11 word_en. , -,:é: i',~:: · _ . · , · · . • ,. >· -. •· . ' .. • ~. ·.· ,;• .. ," _· , .. -:. : .. ~: ;.- .· .. :. ,· ·;: ·-. ---~·\·..; . ~l ~ . _::,. - . . \. ".' .. - : -~· . . -

4 ,_ ,;,.sc.,; ,,,-:~,... .~ ,_J, _.,;s __ ,_ :fÁO_(;le:. ~~,t._J{.QE!~):ial,>ji=!,?,:;' .. '.~·~1+ c;,-. ,! J5, v_'!o_r, -Lei:iiff -. ~n.~ Snel•· , : : 
- ee2} goea, Ja/3.r• ~fJn. . . i - . - '(;;•;, :.J, _· : · · ~ ' :: . ,_ ·•- · _·. _ . 0 

-~_i._ij;'.1El'lîl1'1\ .... • , .,." : . • • • ,,r •' '. - ; Eco. . - '· 

, _ . , Voor onze·;;:o],-'genvo:l,l,f JEf:~a u.a~: 't een troost Zl.Jn~ 
•. o.aj; .he1, t'il'eue .i:lftal heden 23 S_eptem.~r een _vr1.J goede en Z\')ker eervolle -
. , \)!eà,st;i;,-ijd spee,lde •. TegiBilhbét s-tt;erke Excelsior. w~rd ·met_ slècnts (;4 verlo;ren, 

De· s1;_g:rmi'Jind kon de aangellll.ame ste=ing van d~ in helder bJl.auw en smetloos · 
wit ,ge~et'd.0 11en~ers niet bederven. Die stemming 'bleek 2el:t'G op de isegrim--_ 

· .a~1;se Sch;i,edarnse tolga,arder overgegaan. te zijB,, tqen hij genoegen nam met. _ ·_. 
~~ ~e~t passagegel,cJ- _te ?ntvangen. -f: - , f :. · 

. . ". ' .. ~ . - ~- ' ~-: 
. Overigens· duril;t ue dát 'de Eoo iets r:1inde:t' pntevreden -

mag ZJ.Jn over dE\. 11 b1ijvers1t. Bijna. çlageliks ontmoet ik er, die zich öok .-.· 
Lensvriencien. noemden, doch die zonder reden of 9m kinder?.chtige fl•uwi te~
ten onze klub v"l.é.rwel hebben. gezegd; also_Î zij niet weten hoe hoog, hoog-'· 
noodz?.kelik ieders 'de.afü,erkelike huJl:p i,.,- oot de hunne, cpfütt onze vereni-cing een '.".'"d "°,ge blijve~. ;n d•r:olie~vp~,tr:ing 

1 



c,.._,·.~·-. , . 

,t , 

;,.;:.; . , ;t, t:i's 'lier dapper jè · kameraden, iil .. á.è' ~t~ek te ia ten \ . Ën èx zijn. ê;t 
. ,#lè'~trf ç.a:n een, 'die terf vol],e .. vo~thä11;J·.,1,waiiJµ. ziJn:./ die ook ·wet-ehi ·.ä.át' -ten~> 

, hèili,: best kan. geb"ruiken; op het. v'eld' of in de ~iaéiB{l·•die 'vroègëi-' -tu· · '. 
.'ê:'nde_rèn iáak~en_: 17at_}.:' nu 'ze],f _l~fi:ia/~ig do~.~',. ;,:. ..,;. .. :.,: • 

, Dat zij. t'~nfü1 ook kerei~ te Yiill.en' .zijn, yre.ai' men op· rekene11 k~n' •. fi;;, . 
. rug naai Ler,s, en ....... :· a_lles. is ver15even en verget·en. 1 

. . , . ~ - " ' 

. ·. P. S. Ik vèrgát even tr vermelden dat het. tweo.~ elftal·. Óp d.e h•/eifrèis de , '~ 
'. ·::gastheer _!nocht zijn. van de heer Hubaty, :·die de t{ehele wedstrijd bijwoondê·, ... 
•.. ,,.-•_;:- . . - • - . •, •,. ,_ ... • ··: . . _,,. • -- .... ·- •·.·.'. - -'.'"i-

. .:. r 

·, R.ed. 

liE"NEER DE VOORZITTEl3- ! -~ . ' 
> • l:-. _,;- -: 

:. .. 
. ,. ~-· . ·•' 

. . . ' .. t Geheurdè ergens ·.Ji:J.. Ger},;;ni; ci,;,t· de voor~;i tter" ve:n· Ièn'v.octb~l ~eria: 
:eni6ing iri het bezit' ;,ras van èeri vliec:;tuig. ou··zekere dag wás ·er.>fèést; ·: 

. 1;1ijl 'het i:lii;u,;e têrré.in 9:ffici:fël zou-·ge9pend-worqrn. !èn z1_ei':'. ;in_,;,ee,11 ~vol~ 
_ ltèri6röt aan giridsei:vwij.de ;liin:izont .verscpij_nt .de .vócirz.i t:t.er. fn "z;jj1f'·s,tuµr.,,, 
sto~J,: ,3ooo·JL/ böv~p de_:·dek.'.Iat;-' Hij komt !jader, d.e motör :ron]';t,~en"~lé; ,:\ 

0 -·eeri•voorwereldlike"qij; diè- lioning zal ga!).n puren uit een';re.uze·rµiker·, ., .' 
,zo,,nneqloemen, 'daalt':het· ihstri..;il(?nt n.aar de ,:iidplaats, .~o,als :çien kurketi:ek-:" 

. _ker .de ziel· van_ de .idjnflesch nadert, .Ziet verd.~r ! . De :P,ra,eses peilt: ván '•:;,. 
·. acht.er. zijn stofbri:). ·uerunte:i;, en .daar tuimelt-' of is.'t· gee~ tnir.ielen'-'. : . 

de, n;).euvre bF,tl aardwa.arts,, presies · op dè witte punt .. Gehuil, gejoel; gekrijs 
·~en _ovatie naar boven:.; .. de gelukkige voorzitter 'buigt. ontroerd, riá.àkt •. ·. 

·. èv:eh zijn stuur: k•.7ijt è~ Jigt -'10 tellen later leirenloos tU:s9~n de splj.nt_~ia, 
. ·, .. . ~ . \ . ,, . . .. 

·· -. \~e~-- verh8.a1't-"jé ?.- N.~-~~-,i~tilenê\::r d~:··voörZitter: "g_es9·hitid~-~i~_'~i93·4~: ;:_:.\···:;'.\;~_-: · 

een 
van. 

"'._.,. . ' '-. 

. 
In lang vervlogen jaren, reed U fi13ts, 

Ford. T~;q6. "Oçh, men'e~r dt,· Voor'zi tt er ,'ga 
• ·• ~ " . . ' .. .•, ,• •. - • . ' . • . ' "!" .. 
·- -~ ·-t. ;-.. .. ,. 

' .. . i· 
. . ,,'. ~ .... _., . ' .. ~ .. '; . _,. . :· •r:·., ., 

' .. . . . . _; ':.. ~,: -·<·: . 
toen k•.~2.r,1 de motor, nu i:s· het 
niet verde'r: Dat is de wens""· ... -• ~ ., . ' ' .. 

' 88\-i.iiièÏà.e ... r , . .-·· .~ ... ;~_ .. ~· .: ~..-J. I.:: .. , ::...~. ~'-'" ;·, ~-.... '.•I. 

~IET. DA~~~Jf: VAl-1 ·EEN· VBERTIE~;)DiA~sc}!É_ KAi·,PÉERT?f~: · · ... ,. · J Ve:r}olg) · · ;·i.::;; 
ZQHDAG. 5 ·AUGVSTUS, ·. .;-~.. ., ,. ., _ . .-., .; ... •; ·;:.;. .'')'::; 

... : ~.'.:c ··, s~L,o·;;g~~- B:.Çl;; 9 ~tif. opries~aa.'~:. '};adat".~ie~.'on's · ;ekletld·;· i;ê'i.assch~'n··. en~/. 
:hè.ddep.; · ste.pten v:e op 'de fiets, .wè..nt 0.1:i'"J;O 'uur 'begon de Hoogciis; · ?Ja de: ~-:.:a, 
,F•·'':'.is ·y1e:r:ci~n wtj ·.uj tgenoodigd op, de· _koffie,·: '5i:i e .. ''?' )?/!f!ler genoeg y,o.~_?t·en .:·.;· 
e.f slaari,; daa;r we. ,nog zó.o 5o<:ld ,ü s ni èt s geget jB hadd_e'n, q}'l onze ma;;en:,, d"ln;i._;:;, 
t:e. ke.er·· ginJon, .. ~Ja het . et en nerd besloten è_en:. we:ridLl'ling ·te-· ~:î9.ke!1>· Eèr' we·rd · 

· o~·;i~.t?,pt, e·!f dii:~~~?~.lä._en_'.··~ç,.:-Jang.~-- foren;-:_.~?~ Çl~J9-S~.=-:-~:e_ld~n on~er ä.8 tonen van 
2 r.1ondhàrr:onic?Ê1s -; •,Bij 'tP. eert>iri·:a&:,µb'oû;ri- z;ï.j 11&,.r,,]ndhuisj e. yrerd ,?_edron~ep, " 
W<:>.arbi-j' · tevens_ ·cTi tiek. 'l'Crd · ui ti!:eoe.f-!Jnd,-op·,de, urtyoc:>:ing,:döé;r .. onze II vak .. ·< 
Y>'·::in~c·n··nH --~~-ri:-~--1 o··- pl "l 4 uu~--1·-:- -Ï--1•:-,+ k0 •---n_---D1·r 0 c.:;. n~n d" sl::,,_·~ --..:::,-.•~t!l.n 

,i.~'-.10 J.1.:1.- -~ ,!;,,.._,...!!. 1.1 '";• , ---· .u::...1.,y_u -~-··!J:,Jt _ t t.i ~-....... '-';--'_, ...... 6 tStr;_,.: ... n."-•f;· 
_ e.~1·dappelen jassen, priï.1ussen aan:.îaken enz; ete~ vandaa? Ve.rkenslappen, , :.' 
<-aardapp81en ·en e.nd:i_jvief _t,Ja_--áflo9p op ons gom?~k een cigare,tje gt:r~okt-, ·· toen 

vaat gewasschen en wat onze ge":oon,te _v;as, ik h.eb het in het vorii; ·r;edeelte 
. geJ,oof i.k vérgeten, een '.'bakkie 11 . t_liee- gezé<t,. 1!iant ·zop gam'! het _eten kle.e,r, \'!as 
},?erd. EftJ!i _lce_t"el ·v;e.ter o:p6e.zet,:vo9_i• a~t:thtie,--::Ep. toeri _naaT hèt do_rp_!_ .ü ~:1qet,,we

.: tfln: .. de·a,,,rcla:ppele::i. ,,?.re11 .1"?.t zout,,cnaar de. Liride1?oob·g~gaan .. 'Lüis t1oe~t nàç>.r 
lrslis:_schr:i;j~ven, Ne'lils,Hijger en Vfafgteeken: een ·partijtje i:Ji1'1J.ut .gespeeld,·; • 
Vi'è;<'tl'bi j 3r ."Qver~t e en. a;ndere hui sgenooten een dankb~." r puçïl i ek ''!2.reI1 1 He>, 
R,f:J.oop V".11 n_<lt biljài•t'èn en schr\jverij gezelltfr l3ff :elkc.nder gezeten, Neus 
1,1?.akte z.ich no;;: verdienstelijk in de keuken en om lû uur :'"erë. opf;estè.pt;, Om 
lO, ;30, ,7_9rd ons_.bi vak Qi',re;),d ~n ·:'ei;d, or.1-àe.t '."'0 nog at vroe,; ~warE;n, getraê?+t 
ei:1n.--_k9.:::.pv·~u.; .. - te me.ken, _W?~t __ .e9hi;;e±. niét ,lµkte .O.:aar __ -__ h,et·. hout, te ,nat wq._s,, '~O.Ö-: 
'{(?.rep ue; clan voor de Zondá6avond _vroeg· ond~r de ,,rol, 'Er )';er_d .I_lo,,;; eyen gele, ... 
èhen, W? .. t e~l spoedig iri' -~es-nurk èVè:q~îng ~- ~ ~.-.. _; ' .-.... : ~. : . . ... , .· .-/. ~ .... --~- . _ .. ; _ . ~:·.:.i 

v;e;.d 
êl~~~;,T 

.,,_, 
.. _. .· ., 

' 

Z:l.jn om 7 u..v.r 0Pfc'8~9.an ep·om 8',;0 1.ias· e.l1es ,kan:t en kla.ar; De ka?.rt 
voól" de dag gehaald en zoud.en vool'loopic,-·na3.r ii,peldooi:n fietsen m-. 
zo:Udèn we ,:tel vor!5.e:r zi~TJ, , · 
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f .~ .•• . . . ; . . . . . . . 1 J 
•· ir ?ride_r;'reg. idaarh·e":n. hadden we g1::z,,e+s?hap v~n eer_i dames~ieptscl~~ ; ·en 'tet~~ ,t;·, ; oleek,.se dat ze.Ul't de ·Zae.p,streek K.tr<.>,men, we;r;:t spoeèclg 11 En WrJ g:=tne mgt.:~n _ all,er1 na2.r· ede :Zaan ... ·.· n '.tpgezJt,· eer, ·6epren;,;d koor dat-beter publiek verdiei . · de dan:, heidest.ruikj es, riet· .hiè1r of dé•.ar' eén dénneb9om .of ;J.fj sterbes;" Bij · '. het, Uddelermeer ,verd gezongen: ·"Adieu \,tj r,:o-,ten .. " en voort ginL~ het weer nu n?.".r Apelcioorn. Ter hoogte ve.r; Aardhuts v·erden 1e,er e:r op attent GeL1aakt, • dat. er 'i7ilde herten· te zien •1/19.rer.; 2.fgest,;,.pt en .jl3. hoor- ·daar lagen ze. ·Ge-. wapend_r,1et ons fo'totoestel er op af, lll".<r. 11 ri~ks hoor", ze.waren al weg. Ape] .··· dqorn .werd tegen 11 uur bereikt. Een melk,;12.gen werd e.anr.;eklél.mpt · en de man · een fleschj e k2.rne.1iielk so ldaEl, t gemaakt; ~;Ven, l;>er?.".dslagen wàarheen v,e: zouder 

5e.a:n:, we. t geen moei lij khden opleverde vrant we waren het gauw eens, dit lEtéttst e, het 1:,oet ,:;ezee;d, worden leverde in ons :).4daagsch zv:erversbestaan hoege-• na~jad 1"e,m ,;ióeilijkheden. Wij zouä.en dap over Be?kbergen naar· Loenen op de Veluwe ge.an en daar de waterval gaan bezichtigep. Hàlv:erwege Beekbere:;en/Loer1en ,vas de v,a terval, daar eenige foto I s gemaakt en gep,icknickt. Na het eten .. :lijn fül.""boek bij geschreven. Zijn weer opgëste,pt; in Loenen een meloentje ge-. · kocht ,Wat ·;;é-' heel· ;_;;emoedilelijk op een 'hoog~e· 1:li1 ,Woe_ste Hpeve op hebben zit
.• t8i;l peuzelen. Van 'Hoenderloo over een fietspad over ·de ,hei op Kootwijk, · en , :,,., .. i'!ê,t i,fu,9.;i.:. èJm fietspad ·af e,n toe :een .1 !i, ï,;,1;,.preesl,. '!Over>:Ü.e·".heide d±è 'zich'.tot , , ~an d:.èihoriz.on. ui ts,trekte 1,1et onvergètèlijke panorama's •. Alle spràk·:_van·' ,rust en been mensch. buiten onze 5 die deze.·:rust verstoordè,.Bij het Udde:).er;neer ,·,at [se dronken. en .toen pver .Gar.deren .naar Putten, ,waar we o,n pl. m. ·5· ·uur a2:nk1ï2Jlleil., In een, fijn naar de slager: en door riaar het kamp: Eten 1;ekoó'kt, . . alles "t,in,; v2.n een leien· d2.kj e; we hadden :fürn ook hon~er als P"-3.rden eri d.ede d 0 e maaltijd ·alle eer aan. Vànavond zouden: v,e e.en vuurtje mE>.ken. Om pl.m.· he.lf tien vraren ·rreus -en Vraagteeke!l bij. de· Linä.eboom en wer_d toester,1ming ge. yraa_,èd en verkreg_en om !3en àe'>'ige der ht,\isgenooten het- kar:1pvuur bij te· l".ten . wonen. Reeds eerder schreef ik over ·een kaµ1pvuu:r, m?.ar ,dit k,tmpvuur zouden we. niet 5auw vergeten. Hijger en .. Neus verleenden· als altijQ. hun ,muzikale me-devrer!l:lng, Luis en Broeder Overste .. namen dÉi honneurs w;,_ar en Vrae.gteeken zor de .voor b,et vuur. 0.\.lles sch.enen Onder de ind1·uk van. de doodsche stilte te ko men terwijl ä.ie· s;tilte_allee!l we1·q gest.oor<!,'door _het gesjirp van· de·--kreke:J,s, ma<>:r l?.?.t ik nièt_· sentimenteel wprden. Het kampvuur Wf'S bij 12- af[;elo.open ee schop· z2.nd en het was gebeurd met. ons. vuµrtj"' en zooe.ls het een goed gasthee .beta'ë:.mt werd.de verschillende bezpeker.s(sters) uit;·eleide 6edaan. Om luur· waren alle' in· d'r dekens gewikkeld wat ook nog ·,7el wat in had, 01~, luur 5. de_ls.mp u~t6 eblazen en van deze,·da,f{Vleet .ik: niets.meer te vertellen. . - . . . . l . . 

DD1SDAG, · "- . 1 , -. , 
· · ·zooe.1s te 'bei,<'.rijpen nóg al 1,,._,,_t' opl;Jsta2.n bij 9 en 9-'?.ngezien nieyee.l lust werd·ve±:'tiÏlond om vapoèhtend het kaliip ui,t te ë;E>.an,neo ik r.1et Br.O, van de fóelegenheid gebruik gemR.akt. orn het eeri en ander te vrasschen wat ·werkèlijk geen overd2,e.d. was. 1 s-'Miq_de.g~ zijn we riaa:i- Ve,nenb~gh gegaan, hebbep gezwommen en daar!l?.. nog een tijdje op de vlonder gezeten~ liia ons as.ngekleed te hebben en wij. pp het punt. stond,î,J'! om weg·.'. te gR-an, werd het plan geopperd o_m iekl-e,-ld te w2,tér.te'spri:p.,i·en. Degerie,d:i.éJlzoq gek ,,as hacl;van ieder_wat_ve: Q-:i.,en,d,/;Dê,: ileus b:J!~ek, er WE:\'.~,zîriii:q;;te:._;~ebbe'n,i•hij ·1egde·•zi'j'.fi 'splillèn uï t z 1 n zfkk"eri 'en met nóg ·een· brand,enq_e pijp :,i:n, zijn rmoridjell döok·;hij" in het zilte· nat· .. .' .. Plons:_/ . .' ... ik heb hem· nog nooit: zoo iiloo.i ~ien duiken, -bov·engeko-: men yond Ïl:i.j het gek dat ·zi~jn'pijp Ü:\,t was e:p. nade.t hij druipend u,it het v;at'er ~ekropen was .eri zich e.ls ·een hondj.e ui tg'eslagen. had, ble.ek het Be dat · hij no5 één ~oosje siga,retten in ;ij.n_ zak had 1°.ten zitten, Yie.t spoedi6 ·naar é.e Luis zijn kaak verhuisde .. J;)e};mdr:1eesteJ;,· _die het e,ev':l.l i:;ezien had, knoop-.. te een prac>.tj e a2.n, vond dat er re.re. mensçh,én wàren en vroe,:; ons of vre interesse h?,è.clen voor een rlnéSslfl,ng, _ä.. ie 11ij ve,nb. c. htencl gevang'În he.d. 'iiij beslo·t.en- hem mee te ne;;ien bij• Ooru F:i-its '.een· ton .:;enomen en daar de slang lpl.m. . 60. c .M.) die wij Janus ;;edoopt · hadden in onder ,;ebr?.cht. Het was onderhand 4 uur beworden, er werd aan,;e.va:p.géri: .C]!!! ons diner klaar· te mf'.ken. 'Na de vaat wérd,opgest3.pt en verzeilden· we ~,eet in de Lindeboom. We hebben het· ons daar gezellig gemaakt door :ieder voor z:ifoh een. gèd,ichi;je in elke,e,r te 11 flansen 11 • · voor de Póëzie album voor. een der hÎlis(';enoot~n; Ha lang q.enken en prakizeerer kwamen wij tot het vol~(ende rèsulta?.j;: Neus ~èhreef -geloof-ik· '·· - . .. . 1 . f • . 

Ik ben futtep. z~er E~~e,:;en, 
voor2.l pij ai,ond,, rnE':"-i:· de.Il zonder regen.· 
Détt 1seloof~je misschj_en !liet. Luis., 

. maar d2.n is het hier, b'eter de.n bij taij thiiiE!. . . . . ·· 1 ·.. 1-



• 

~ , ~l-·r c;..~- • • · ,, 

8. 
Om ll uur 1,erd opgestapt en daar gi.ngen we arm in arm door Puttensch drè'ven . naé),r het kamp. ~aaraan gekomen we,rd de 11:l,mP a?.ng-estoken, e:a màar het, ging ,:0J.1,;:ta:1·~emaal zoo langzaam,. ei b:ç~eide iets. je kon het aan alles merke11. ,!ièus c F·: 1knipoogde eens na;;tr Luis en_ Ja hoor .. ,,. . toen de laatste sla!i;en vàn het .. . •··: midderne.ohtelijk uur uit d~. dorpsklok we.ren 11 weggez'\v-orven"· ·zette de Neus: _· -.:'"La'ng zal hij'leven.;. 11 in· want·onze,_Br.Overste, onze Jàh,- (Ik zal hem bij zijn mooie naam noemen) was jarig, hij was vandaag 20 en met een half . , ,•kopje thee in onze knuisten werd er geproost. Ja, wat·moet ik er nog'meer · van vertellen; handen werden gedrukt en als er ooit in ons kampleven :Lets gemeend is, dan we.s het toen w·el, teon wij Jan onze beste wenschen voor 

' , 
zijn verder leven aanboden.: Om bij 1: hoorden we "Goede .nacht 11 • • ·' · 

WOE1'\SDAQ. 
,•. Marktdag dus markten. Waren om 8 uur uit de 11 veren 11 Br .· Overste . , begon aI. 6oed - door een rondje thee te geven. Om lluur waren we ongev.eer· ...... -; ae.n de markt en ontmoetten yte daar· onze Amsterda.msche •buren, van die·. ech-,:- ._. , te. llgeklofte 11 ,, jongens,· die' geen ván allen .een blad voor d 1 ~ .mond nemen, · . . _, .. De ,klandizie van gratis koffie drfnkeri gunden we aan de Lindeboom ·en daar ·, .. _,: ;,werd B.r. Overste·aan6 en"tam'verras1;_,· toen bleè_kdat r4en.hier ook op de ·hoog,,,: . :te van zijn verjaardag was, \handen Ferden gedrukt, ~at gepaard g,iIJ.,., •met . een mooie dpos Laurens.i~'igatettem.· Met·\een .. fees;t-sig;aret in, het h6ofd· kwaa , mèn wij. om ? _ uur''.:ïn het· kamp aan' en zoo: tegen. J'. uur we_rd een aanvang· ge~ maakt .. vo9r het et:en. Juist wilde_ Luis d_e blilj:opener. _in een" blik ·met. ·appe ;--moes ze.ttelll, toen .. ; .. ja wie aan kwam zetten met· een m~.a1· spergi'eboont~ jt;1s.1 afgehe.2.ld, gebroken ep gewassêhen q.us ½:.lf3-ar voor _het gebruik. 's~A- · vonds zijn ,,e naar_, Nij kerk gegaan on1 zwemwedstr.ijden-·,pij te wonen. Ne. èen uurtje fietsen v,aren we er. Het wà~ een_ gezellige boél, _een bandje vàn: , 3 • man hield. de ·stemrnin[,; erin en ofschoon de vredstrijden nj,et veel om ·het . lijf hadden; OfJl half elf zaten we'" alweer bi-j het kampvuur van de. Amst·er- ·. · dammers, het laatste ·voor hen van het jaar, want Zaterde.g gingen zè weer· naar Mokum. Hèt was als altijd af.Oin 12 uru:)vas het g!')beurd eri qm.lnirárt over 12 waren we bij de -tent. De. lamo werd_ aangestoken en. . . . . . • wat is• dÊ\:t nu , ... · .. ?. op de kist stond een til.art.' M1::ssen 1•;erden te VOOl'aühijn go,; ,i ,haald,,. een, twee; dri·e, vier, vijf 41ootjes. Neus vertrouwde het niet· erg, \• ,_'rook er -eens.aan,,bekeek·haàr ingewia.nden eeris_, ·maar_,Hijgex sperde zij11:; ;:'}r,1ondjeu •open en een behoorlijk stuk _'.verdween. 11 Ei1 h_oe smas.kt het 11

,. ll_prqef ze_lf maar eens 11 , was het antwoo1·d. · 'Nu vooruit. dan, we,t hierop· volgde zal . ik maar niet beschrijven: er werd_ gehoest, geproes.t en gè.spuvrd. Ik proefde dan ook zand, 5roene zeep •en ik weet·a1 niet meer en om klokke 1 uur ,ftonder er no6 5 hun tanden te poetsen en d'r mond te spoelen. Verdenken, . _,•'doen we wel, maar tot op heden weten we nog !liet zeker wie het tsedaan heeft. , .. , ''·Uie.r wie het ook gede.e.n heeft, zij hebben ons tuk gehad, de een ·nJee:it de' " :'.: i,i•nder rjinder. Eei!le wie eere toekóïrit. · ,.·•, · · ·(: . ~ , t: -~ . ' . 
-~ 1 
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·, Vand'l.ag zouden vte naar Nunspet3,t gaa'n;· Om 10 uur z'atèn'.,;1,e .qp_; .~t3fie~s e11.; da;;,:r gin5en · we da,nl' ónçl:_ervteg zou&eri,;,}e, nog een, p~ .. ar ~eni,s ê~I?, .>,' /~ yan Brqe~er O;v~rstè· !='!\ de, Luis, aarlo'oen '; die J'à;~p q'." ·Hardè'nrij kschestre.a:t, ' . we( woona.en tusschen • Putten en Ermelo:. Daar a>.W!geKomen, ev,en voor.s:tel.len, ... .. , .. hrt eene prae.'tj e ove.r het ander, :s.ven de tuiri, zien,· éèn .. ba1.,{ koffie ,drii,keil,. een P"'-°dr foto 1,s me,ken enfin onder a·~ de_ze bed]!~ jven. door'•'',w~s- .ll;et al l UU:J.' ;,:e,r,orden. en te ·laat om nae.r Nunspeet ·te; gaan., ··reet Je we.Jr, we ''gstan naa:11. · het Sollenschegat, dan kunnen we ,tegelij.Jc everi 1angé !fieur Groevenl;lee~,- · ., .Zoo ~;eze(~d, · zoo ?;ede.an. Bij het Sollensoheg9,t, dat zijn naam te danken·· · , heeft aan een diepte tel' p19.e.teie werd gepieknio\;:t '. Ond_ertusschen was het gaecn regenen en het duurde dan Óok niet lang,',s,·f..onder de,boomen,:waar .. ·'.. ,., -,we. tot nu. toe niet veel.".last hadde;1-van ?,e~,regen, ,pegon het te leKk~n 1Na _. ·,.".1/ . verloop .van een he.lf uur zag het er·; n"l.e.r uit, dat we de gro_otste bui .ge..,. · h9,d' h2.dder, en stautèn we weer op. We zaten óng@vèer · een K. i,L of 6 van ·.' · .. Putteh. In het doj:p aanr.-ekornen werd de slager met'· een bezoek ye'.reerd en .. , koch:>t de Luis bij verct~dering een fléscfr;wïjn. (De slàger \vas teven§>, ._ kruidenier) Eten flesch wijn ... ;;:· hoe be_~t'a.at het;We waren E)!3rs~ bang: . : ''.• 6,9,t !".ij niet lee,,; kwam, mé[?.r het l.tièl no1{:'~l mee. Bij Oome Frits gekomen ·onze jassen in á.e schuur ter drooge :gehangen en toen me.ar weer aan hi,t eten bee-.onnen .• De verdere avond is talra;v.erlqopen, we waren tegen eep uur of ä in de Lindeboom,· Op e·en !;Se;;ev!3n '.moment __ werd de Hijger vermist; doch na een uurtje kw?.m hij \.veer opö.e,,;i:,n;elll kon '.n,oG al een redelijk exçµ,µs opgever. voor zijn uitblijven. Dié avond.we.ren we om half 12 in het karap, We roldén ons in de dek6ns, de lamp werd uitgeblazen en het zat er ooee:ir op voor ve,nda!l,g, .,.;1 
~- ' 
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Voor vandae.g hadden 1ye op -het program·· staan; .. <l.e spullen schoon maken, zooals primussen en pannen, onz,e kê1,li1phernden wasschen en zooveel mogelijk je eipgen spullen inpakken. Om,• schrik niet, 9 uur stonden wij' ., . bi;j de pomp en. werd er weer·ge'?pat_terd en'.geplast di:;.t het een liè_v_.:-~ · ~. lust was .. Toen eten en daarna allemaal_ eep pan genomen en maar schuren,·.· vooral ons geleend pannet)j:e kreeg een go~de beurt; zand,. soda, groene-zeep en weet ik veel werä. er opgesineerd er1 jE) hoorde·maar: 11 Geef eens een slinger e.an de pomp, of'wàteep r .. pán•, ?,eker ve.n de Ne'us 11 1,;a:dit 

gezellig intermezzo werd er bezqek_aangek\)ndigd. Het ëleek onze kennis van fi;isteren te wezen en ktyEµll hij lle,3:gen,·,o.;,.t'hij morgen met zijn meis-j~ _mee op de fie~s ne.ar den •ijaag ging er+ .~oo zouden we dus met zijn 7 ZlJn. Hoe meer zielen, hoe me1er,., .. •. lekke 1ba.nden. Om 5 uur zaten we weer gezamelijk bij de kapper· want' we wilden gle.à in den Haat ae.nkomeri.., Toen we allen onder het mei:; , . t;èwees;t; ,vm.rên,,'we.ndelden we weer naar Oom Frits, daar werden nog wat e:i.tjes meegenomen en de rekening opgevr'?.e.gd. S-avonds was er muziek -in he.t p.prp, en 4~.ar_ .moesten en waren we ook bt-j. Wij gin1,;en er met ;zi.jn .'ji. dm h'?:Jf t~\:,J:it ria.ar toè en om 11 uur wa-ren we weer bij elkander in de .Lindeboom. •Voor. de lc>.~.tste avond h'?.ciden we ons een glaasje bfuer beloofd en aan dez.e. belofte vierd zeer stipt de hand gehouden. Om 12 uur stonden ,we pij dff, .tent en met· zl .15 in een. kring, in het hardst ikke donker, hc>.nq /op, :.lla.n:i:I wel'.d cezongen: 11 Wij zijn gez.woren kar,1er.,_den, wij zullen elka.nde~ .nooit ve1·la:j;.en 11 •• ,llfgespro,êken werd om 5 uur op te staan,. Het stormde die nacht knapjes en Luis en Hijger moes- : ten er nog uit om de tent te o;ritspanp.en. ,! · •· .; , · · 
. l . . ;J ' . , .. 

· ZATERDAG. Om half 6 'ive~~eri ~ve, we.~ker. e~ .f:at ;oo,i t. gebeurd is,· alle,• 5 
stonden we tegelijk bij de. pomp. Vlué,· gewasschen en ge,::eten en toen e.é'.n het afbreken. D.e tent werd, gèsloopt, de ·vefschi.llende' spullen in de km_st · · gepakt, stroo en r.ij sthout werden; weer pij !.bom Frits ,;edeponeerd en orn;:e. · k?-.mpple.,üs werd voor het .l~atst.n,og- een .,,geinspecteerd, want •e.en· goed kam-.peerder laat de grond waar hij gestaan •heeft,, zooveel moc,"elijk ,i:n zijn oude· doen achter. Vervol6ens vierd afgesohe~d genomen v2.n Oom Frits. In het dorp noe; even de inwendige, mensch. vers~<'.!rkt E)n we deden ons leatst ontbijt in Putten alle eer aan,. Yeel,-werd. ~r 11iet ,,esproken en na alle · huisgenooten hartelijk bedankt te heob\'Jn (èr W9.S v9ol'.v\3el te bed9.nken) stapten we op ,net e.ls bestem:;üng Die ,H".r;he.' In ütrecht werd bij familie . ve.n de Luis é'.e.ngelec;d, daar werden wè zeer ·gastvrij ontha2.ld. In tijd van een zucht w,rn de' tafel gedekt en, pikken .erbij, Hij 5er, rn?.e.kte de opmerking, 11 . alsdat de soep hae.st net zoq .-15oèd, ·,,8.s als in het kamp 11 • Een p".2.r foto I s werd&n er no,~ gemaakt en ,ia, van d~ 69.stvrije fainilie afscheid genomen te hebben werd om half 3 weer 1;:estart · en gin~, pet op weg ne,ar Woerden. Daar. werd no1s wat gebruikt en mijn da~boek bijge,schreven. Om kw2.rt over 8 waren we in het Vorstelijk . 's"'-Grav;enh>:.e:;e.,.;. i: ., . ; , •.. · • ,, . '• ·' . -.·· .. ., _,- ~ :_ ~--~•,r·:,;z;;.·~ ."' •p:;~~- ";-_ .. ;. ~~ --•:/ ·,:·~_.~· .1~ :-·· ... 
En zoo ben ik aan het 'eind' 'l'[R!n. r.üj'-Il dagboek V'"-Il' deze· 14 dagen en als W!BJ terugblikken op onze 14 ·d~.2-ische ke.mpeertocht, i-die zoo goed geikla,y;d is, is dat slagen op _de eerste ple.ats -te da:q15en, e.an·onze mede-ke.rnpeerg.'1rs, die, het biel niet al tijd mee, de sprèuk: ,:'! Een yoor, allen, allen. voor een" zoo schitterend in praktijk hebben geb':racht .;en 1;,e .zegt:.en met de dichter Tollens: 

en even verder 

_., ·, /-.' ._. ·((1_ .. ,,1·••'"-' •··. ---~·:} _·-; __ --• .... ~_-:,' , : 
.. ; . : voor ons·, alleen, die moe en mat, 
Geboeid à.an 'schrijf- en cijferblad 
Gevanien zijq in de enge stad 
Is 't paradijs verlorên, . 1 

Geen ui tvlugt paa.t, géien kl?.gen, neen 
De morgen vl9od, de dE\l!. verscheen 
T_eru,f n?.?.r huis ! wij 'moeten heen, 
't :Gelukkig yee mag blijven. 
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S.TAAT. VRIJ! 
,i •. · 

Hoe .is I t, ~1eneer de Redakteur? ' . 
Ik zou U vrillën vrageri, 

·, Wanneer 1 k weer wat vs,ri U heur · ,· .. 
' . ' •. Zooals i~ vroeger dagen! 

. . . . 
,Toen kwam U,dikwijls bij mean, 
Rookte vrij. vs,n m'n sis-aren. • 

--•t.'\,
1:, ,,, , ; ,;' .. U .kw~n om bijdr::.gen bij ·uw Jan, 

U dronk -zijn ouwe klare! ,. 

Dattwàs die göei~, ouwe tij'd 
Van vriendschap eri van 'lol, .,t, 

i , Dan was bij ied_ere wedstrifd 
;·, , ,Heel •'\:t ,Lenskamp stap:eldo],'! · ", 

· .. "1 (. . . ~ . : . ')• ~ ' ' ,;. 

,. 

.,·, 
,. ,t 

'{ 

·• 
' 

' .. . Zoo ook in onze. Le:nsr.evue 
Kon je al.tijd namen lèzen 
Van )?_!JNTER, SAlli!ELAAR, en nu, 
W'at zou het toch wel wezen? 

., . · .. 

. 

.. , 

•' . ' 
. . •'· . 

' . 

Nu lees ' 1k van: Hijger; en van Nëus; 
Van 1 n Broeder met 1 n Luis. ' 
Neen,dat is .zeker niet mijn keus, 
Die hooren bij onsnniet thuis!-_ 

Niet dat ik ,:~ ,U kwalijk neem, 
Ik wist het voor Uw' trouwen . .- ·· .·:, 
U ,bent ·de bae.s niet meer •alleen, : • 
U,bent,U is 11 verkouwen 11 ! .. · · ·. ·· ,., 

~.. ' 

Neen, dan die •prij svraagpuzzlèma·n; 
Datt vind •ik pas een --vent,• ·· · · 

, Die .brengt er weer wat levën an 
E.n· !t kost geen rooie cent! 

. Dat is voor zeker .een genie,· 

. DiE/ wil ik kennen leeren. 

' . . . . 

' . 

.. , ~ ~ -

Datt is er eën die telt voor drie. 
Wilt U ri: 1 introduceeren? -, · .. 

'\ ·: .· 

.; 

• '> .(' ' ,1,, 1 , , 

Want ilt ben erg .beroe.rd bijd2é, 
Ik heb gebrek aan duiten. · 
Ik zit slecht. in.m'n slappë was9h, 
Ik .wou· .zoo graag. :r:,aar "bui:ten" ! • 

i'la:qt, U we.e.t 
0

he-i" zeker ~j_ei', 
(Ik zit. zwaar in de put). 
láorr:en ben I k misschien failliet. 
Eelp r.11;, h~lP, Uw JAN KlfüTI · 
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J'. 1'T liiEMORIAE : Gedenkt .in dé verlor.en · -oogenblikj es· -onze 
Bep Sta:rrenburg; ·Jan,Goo:rberg, G111,1s Bol, 
Freek St,Qeps en :/i.!Jdre Smits .. 

overlè vriéhdèft 
Louis ViezenbèÎ'g 1 -• 

... ~ :·- ... <:·- . 

EElJ WOORD VOORh.F 

. • t 't Me.est opvallens op ons Lens-".toneei is zeke.r wel. de over.,. 
Winning vàri .ons eerste elftal op .het z_ozee1' gevr.eesde ExcelsiÓr. Een woord' 

·_ .vän hulde v.oor .de .onzen die -onder coi:11aando vàn onze ·-ijverge··voorzitter·,- dia 
áege:p:;-aal wist.en té béhalen, ,Ja ·hier op ,zijn plaat1'L. Wa_t. :zµllen ze geknQ)'ibèJ.d 
en gèzwoegd:c!,h1§bbent'":-Vráeger go'lci: .. e·ens;'''Dci eerste kláp :yêi~',ëi'eri." daaitlèr ·wé.t:!.:tdll ,' ' 
EnrL. èn s. werd kampioen! Dat ze.l dit jaé'u,îr,el niet .gebeuren: Maa:r.töëil. 
hopen we van harte _dat de goede iµzet van het 'voetbalseîzóen voor o·ns eerste 
het begin van veel goeds betekent._We hebben gesmuld van het verslag in_de 
Res 'bode, en we. vergaten er 6nz~ eigen nederlaag door. . 

.En ·çie junioren deden voor de favoritén niet onder·;· Vlelis
waa;.. konden onz.e jongell,ii··· slechts èen doelpunt fabi'iceer?n, maar Le.o hield
llijn doel schoon tzelfs·een penalty_kon hem niét verschalkén) en ook · 
Lens a won. · '\'.- · · · ··. 

, Laten d:ï;e prettige feiten voor ieder 'éen iti{1ulans~ zijn. 
• 01;1 ieder op eigen terrei1,'i voor Lens té blijven :werken met het bestuur ,en 
de e:).ftalcorJ,,1issie. Zo zij, het l , ..... 

Red. 

Jl.AN DÉ LEDEN . f 

:Öe buitèngewone, algeilieenè' ledénvè:rgadéring is da'.n vieei 
achter den rug én ·de gelegenheid daar gewèêst. om eens ronduit 1net elkaa:tJ• · :· 
te kunnen praten. En wij k1,lil1len wel zeggEin dat hiervan ruimschoots is. ge
bruik gema,tkt" Wij czullen, de zaken thans laten rust.en en hier 1•reer :ii.i-et . 
op het gesprokene;n'.,tèrügkornen; v1ij waêhtèn af. Wel hebben wij dien avond · 
weer eEins kunnen c·onstateeren, dat er in. Lens altijd riog genoeg werkers· 
en willer,s zijn, die tb.e.ns ook llopelijk hllll genoiilen bEisltii ten .stipt zullew 
nakomen.· Voor ons alle!il moge;n ,dit voè~_beeld e·en aansporing zijn de zaken 
nog krachtiger ae.n te pakken én nfet "te versagen, dqch met taáien ijver eri 
wae.:r nocdig, zelfs ·,;;et zelfopoffering door te Y1erken. áan de gestadige groei 
en bloei van Lens.· . . . . . · • · · , 

Maar wà't 'missChferi. niet vóldoendê tot _uj,tdrukking •. is,.ge-::' , 
koi:ien.· èrî'waàï-op"'" 1iêl ·wat raeer de nadruk. hfu.cf g"életsd:';nogê..TJ. wÓ-rdén, is het·. 
onvoorwaardelijk ·vertrouwen dat de leden iäoete·n hebben. in: het door. hen 
gekozen -bestuur èn de elftal-commissie. Een .6nbeperkt vert:rouwen. in, het 
ve;i:eenigingsbeleid is een der eerste noodzf.tkelijkhêden voor een gezond ver,
éentgings leven. En dit b-1•éngt van zelJ rue,t zic'h :rneè,. dat het be.st,mr ten 
vo:[.le van de lede.n op àan m:oet kunnen eve11a_l;, de ledén in-uners· _op hun le-i
çlers kunnen rèkenen .. :Dat di.t zoo. nu en dan offers kost, i.s voor ieder die 
i-:tJn gezond verstand Ta"3,ö.pleegt, begrijpelijk. Dat 'h,ét ook z_oo ,"~?r??" cclh
geyqe'l,d. e11 begrepen, waardoor die gezonde b1:tsis: ontsta!'tt ,. 'f9.'1"!':_,.,.,., wi_J v:er-, 
49'1 )çµnnen 1;191.wren. Laat. h·et zoo _z_ijn, :h_eeren ! . · · · · :_. , .. . __ 

~ - .. ' 
W. van Boheemen, 

Vöorz_i tter . 
. IJ~F!3CHRIFT OlJ lllEH /}UTOJ.103ILIST ., 

. •·. " . . . . . 

Met t;ien :).ucifertjeKeek hij 
of hij J}O-,, be_nzine had, ·.. · ·. 
En htj )1a.!i- p.og, .... Deze rustplae,ts 
van de)ï mam t,ewijst U dat. •. ··. 
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' 

Q.oo~~ ye2.r'...l:Jew§ 1 .~ 

.• 



1 

f 

OF'10IE~t, l. Zonder tegenbericht komen .l op Zondag 11 No::.~~;~ei bij 
elkaar in de kapel der EerwaardeJ Bro:ede:r:s,! ijoorderbeekdwarsstraat 202. Zo 
nlogelJjk.zal on~ ,eigem zangkoor mE:lt_;en_ig_~ 1passe~de gezangen aa,n de bijeen-
jj:omet_l~7~ter blJ zetten ... · ··· l ·.: - { . . · : 

, -, · 2, 1 t Bondsgeld à f. 1,-:...:. _ _.is .roór elk lid verplicp.tend, oo½ ~_oor 
d_e junioren, _ ,, l · 

}! De consumptie behoort à cont
1
ant te wordeµ b:et.aald. 

4. Vanaf 1 November 
penningmee13ter .. 

telt ieder ~lftal der senioren een assistent 

l 
5; De o~lbssing van_prijsvia~g ~.is: , , ' 

.. van den ' .. o,; 

,1 
Ooe,t, West, Thuis, Best, 
Arb:id adelt, f 
Rus. roest. • · . . . . . . . . . .. ·,.. ' . . . t. .. ·. ; . -. . . . . :- -

, De oplossers ZlJn o.e H.H. W ,.van Boheemen. Sr, , 17, van Boheemen 
· J'r, ( P. Juffermans, C. MiltE;lnburg en A. Walhain, Winnaar is .de he<àr 
· •:VI, van _Bohe emen Jr. : · ... - .• .. . • . . i " . 
. • . . ·l . . f · . 
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4 

. • . • jl! ,/' •• ' . 

Ledenvergadering, gehouden in Oafe Emma, d.d .. 26 October. 
J.934, Aanwezig zijn de Geestelijke adviseur: de WelEej'\r1~. Heer E. van 
Stmlwij k · en 37 leden, wae.rvan. 5 bestuursled,_en .. Bericht van verhincleramg 
Werd ontvangen, .vari de He eren• Ven:rooi, J.ïegen,s ~n Chr. · Milteribur·g. j\.l vorens 
over te gaan tot het geven van een kort resume dezer buitengewone leden-- .. 
vergadering, dient ten aanzien ve,1! de opkomst de opmerking worden gemaakt, 
dat _een dertiea~tal leden zonder voorafga':l.ndrbericht verst111k l.ieten ga,.an. In 
aanmerking genomen dat deze leden allen ee11-: beleefde çommcatie ontvingen 
en deze vergadering bovendien in de pers wa$ aangekondigdl., hebben wij de 
absentie der Heeren niet ande:rn kunnen opvatten als een duidelijke mani
festatie van hun gevoelens ten opzichte onzçr vereeniging; n.l. dat het 
belang van Lenig en Snel voor hen geen belang is en dat zij OP het lidmaat
schap geen prijs stellen. Indien dit laatste niet zoo mocht zijn, hebben 
Wij .,hier te doen met gevallen van .gee.ste_lij_ke aoerràtie . .Deze verga.dering 
werd geconvoceerd naar ae.nleiding van een l:Je,stuurscrisis, ontstaan ten .. 
gevolge van het feit; dat zo01.~e.l de voorzi tt,er als de seore_taris hun res-- · 
pectieve functie:, ter beschikking hl;l._dden gesteld, hiertoe ge],eid door l).et , 
iMJ._fde argument ill he.t kort/t:e .v1,,tten door de omschrijving: Het ontbreken , 
van _de. onmisbar,e medewerking van de zijde der Jeden. Nadat de inleidende .. , 
g_ewone agendapuriten zijn afgewerkt, doet. vioè-voorzitter Juffermans me- . 
dedeeJj_ng va,_n de h1üdige situatie der vereeniging .en stelt als doel. de. 
y_ergadei·ing te trachten de _ee beide funotin~1·issen te ov-crtut50rr Vctn do 
xioodzaJreli.jkheid_ in .het l;>elang de_r vereenigi:ng hun functies 1ysder i;e aan
vaarden. Ter bereiking hiervan doet hij voorlezing van eel! motie, waarin. _ 
leden ,e_n be,sty,ul:';l..,e§en .4.e "YeF_,;,t;ik131-'ing .· gev\_lll Vï3-n_:l1:\ln,. volle f\ledeY,erking voor 
d.e toekomst .ondel'. · verzoek aan de He eren w.eder in het,. bestuur zi ttïng te • 
a:,H0 0 · De. vice-voorzitter verl-eent hierna het: ,wobrd aan ·den He.er, van · · 
Boheeinen--aftreo,end,. voorzitter-, ·ç1iè _in ·zinnèp, van goede conEi,tfuàt'ie uiteeri
z.et, . welke reden· aanleiding_ gegeven ]}ebben t9t zijn. beslu,i t. Hij vestigt -
er de aand,acht op, dat. het in Lenig en Snel de afgeloop\_ln maanden aan 
genreenschapsgevoel ontbroke~ heeft.· Hij betrêurt het, dat er voor de 
exploitatie van de c.onswnptie-tent en de fie~senstallillg, welke toch bron
ne-n· van inkomsten voor de ver,eenig.i_ng-kunnen, beteekenell, geen krachten 
te vinden zijn .. Wij •EJ~ippe.n _ voorts nog spa:-ke:gs. woorden met betrek~ing. tot 
de inning van de entree gelde:n, het, ka,lkel). van het terrein, contributie~ 
be:\laling. Wij doen hiermede een greep"uit sprekers bezwaren. VliJ deze 
motie auooés opleveren.dan dienen er volgenside Heer van Boheernen eerst 
feiten ges.:teld te worden. De voorzitter der E-co. de Heer A. Runderlcamp · 
adviseert l:ü(;lrna de motie in stemming te br.e.I?,gen, De motie wordt UNANIEM . · • 
aanrgt,uomen, · De Heer van Boheemen dankt de led.en voor de toezegging ~· . .·• .. 
gedaan i:n deze motie- in de toekoms_t eensgez:i,pd hun steun te verleenen, Het f. 
aou eohtë:i: niet pl,ei ten voor de sterkte _van ,;ijn standpunt, indien Sp;i;-eker ·::::;; 
na eerst i:l.jn oniislag te hebben ing~d:i,end .11-a !e'en luttele bèspreking weder ":: 

~n ,::nbeotuu,• ,itting - . . · 1 · l •· .. 
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Na de verblijdende tonen, Welke 1>.ijµi. oo:ç, gettöfferi hebben, wil ,.· 

de Heer van Bolieemen de zae.k nog eens aanzJen en spreker· besluit· met. de ... , .. 

mi=dedeeling 1 dat de TOEKOMST zal uitwijzen cif hij al of hiet bij zijn stand;:: 

punt zal"bijven, l,uid applaus·volgt. De voorzitt.e1· neemt dan zijn plaats ' 

-achter de bestuurstafel in en brengt orider de aandacht derleden vcior welke'." 

zaken, het Bestuur allereerst de mede\iierking der leden.,behoeft. 
L Exploitatie tent, fietsenstalling en innen van entree gelden. De volgen-, 

de leden geveh zich op: A,Lemmers; J.Luiten, B.Boortman, J .• v,Harmelen, 

W.3eerens, A.Sleekin;, P.1:.iltenburg· en J_.Jansen en J,Hendriks, 
De voorzitter d.óet d.2.n tevé:'ns een beroep op de dame.s der leden cm Zondags 

op een of and.ere wijze in de conf:>umptie-tent van-dienst te zijn.· 

2. Het innen der contributies .. De volgende heeren zeggen hun vaste mede-

werkin,; toe. R.van Boheeföen, C.Bakker en P.Juffermans. . "' . · .. =. 

3, Kalken van veld- en dergelijke bijkomstige werkzaamhe_den. Hiertoe ·stel

len i;ich beschikbe.<>,r: Gebr, Sleeking, P •. de Boer,: J. HeIJ.driks, D. Janssen 
J. van 38.rmelen en Fr.Roesink · · , _ . · · · · · 

. · . · . vervolgens vraagt de . vq_o:ç,.zi ~ter de e.andacht cï.er lederi· voor de 

2-"m>l.e.ndeli j \rnche bijeenk.omst, ]1et :e.. s_. Sint Nico le;~sf:ees:t.: err:het·-. Lens~ 

koort_j e ... ,De .sar, ·worà.t_ -h:i,eTriá .het yoórd:· verleend:;:._en. trekt: .. zijn .. ent.slag in 

onde± -.uit s_pr:eking · van d:~cw.ensch,---,d-a.t~ d·e •t.oezeE;~g_~ng:::der. ,1--ed-en::_ni.e:tbeperkt ·:' 

zal blij.ven .tot ijdele woarrden maar :integendeeL.tic.pn::.:dàden,fui:-i._uiten,;' ·. _ 

Voorlèzin,,; 5eschiedt dan .. van een .schrijv.en van ·:g:ennin1~me..es_t.er.-.Dh,':;.Vollebreg:t,· 

W?.?.ri.li t blijkt è.2.t de contributie-bete.lin5 te werrschen:.:o,v.o:rlaa:t:.:- T~r toe~ 

lichtin,; diene, dat Dh. Vollebre5t in. verband met w.ç.;_l<:3,"':B:m1;J;e.ç;t:1;.c:,.nie.t;;;.:l;,-:i,jdig 

ter ver,;aderin,::; k~n verschijnen-. •De _vcorzi tter der Ec-y.p:?..;;:.k_Ti'-;j:@::.he:t::wci;or.d 

brencit ui tvceri 5 a.e b.ezwaren en kl'ïchten van .de technische C:O!J_!!l_i_s.sie naar· ·' 

voren .. ~oor oplef;0,in"' \r2.il -boete zà.l ·in de to.ekomst niet· worden, terugge~ - • 

schrqkken. Dh. _ Runde:rke_iilp vestigt er 'de, ?.andacht op, de. t voortaan ui tslui

tend met een met reden omkleede kennisgeving ve.n verlündering genoeê;en zal , 

wor~}"m genotien. Inmiddels is de rondvrae.g op.der de h?.mer. ,:;ekomen. Wij me~· 

mor.eeren hieruit het voorstel tot het hefJen ve.n opcenten ter voorziening· : · 

in e,.n ,reisfonds en een voo.rstel V?.n contributie-innirÎi, door middel v2.n · .. , 

de ?.<>.nvóerders. · NE>.dat nog dê G_.A. · de léden not; eens· eiftr<>. ?.angespoord heeft· 

tot bijwonin? v2.n de twee !?!".-".ndelijksche_ bijeenkömste:ii en de schaalcol·lecte 

in fü, milà.adi6heid der leden heeft ",-".nbevo1en sluit de voo:rzi tter de. ver~ 

t,!''.derin,.,, op dé ciebruik_elijke wijze. , . . 

_,,,. -' 
·Melis Stoke. 

, 
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IE.I'S OVER BALSPELEN ( Vervo l,;) 

Het ontstP."-II van het voetb?_lspe1 schijnen' v.'ij in• It?.lië te moe

ten zoeken. Het eerst werd 1 t de.e.r in 1490 ~,;espeeld. Voori>.l d~ stad' 

Florence .wc>.s een voetb<ücentrur,1,··wa 0 r zeifs vorstelijke personen. achter 

- het ·bruine monster a 0~nliepen. •Voor·n,,_melijk vie-rd-,·het--_ spel -f(espe,eld tussen . , 

Dri0konin.;en en Va.sten?,.;ond en leifst op feestde.;è;en, ... · · · · · ,;_ 

. . ; , , .. ~ ; ,~ :E,en. ze,k;er.e\Giovanni de I:)a.J'\),:i, ,Ï1Gl'l;f,t .e,r.fi,i:p.~J:~?~"',iw:r1,0v.e:rJ:;;1nd9li.~\; ,'· 
ove1· ~_eschreven en de.aruit zie!! we r_oe het spe_t:11reri:Lbeoefend. · _- . ·. · : 

. De bal mocht met de vuisten of de. vor:;_ten we·,_;.,;esl<:.,;en of ,;e

sch_opt worden, m~ .. eJr het d'r9..~en -V?wn de b? .. l -1178.f/' Vèrêod.en. Er deden ;.1~J::\r lief.et 

27 sp~lèts ?J=tn niee', dia in 4- rijen: werdën •opJasteld . .- ·Eet wewr.en 15 stormers:, 

5 lopers, 14 lil'erdeà.i,;ers en 3 eindspe1ers. _Het doel_ 111,as d'(. holle bal in · .. , 

hçJt vij~1'J.delijk doel te schteten en wel doq:~:: .. ee:p _·sterk doo:i;i:,;evoerde sa- 1 J 

1aen1•1erkin,~ tussen de spelers ve.n elke pè.rtij. Door ieuqnd die niet mee- · 

speelde werd cle b'l.l te,_
0
en een blok rnarr:,e:r}~ew-orpen,_ wa 0_rn.0 • het spel be,;on. 

De stude!lten. van· de uni versi tei t: te Pe,du<:. kenéi.en · echtèr no.c: een 

ander voetbalspel cl.e.t werd .;espeela. met ··t9 $p0lers', Dá bar° mocht•. ,;èdri,;en 

worden. Het bo;in ve.n het spel was hetz.,§!Jfde ?.ls bij o.na huidi;;e voetbal, 

In de 12e eeuw worö.t in En,;eland. een s'oel ,vermeld, l±efst ,yo vasten:>.vond · 

.;;espeeld, d.?.t op _dez0lfde ,;1·ondsl8.t~en Ï-ris§te als. de red5.s -,~êncc,.,de spelen; 

Alleen kw<>,u het er hier niet on ".en ho.e "de, "b9.l. in- het doel werd ;,:ebr'!.cht. -

Men speelê.e het op een weide, me.<>..r ook' ,in_tde .st:>.d zelf, W9.~.r dan· alle :r?.:_ 

:~çn beveili~;d r.1oestep. narden,. WP_nt hew :_,ir,:\~,.,-~en_ ruVr ~pal._ Tèn~Iottq werd 

h0t zo VlOdst -~osp0elè., d?.t cie Lonè.clns.'8<b\i'I'Ji·ers.: 9-?..n q7en Konin; v.roesen oni ·: 

1.1qP~-tre...:çl0n 0r tcr;en t';:; ~emen. IS:onin;_:.; Edu.,~ .. td 1- _r.1:?~~,1 _de meest·_. _doel t~e~fc_nd'?: .· 

m9"!:l~t1~e:.sel è.ie rno::elij k v::1.s :_ hij verbood ih~3 __ 13 het ruwe spe_l, binnen de · 

st ?-d • · ;-·_~-· .. (no.. ui· :t'.~) 
:1r ni èt . :');,._..,, 

,. 
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VOETBALHIEUWS. 
.· ... ,,,. 
. ••-'!'af',:•="~• 

, . , We laten hier allereerst de uitslagen van wedstrijde:rf'door 
oni e .·diverse' elftal~en ,:;es~e-~ld,;J i_Il, oompe~i1 ie ve~band •. 

·23xsept~ . E~celsior 2 - L. en ·s:_2 . (6-';," !f __ '·. ; 
· Lens A · S.D;C.·A · o-~ 1- · .• 

30. Sept. · Spartaan 3 i;.. en· s; 2 • '. ·12 ~- 2 ·, , 
Ylilhclrnus 3 1; én S; -4-~. • ··5·- 1 ·· 

·L. en S. A-·.:.. D.D.A; B·'. --··Jo.:.. 1 
14· octóber Exoelsio_r l· - 1; __ en. s:. 'Î" - t2 :.. 3 

L; en S. 2 - D: h. L. 2 · - · · l: 1 - 6 
K.R.V.C. 2' L. en S;:3 .3 - 1 
L. en s; .4- . Gr,1lillem 6,: .· ll -. 7, 

·:,~ .. -..~~ .. 

.. _;;. 
. '. ~-- ., . '-~:: .' 

---~- :··· 

i.iuick Step _ L. _en-s. A ·· I.? - . J. __ •·_·::;_ - , . 

Een nadere beschouwing van de;:;.e.-uii'slsa2;enlijst is z.èker . 
de moèi te wa?.rd. · In tote.al zµjn er 10 wécfstrijq;en,,:gespeeld, · waarbij een 
ni~xi.mum va~_ 20 ~unten b;;ha~~?- kon worden: J'.:t; __ {i9u; a,1 ·te 1:100~ · z:iijn,. indien , · 
0.1t werkelJ.Jkhe1d was gewora.en. ·. Doch een aantal van 5 wins'Gpunten, · dus 
2510 van het totaal i.s toch ·ook weer te wei'.nj.,;lg; :Zooiets. zegt ·,1e1 iets, Ook 
in de voetbalwereld_ is het _v1oord datlJde e:.e~stè klap een daa;J.der ·wáard is 11 

Zoo I n éérst e ove:rwinni.n,,, ;;eeft moed ·-voo:r".\t;~. yolc;ende. ·strijd;' s'G,:i:inuleert · 
de rspele:rs'·om een ,;oed fib-uur te blij'ir~Ii"!l}ê,k~n. Voor deze betTekkelijlé 
wei.hig gunstige aan·1ll.n.;; is wel een vetkla,.Jiî_ng. te vinden. We iullen maa1· 
geén oude koeien uit de slJl t gaá.n haleÏÏ (:ll1·- de ongetre.ind~eid verder bui ten 
bespreking 19-ten" · Er is echter in de-' <ii verse elftallen nog a.l w~ .. t vera.n,- · , 
derd. Elpelers che naar· een ,mder e:l..ftal · ovèrgingen voelen zj_ch :nog· 1üet 
thuis. De 11 nienwen1

! doen dat ook·rü.et. Dé öpstelling is anders· geworden, 
,Allemae.l oorzaken füi.t· het in èe-n' plóeg nor.dniet 11 ge.at 11 • Het wil nor;":niet. _· 
Dae"rom iijn \7ij in het geheel niet: pessimist;i.sch 1,;estemd als, - -en haar ·.· 
gaçi.t het om-· de d:i.verse spelers iöoveel -mogeii,jk acté de presence · geven, · 

. wae:rdoor. een bepaalde öpstelling--ka:t;t, gehanqhaafd blij ven.· Want jut st hier-' 
i.n schui.lt·de groote kracht, dat men aó'.n elkartder gewend is.·Dat.men weet • 
wat men aan ,,ijn medespelers heeft, Hoe 'di};wij1s gebeurt het :iliet, dat. 
een tooh we:rkelij k · goede speler heel· weinig_-presteert, alleen omdat: hij 
niet begrepen wordt of zelf z I n collega I s rüet begrijpt. Ons' streven in • 
het komende jaar zal vooral gericht zijn, o'in · homogene elftallen te brengèn. · 
De goedwillenden ,;ullen dit· weten te waard.eren, de niet willenden zullen 
het~tot eigen nadeel ondervinden, Op Zondag'.i4- October bleven·er 3 juni
oren en 2 senioren thuis, zonder eenig beribht. Gevolg: twee onvolledige 

. e:t:f·s?.llen. We hebben die menschen ae.n den p~nningmeester doorgegeven voor 
boete. Laten iij er echter rekening mee houden, dat het hier niet bij blijft. 
V/j_j hebben de namen genoteerd. en zij kunnenêer verzekerd.van ,,ijn, dat on-_ 
ze commi.ssie gebruik zal maken van meer ingrijpende maatregelen, orn bij • 
een eventueele herhD.l:i.ng, hun spo.rtvrienden\ tegen hun onsporti vi te:i.t te 
beschermen. Dan bestae.t er gelook .ik ook nog zoo iets van wellevendhei.d. 
Verder z.v:ij 6en we maar over deze kwe_stie> De junioren speelden d'.J:j._e weel-· 

.,,, . ... . 1' ' , , . ' .. 
strijden, waarvan twee met 0-:-1 v,erden verlor.en en een met 1---0· gewó.nnen. 
Deze cijfers zeggen genoeg,_ De achterhoede is. goed; ik ?.ou bijna 0du:i:ien 
ze6gen , bost.Mochten de backs g_epasseerd iijJ, -wat niet spoe;\rig lukt••· . dan 
vindt de te6 enpa:i:tij Leo op hun weg. Hij ga~t niet gauw op;zij, zelfs 
niet voor een penalty ! Ma.ai· de voorhoede. :qat is nog het zwakke punt. Er 
zijn wel Spf!iers dte goed zijn voor een goal· of wat, maár z.ij wi.lJ.en het 
alleen doen.· Als het· Eiamenspel onder onze· jo'ngèns v7at hooger wo:i;dt opge-:.. · 
voeTd, ,mllen ;;e va.st eep: betere plaats ·inne'men dan verleden jaar. Het . 
vierde· elftal was nog niet bij E!ter gelukkig.} De zware_ 7--l nerter1aag is 
echter hi hoofdza.~k te wi iten aan ·het ontbreken van de keepe:.·. Jamme,: ! 
Het derde debuteerde in Rijswijk. Het·geheellvernieuwde elftal maakte 
vast geen sJ.echte j_ndruk; We'hopendat het spoedig ingespeeld :raakt,want 
het zou jammer· zj:jn dat de è.erste -Wedstrijden het geheele seizoen moesten 
bederven .. L. en- S. 2 spee·1t in .. de .eerste klas! D.H. V.B. De tegenstEmde1·s 
vallen. niet mee. Veel wordt ··ervan •orize resertres gevergd ! Houdt B:raef 
S'Gand Leil.serE:. ! Een geheel gè_wijzigd en gede~ltelijk vernieuwd. eerste 
elftal speelde zijn aanvangswedstrijd tegen Excelsior. Zelfs de ;;root--• 
st.~,' optimist durfde n:'te:t op puntenwinst t.e r~kenen. 't Werd echi;er anders, 
Vc0r· d0 tv;eeè.e keer wist L,en s. l.' in al de jaren dat er ·in de J ,C. V.B •. 
worcl'G gespeeld in S'cihied.am te winnen.· Allemas1,l hebben we natuurlijk het 
pi·achti[;e versla.;; in de Res 'bode r;elezen. Wij· kunnen dus i;evoe,;lij k over 
deze stri.jè. verder zwij;:;en. Een. v:r.e"ág moet o;t~. e_çhter van :tiet' hart: Wat 
is L. en S. l van plan. \. l · · 



5. 
,: . Lenig en Snel heeft thans. ses elftallen, sinds."bé;;:1.n ÖCtobe:r! ~ijn 11ij een 

b.:;el-f'ta.l 'rijker ;::eworden, dat des Zaterda .. ;s sp·Ern·lt,"·Als dete revuè vé:i-sohvn.t 
is de eerste \'ïe('..strijd van ohzè jongste ·joné;êrèn reeds !".ëhte:r dön :riÏ,;;,. Vä.Îî 
harte )1elko1:i kleine ble.uwwit.ten !',;Too1i Je ngroote". L_ense:r~. . ' . . . . ~- . ":- ~ . :.. .. - ', , . ~· ;. . 

\/eer zit ik op mijn kamer, weer zr..l 1.K trachten een stü:kj é v:01J:l1 
de L,en J3, revue _te schrijven en we'e:r weet ik niet waP.rover ik zál schrijVç•n, 

. •Een ,;ure wind st?,"'.t op mijn venster en doet het raai:1 in ldjn 
sponnin;; r 0.ramelen, het onweert> de blikser,1fli tsen en donderslaGén lossen 
elk~.nder re.;ehïatil, af en de r.egen V"tl t. L,et stroor.1en neer, klettert tegen 
mijn venster en als kristallen. beejcj es rollen de druppels, v?..n rüjn raam 
op de vensterbank, · 

Het is· Herfst:· het jaar;~etijde met zijn ûisti;;e, natte dá.1c:en 1 
maar ook r,1et · zijn onseken<i.e kleurenpr9.cht, De rood-p'ruine klimop ae.n de 
muur, de paddenstoelen o_p de grond, de half van hun blctderen ontroofde 
boo,Tikruinen, ze zijn ç.aa:r de schoone ,getuil$en van·. . ••. · . 

· · Ook in L. en 8. is Herfst geweest, inaar zooals na ieo.ere Herfst, 
een Winter en een Lente volgen,·• hebberi .,rij bij L. en S. even de Herfst r;e,,, ; 
voeld, d.e •,linter sloe,_:;en 'Hij over en the.ns zijn vlij -in de Lente. En die· · 
Lente k;,rnaerki,"' zich·; -•ë:o-or c:meer-:arrir,m 'vçior; cl-ub'i-v.ondeii,. door mtnder--,!>cf schri ;i·, 
vin(:jen, door üeer t?nthousi2"sr.1e."""" ... -··- .. ·~ ~ ·~ · -, ~ - ~ , ~ --~ 

Het is Herfst ! En vianneer ik na".r '.ïc>.terloo fiets, door onze · 
mooie polder, . het wateri;>.nd, waar. links en·. rechts v2:n ::ie een groen II gef es•• 
tç,rreerd11 ,fras't9.pij t. zich uitstrekt, Vl'él"r çte Herf stij·lo_os en Biggek1·uid nor; 
bloeien,,,,w1?.ar ik de Herfstciraden, het fijne spinr?.4°, in rüjn ,;ezicnt voel, 
ter,v:i.j 1 net ·Herfstzonnetje, achter nevels verscholen, traoht door te bre-• 
k_en, dan vra".h ik :.lij af, is ·;1e.terlo'o zooveel ten 'l.chter op ons oude ter-· 
rein aEm d.e Viestduinen, is i,aterloo' mind·er de.n ivesterloo ? 

Neen, ik ·é:eloof het niét. Ach wij krij :,en. op We.terloo wel eens 
natte ,voeten, we, v19._,üen er wel eens ·we,;;;: we,. houden ,,el eens een drijfjacht 
op koeien en varkens, ·1.-:2.ar d".é).ro,,, Wa_terloo, je bènt_ 1:ïe e1· niet 1:linê.er om, 
Neen, ·ffesterloo was @:erieflijker, r:.aar \ïp_j;erloo is r,iooier. · 

. ' , ' Knor. 

DE ZINGElWE LE118Eil.8 .• 
" . 

. ' . . 
J:". ,:;e9.chte Lensfar:iilie, we hebben een koor, een Lens-koor;- De 

e·erste repetities zijn ·a1 ëtchter de :rug' en do le · avon.d ,de .b.este stond de 
Her::,an-Coste=.-s~r'l."l.t z\7art Vé'.n de menschen, 'het verkeer lag stil, agenten 
rukten 'l.~.n en è.i t hadd.e'J. onze L .. en 8. -boys op hun· geweten, onze spreeu-• 
nariken, Ze kunnen vc,etballen, m~.,u zingen kunnen ze ook', en è,ie g1·ijze 
Apollo zat v;ast te likkeba':'.rden en te gnuiven, toen he?a ,dtt zangoffe:r: Ge:-' 
brP.cht werd.. 

:\Vij. zijn ;?,,n d.e Pi~z,en·,'/a~.n OÎf-ere:q, _·v/8,.nebb~tl ~en 2~!3.nslab ge:_. 
pleegà. op en een veld.slat:; geleverd met, toneri, -'!;60nladde_rs; riet forto, •· 
fo:rtissü10 ,·forte:-pianç; •piano, pia:t1issirno, adä;rid enfin te veel om op te , 

- "no em:en~· ·: , - '_,,. .. -,......., ::·- ... ,,;.t.~•-_;.;.y~r:-~i., ... :'J..; . • ·-'.,":·~"'!~ ::.,:-- ,.,;;;_t,:"~, .. ·-~--- ::,::-:,, "::.~~r:•~----. .!"--.:, ~ '._:~ ~- :;. .. .. •' .. __ •. :!_~!"""" :~~=" :~:k--~-~•:--q •-wi~_,,.: ~ ·-. 

'· Ik heb er een nachtr.ierrie vP.n ,_·ehad en drdor.id.e ,van onze 2 maàn, ... 
delijksqhe bijeenkomsten, · 0·;e::zont;en door o.n~e · eigen rtlenschen, van een_ 3e 
lustrU1:1 met een L. en S. koor op het podiur:r: J:t Heeren, d:it \{an, dat r.ioet, 
een herdenkinc:; van ONS 3e LU8TRUi:I op6eluisterd: met eigen kr':'.chten. lliae.r ' 
dan moeten v1ij meer materiaal hebben, !:::eer zan,.;ers-materie.al en dÈtt is er 
in L. en 8. Geen valsche schae.m.te als: 11 Ik heb toch 1:e:een stem 11 , r:ien zàl U 
wel vertellen of de Euzen U welgevallig' zijn. · · . . 

Dus korat, ·. 6 i j zoe_tgekeeldèn, · :e;ij nachtegalen, gij Lerisers; 
komt allen \/oensda.:;2,von.& a.s. op de repetitie. · · 

:I. .\ '. 
~ . 

't' . Paboh .. • -i 

' .. ;:~.~_.-_ 
Meneer de,. •J:oo.:r:z.itt.er 

: -De. Lonè.ense •ilelkboerenre.cè heelt zoveel stÓf op;:,;ev;orpen,. aa t '. 
1 t Wèl leek of er niets 2.nä.ers ·in è,e werelèc:,:etieu:rète. Alle àànc>.êht voor. 
de K.L.~ .. , voor de Pechjacer, :-:i?~?~r VCh)rEtl voör d.e Uiver.~Ook s~~we1,~e;r · .. 
had er een ne.chtrustj e vçor over 6 ehad: gelul,ki2; kon ik tooh nog voor 2 
uur in de kooi kruipen. Maar, meneer de Voorzitter, waarom die drukte?. 
Wii ik U ~ens wat vertellen? · ;_ ,. . -



Ik vind il tt,ufrg; dat • .,. J,,t-rtog .JdaSè~ hódig ••• ·voor M·•n .,~;,, Ik heb,. een ander plan, Wr, ivete'n ·dat de afstand ruim 15000 K. :,i; 'is, laten we zeg;;:;en 20000 K,l!., ·4. L is ongeveer 5 i::iäanden dar;· en nacht r.ïarcher~n.: Maar eens z11.l,-Samrlielaar een stull: lever$n,' waarover ieder ·die nu uivert, dan huiver');. De aarde draait om': zijn,as.-~et een snelheid van 46000 K,l!, in 24 uur, Als ik nu die 20000! K.M. wil ,overbruggen, stij,!, ik doodleul{ op in een auto6iro ~ b.v. eniGe kilometers;': da,,,r blijf ik met mijn machine , staan en la.at de ae.rde stiekwa 20000 K.1>1. onder me ronddra2.ien. De.t duurt dan maar de helft van 24 uur; d.i. 12 Utµ'. Asjeblieft, 1;1e:aeer de Voorzit-te:r: 1·:rn,een"half ek1aal ·in Melbourne :v~lGena .het plan van -~ ; 

Noot: .. 

1. . :, ~r ·' 
. . 

ZAm.ERDAGIHbDAG: 
l .. 

. ,,. 
Sam,r.elaar . . .••· .• "' 

( g·aat. U 'mee) 

Ik fiets weg met potlood en zakboekje . 
_. .. •' 

Buiten de stad naar 1n.rustiG hoekje 
Wil wat voor de L.en S. revue schrijven 
Maar ·kan voordat gepen . .niet thuis blijven, 
Ik vol::; een eenz2.,i.mpad; 
Ergens bui ten de stad. j 

'Om inspiratie te "zoelée11II 
Eri dan een stukje te boeken 

. IK ;;e. zitten in In di.ühvéülei 
1 n Vinkje· zet zich nevel) miJ•. . 
Ik zit wel een half ,uu:r te· peinzen . 1.t Vinkje 2ii t me brutai3,l aan te grijnzen· Ik sch:tijf een p:>.ar woorden in m'n boekje 
M':'.ar schre.p ze weer doör met een heel klein vloekje 't Vinkje fladdert heen en·weer 
En kijkt (.zoo Óeen ik)[op ,nijn boekje neer 1 t is alsof hij ~ij toè wil fluiten 11 Kom je. daarvoor nu na2.r buiten ? 11 

· Als Je nu no,~ niets hebt ,;:;eschreven 
Was dan maa:i;_thuis gebleven 
Ik f:ïs;s weer terug onvoldaan 
Was ik maar naar 't L.en s. terrein gegaan Beter had ik daar wat distels kunnen snomien D'in hier m'n tijd te zi,tten verknoeien. 

ï 
1. Neurieneus. 

Neu:rieneus moet voorte.an 
voorzj_ tter lezen. Dan is er voor 

eerst in de Revue het woord van .den 
weembediG'dromen geen tijd meer . 

CLUBAVOND-NIEUifS. 

. ' i . 
, 
1 

.:Red. 

. Wij maken de leden er opme:rkzaam op, dé. t op de club-avonden in Café "ALSEM" een ·billard-tournoo.i wordt .;;ehouë.en, w<>P.r•tan ieder:.eiln kan deelnemen.Als eerste prijs i4 door den heer .il.leem· een fra,ü :inkt§ltel a'l.r,igeboden, terwijl een tweed~ prijs als:'.!lede een prijs . voor dè. hoogste serie beschikba,,,r is. Wij zijn den heer Alsem dankb?.?,r voor zijn medewerkin6 en noodiben allen uit~tot dèeln,:,_me of tot een bezoek als blijk van bel·".ngstellinJ. \ · · , · · 
-0-0-0-. ' 

OFFI;IEEL. ~/''. : ' ! , . 
Dae.r de kapel der Eerw. Broeders op Zonda; ? •• s. niet beschikba"lr ia, wordt de Zonda;;norgen bij e.enkomst ui tsestelcl tot Zondag _25 Nov. a •. s.Nadere berichten ·volr:;en nog. l 

:, Zoo'l,ls gewoonlijk houden we dit je.?,r weder·om de i;:radi- · t:l.onee.le .Sinterklaas a'llond. Zooals gebruikeli·jk krij,;t iedere bezoeker .een f/OUvenir, waarvoo:r: wij thans. reeds Uw r:,eq:ewerkinf; inroepen om w-,,t kleini;,;heden .hiervoor beschikbaar 't.e willen !stellen en 9.an eeri der• be-
ken<, adrmen •,,n beotumol<,den -'l":llen broreen. Het Be:tuur, 
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Amice Wim, 

' j 
1 
; 
i 
1 
! 

Hierbij de beloofc.J:e copie,Kan het Nog? 

De vorige week, . 
ik zie nog bleek, 
en €)'oen en vaal 

·--

Groetend 

J ,K, 

Il<; stond stijf paf 
en vroeg· me af, 

~~~m
1

~nh~~~~hj~~:::~sch 

is 1t met ons geld 
zÓÓ goed gesteld 
dat hij,o jé~ 

uit naam van Lens met een H. D. 
op een fijne stoomfietrs, 
dat is pas iets, 

rond gaat tuffen? 
Of is het bluffen 

bij m•n kleine zussie 
om contributie l 

Na lang gewikt 
en rijp gewogen 
in dagen niet gebikt 
(.•t is niet gelogeri) 
zei Pieter stil: 
11Ja,ik wil'1•. 

Hij keek terzij, 
Lens was er bij, 
Naar zijne bruid, 
HS, 1 t was ertui t ! 

Ik hoorde mompelen, 

. , . .. 

en betaal ik misschien 
nog zij!)! benzien? 

Toen wachtte hij 
wat zij wel zt.f;, 
Je weet maar niet 

_dacht onze Piet, 
wat zij .zal doen. 
Doch zij sprak koen: 
Ik word je vrouw 
gegin met jou 
m•n huW 1lijkswandel 
in rue Amandel! 

En ik vraag nu 
in deez 1 revue 
voor •tjonge paar 
nog menig jaar. 
van puur geluk 
en vrij van druk. 

- Dat is de wensch 
van hèel ons LENS, 
tot bl;lider nut. 
Ik stbp• 

JAN KNUT, 

dat Piet letterlijk en figuurlijk in 11 de boot 11 zit, 
dat we een penningmeester-puzzelaar hebben gekregen. 
dat we nu ook een puzzelende kas-commissie zullen 

noodig hebben om uit de puzzles.te geraken. 
dat' we onze centen kunnen gaan 11 verrekenen11 • 

dat de trekkers in Putten weer trek hebben geput. 

Jan Knut • 

. •. • 

·. ' _' -~ 

* 
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OFFICIEEL ORGAAN DÉR- R, I<:-. SPORTVEREENIGlNG 
1 R.K.s.v. 11• Lenig.· · · · · · ·· · 
1 • en Snel 11 , Opgè- , < 'EENDRACHT 
1 . xicht te Scheve-· '' ... ' . . MAAKT :,r 
1 • ningen 18 Dec; 1 20 · · . MAQHT, 
~ Bissch. gê>edge-

.} keur.d 25 Nov. ~ 21 
j 

..... : 

_, .• s,: ~ 

11 LENIG & -SNEL11 

1 
·1 

'1 

: Sécretàï'iaa t: '1 

: . Herman Costér- t 
· .straat T:io 249 1 

den Haag.Bureau' 
.. L,ensro,rue: .?i~ài'i- 1 

,. delstraat no 51 1 • 
l .. ~. ' . r 

~--. ·. · .. - ·: ·-·· .. : ... '.•.· ... - .. · -· > .... _J. 
• • .": • 3 •~.-• .-,,.\s,o\ · ,• .. ,- . '->_~ -~· ' .. 

tl{ tlf:.i,l"..:C.it(LA1t ( ·: · ;- . 
. .· . . . . . . . • · __ Gc;d~1tt, {~··ve;l6~e-n.'.ö6g~·n~~l•~iè•:· :cri;~ ·ov.er"' . 
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,;t,fden, yrïeiiden•~ :: ·. B1;,p·,stári'.enourg\7' _GliuflG:Jl';;ct: •. Ból,/ Jan,;f; cJ,,:G:oórb<?:rgij,'.:r.pu} à.·. , 
.. ,w êz ênoéi'o-"'öft . .:F::i,eêk: .. sto:o,.,-s:" -k;;.Binî.ts":...;:..;:i ·.,,.- -•>~-~"!:' · , ~<·•~•.; :·, • • .· .• , . ._. · :', -· .·"'"·' •· .•. · ~ :. 
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OFFIÖIE~¼• . . . . . > . ·.• • . • . . ' . ' • 

.. ' l;Eerst eën. goe<'l.e: tijding!De medêdel:lng·'dat 
· Ook: 'de junioren F:L. :i; •. ,,: buhdsg<:;ld ·zouq.en .mo·e.tsn °beta~e:n, berust op eén Ver
gissing, Bqndsgeld i1l l?lochts voor senioren. Het . ehtréegeld voo:r jun:i;orë~ • ·. 
ie Fl10

1
50, . . . . w· . . . 

. . . ,,; :-:: . ,. 

. . 2. Op ÏJ.oridordag 6 Dec;~ber komt st. Nièolaás . 
. Wee.:r in· dé Leriskring"Dè Heilige Màn. verzocht ons·· ook ae junioren u:).;t_te 
nodigen; wat hier dus geschiedt.Alzo: alles wat Lens heet , .komt 6 :-De,:.; 

· cember om 8 uur in de bov-enzaal · van 11 EMMA 11 Regentesseplein,B:tj d;i,é cfg"è,
legenheid zal ons.koortje, Jl18 eigen Lenskoortj e, -de feestvreugde m(i'.; myn 
mooiste lfoederen vèrhoogen,A_a,n e.en drietal. leden il1üs:i:ci verzöchten. We Peil 
m.uzikale zijde vän .heii fee,st te verzorgen •. Bovendîeh kxij gt ieder dé;: gtl.-. · 
;:tegenheid een uf m~çr voordráchtori te doen. ho:i:en, Men wordt verzocht ,!W · 
tékst -cvén té bezorge~ aan het bekehd!3 a.dre;,i w1;u,emstraat no 2; ... · ·.· 

.' 

EEN WOORD 'VOORAF 1 · -.-.- .. . . . . . ~ . . .·' . 
1 t Komt ons goed vporer,.óp té·wij~en·~,t 

• iéde:t lid en ook elke donateur hot volste recht heeft1,'6p ae ruimte fin 
ons clubblad.Wellicht menen vel0n dat het ,bes.t\iur en de elftalcommissie 
et :t-1et· m?hon0iio ?P hebben:vo·l's.trokt. niet waar; !t Is ons •zelfs z(;ei· aan
gep.P.am aiè ;~ wëer eerls éf!n nieuwe stëi aan :,ns firmament' komt' schi \te:- . 
ren.De laatst.e. tijd moChte:çi we weer verschillende nieuwe námer1 ':note/f~n, 
In ·een elftal ontmoètten· we laatst riiet. inihdei dan· drié' nieuwelingep.'... 
Wèlkom in.'Lens, dán ook' în. dé ,'Revuè.Vèrschèidenheid van medèwèrlte:tsfen 
:Ï:11Z8Jlde:és'.k.,;.n .de gezéJ..l.~eid V?,Il Oilif\~;J;àd,zo zeer vllrhogél'idO;v~:r. g$záJ,-• .·.·•' 
: .i:l gll e ;~e~-0?.èen:i~ :-,Wa-t',-ä"àngeriaaïn".-ctr·öf;,toné~''.dê'. .9 fe ei" >bf·§••~~a:~e 1",(',t,'ä;j;;;.,:-,, ' · ·, ·~ · 

: .l'ë.:ifs•:~•iö-e'n we geti'i.ïge . ~áren. v~:n hun: weq.S:t;i j d .tEiger R~;a ;;i;n Go'u~ :i:iJj .. · . 
· het tw'ede dito. . .. · · . · '": . . · "· 

. . , . . . . ·. -Maiir heren, die pre.tt:i:ge,' ~teiimiing, zo1i''nog ·.· 
meèr 'te waarderen zijn als we viàt mooier re Sul taten be:tiaa;),den 1 't Middel? 
Oefenen! iedere Zat0rdàg middag oefenen! Iemand die 1il:il le;ren bilj?-rten 

· moet ,:nreneens oefenen. Oefening is onmisbaar voor elkë' sport, ja yoor al
;J,.es·, U Komt? De ballènbewaarçfor zorgt dat U oefenen kunt. 

, .Reaà;c't"f e:!, 
·· .. ·'•A·N.iDE LEDËN· · · · · :•w .... ···:,f;:. ·· · · · · . 

.tti, . -• • . . ~., . :_ '· . t."111"'.~; 

-,- ;--,- ':,.'"~- :-c , . Het blijft eer1 ve:rhèing?nd.. _v<3rsqh}~?~E:J., dat • 
wij elk keer opnieu•.v mogen cons.tateeren dát· het bi:ti ön:fe ,v:erei,]Jlg:tllg goed 
-$ä'at en 1•iij steeds weer opn\euw symptpneri:::fïëri; Vif?lk~:.i~i'ÈiÏPP. ê!:)lfdeli.jic ... · 
W:1.jzen.Konä:cn wij onlangs· overgijän tot he·:1;::opric:tttfn,van :onJ,J~nskoo:rt~e"> 
dat inmiddels reed~; is·. opg~tr.eg~n en dat -,~n· ~è' t):él!:01)\~;l;,;~-et l~~-1':r vay zicli: · 
za>l; do~i:t p.ooren; konden.,'("iJ een Z8;\e!:_~é_l,gmJ~d.?'g ~ e];_:t:.t~;tjç,:i:!!;~~J~!},, t~a~~,s 
zien WJ.j met belangste:tl1ng ,c1.e opr(lccliting tegemoe,t _,va'.P- ,q_IJ,;,;e,; fX,~i,1p-,-B8:ud -<• 
Mógelijk is het zeer zeker èh ·; naär:;,;,:i.'tl' hqp9IÎ ·, · Ja1 :z•è§,;:·, Ji\)iigtên,kq.rt:. ·t<;i-t, 
.~li;m~nstêlling va,n. _dit tweede m~i•~él.t~~-if!~i!-lf~ wo'ttë1tiB~iM:~,ef;~n,:~{{\, •· · · • 

'\'-• ·,: ., ,,,,·. 
;;" -,. ,...,... 

~=· ·:--...-it 
~\.;\ ./ ~"-

~,, ,. 
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Zeer kort in het verschiet ligt onze geb:ruikelijke viering 1ri~• fi~:~~est van den H. Sint. De oudere~ we1;e4 het reeds lloe wij fö. t elk jaa:r ópn.ie·v.wl. plegen te vieren en den nieuwen leden ra:p.en w:i.j er y9q1' te zorgen1 dat. \ zij dit bezoek van den Heilgen jHàn voo;ra;L p.iet missén, Dè:r gewoonte ge,~' . •. trouw verzoeken wij U. allen op :Donderdagavogd 6 1Jecembe1· ,t!?. 20 uu:~ p:re,:. sent te willen zijn in de bove~zaal · ván· Çafe ;Emma, Regent.esseple:i.n, a:J. .... '. waar de plechtige ontvangst zal. plaats !lebben en wij herinnE)J?è~1 .U "~ aán 1 ·. dát cadeaux gaarne ten spoedigste. word~mlingewacht aan de bekende adree--sèn. _;···'· l ·.·· ...... ,., .. . . i. . W. van Bohe.eme~o .. :-: l- · •Voor,11 ttero; · IE.Ts· OVER BALSPELEN. ( vervolg) . . ---~--'-'== i 
.. ··L .· De Schoibten~waren in die tijd.hartstochte-lijke balspelems.Zij beoeféndep. een spel 1Wa?,rbij het_schçippen met de voeten verboden was.Het doel bei)tond uit ,.een )!:uil aan vi:ee:i;-szi,iden van .. · de. speelweide. Vèrsche:ï,dene ~len werde~· ~r wed~trijden gehouden tus.sen .. buurtschappen onderling,rnaar volgens oude ber:i.chten. i.s. er in· de 'negen-. .. de eeuw een ·wedstrijd geweest· tussen Schdtland _en Engeland, In de buu:rt · van Krldear Cgistle'c kwamèn daarbij 20 Scho'tt.eri uit Liddesdale ui.•t tegèi'.l. feèn gelijk aantal Engelsen. Na· et)I'! zwàrEl strijd wonnen de• Engelsen J11et_ . · '• 3-'-2. . ' . . '.' • '. . i ' . . . ' . . . ·. ' 

.. _· . . . . . . . , · Ko~ing.;dua.i~': III ~ var{ En~el~;d :,~a~ ,echte/ 
uit hetzelfde hout gesneden als ~arel V vt3-n F:r:ankrijk. IHj . s·~ond zijn onderdanen van 1314 af slechts toe het boogschieten te beóéfenen.Al_le andere spelen waren verboden,De voetba+le~ê hielden echter zozeer van . hun spel, dat · zij er eenvoudig mee doorgingen,·· zodat het kon:Lnklij.ke verbod niet het mins.te effect hàd. . f: · · 

t . . 
.. . ·. . . . Na .. de middelee,.;_wen bleef het spel "nog in beoefening, nîaà,r geleidelijk: ·raakte ·het µ:ilt ,!ie. niorile, Vcoi' ee11 groot èleel was dat te wijt'en .aàn de Puri.tèinse(.s~ijflprotestantse) gees·h_ c,ie Jf.n-••, geland toen beheerste; Ongeveer 'i!l ~1et rii:idden. van de yor,J.ge e.en1'i kWa.'i\· het . voetbalspel. meer in gebruik ,en v_;el op· de i;;ogelse 1costscholen, ivaarvan .de·: bekendste zijn Eten en Harrdw.De spelregels waren. op iedere school an- • ders.,maar zij stemden hierin overeen, dat ;de bal niet met ctle handen .•.. , mocht worden aangeraakt. Alleen de .kostschool van Rugby· stond h1,1t dJ:él.-gen van de bal ·toe met het· gevolg dat wê fJ:i.ans dat spel rugby noemen, . : . . . . . " ~·" " ·. : 1-- . :~·: ·. ' .. :, . . : 

_ . . ._ . . . . Op de. scholen- }Verd de voetbalspoxt zeor po-• pn_lair tn het was dus. niet te ye:i;worideren,çl.at zij .. het daa1·buiten even-:.· eens·. werd, Weldra ontsto·nd de eersta voetbalclub II The forest Club II in .. · ·het boord-oosten van London,dic spoedig door andere.werd ·gevolgd.In de uni versi.teit t". Camb:t:idge werde·n ,gel.eideli'ijk aan de spelregel;, vastge7 , legd, _ in 1848 in druk yerschenen.Men noemde zi;i n•. Cambridge Rul,es !!(de .. 
regels VEJ,n Qainqri~gt1) •··. ,J?e:t:i:gi_tJ~.f w~;r<:lé;1,i? 18(5;;!. de rege~s vastgP,steld •. ,door ree.tor Tlfring füpJ:i_ngham: t.; . . . _ 1: 1

.~ • ; :-l ; -' , . ; ·. . . 
· . . . . . .. · . Als bij zonder~eid mag wel· ve:;T9eld worden dat \pas ria .1860 een dwasslat a?.!1 p.et doel iyerd gebruikt, Voor, die tfd volstond iaen met twee ualen. En de eerste scheidsrechter verscl:J.een 111 - r . - . .,. 1880 in het veld. In 1891 kv,amen de grensrechte:i.-s. 

(Uit-~nze Coura~t) ·· . }· _-···:· · ·l · ·· (nog ~iet uit) . . 
VOETBALlHEU\i'/S. : . . 

Zoo langzamerb:and raken onze elftällen in•\' .. gespeeld en dus.kunnen we eens .wap diep(êr i;rigaan op een bespreking ·van ·· de kansen in. deze.· cèmpeti tie. En· dan V/.illèn J1e. beginnen met, te constatee-•. ren dat Lens dit jaar welke geen ênkè1e kai;ipioen ondex haar telgen zal tellen.bit is .,já1muer! Op de eerstç plaats omdat een elftal met kampioenekansen zulk een gunstige· invloed l!:an ui toef.enen op de overige· zwakkere zusjes.Maar vooral is hèt ;ja.mui.er omdat L~nig en .Snel in het n~jaai: van· _1935 haar derde lustrl!-ln vieren gaat,Bij zulJ{ een gelegenheid een ·of mee:r:-:dere kampioenen te kunnèn hulcJ.igen,kan de.fjë,estvreugde- slechts.yqrhoogen. Ons eerste begon z.oo go.èd!Het zoo .gèvr1Jeac)}3\Exqe.lsiDóir_ wei·d in; c;Jige~ huis,· 
ve "iagan, Dat beloofde Wa tl Hoe "'l' 1 .• a,m~l', hohoht n '.°' nu '" ga-
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loop§fti, Na de enkele· overwinning vö~gdep ,bier nederlagen in successie, de 
een .mee1··ve'!rdiend dan. de ander; doèlh.::,alle 8 punten gir.gen ve:rlo:>:en .. · . 

. Spart1l-,~ri speelde op ,Waterloo· ~eter ... à.àri Lens eh. vion>ierd<h,en;d; ln )1 o~ldijk .. 
werd. een penalty ons noodlott1g,wat, 0~1s. tevens, de nede:claág :toep:r.Et,üh:t: . _ 
VEP ·uit Woerden,, klo;;ite ons_ met 5,,:-l/Di t. was _ wel de_ sh.Jchtèt ge;:ipeeldt:1''';: 
wed$trijd van· hèt eerste~Gelukkig tier,stèlde he;t ztch ');èn deele tegèn .Donk, . 
Wé schrijven ten deele;·want ook hier 'faàlde vreèr de· voorhoede: D:'._ i; .i.s' ;,u de 
vijfde maal in Çeze -obmpètitie qat we hebben kunnen zien, dàt' )1e·~ aaüvals
sy_s"!ieem van onze voo:rw,g.art sen .•riiet: deugt.; Het _ spel word,t ;veél t\') kort ge-, 
houdé.'1.Ke'el' op keer' krijgt dé'teg-enpartij·kans het korte spel der onzen'te 
onderbreken. Elk verrassend element, dat :het open aan\r1;>.lssp~l kenme1·kt; · ont
breekt .Alä hierin-geen verande:i;Jng wo:rdt gebracht voorspsJ.len ':'Ie on?.0 jon
gens weinig succes.Dat ,weeft de strijd tegen Donk _weer ·bev;:ezen,De a.c:P,ter-
hoede vrna wel niet geheel t;eilloOEl ,-, het tweede doelpurit él.ë'r GouweiJ.aaJ:iJ·, 
had kunnen worden voorkoiileh als· J:-\~)lny iets_ eerder was 1ili tgeloopen, 'l;er,•1ij 1 
het eerste kon worden gemaakt_ door· e_•én misve;rstand tussch.en Jan en d(:) -
keeper- doch speelde over het geh~el genomen een góedé,,iedstrijd,Jlet r(as 
ecl}ter onbegrijpelijk hoe het binnentrïo de talrJ..jk'.è' käns·en: niet. b::mutt53. 
Daarom lui zei jullie motief: OPE~ ~PEL,Dafr;rnaar dan .. alleen,.zal Léns I wier 
eens. een woordje ·ga.an' meespreken/···_:,: " _ · '· __ · · ,'. . · ,- ·: _ .. : ·: · ·: .. ; · '. / 

. ·, : '· ::•· 1 ' :si'.~,.,~_,,;, · "; ''. -~:,};r:,,L.,;-~êl,l;~{tivi-~-~'±i~i';i}~~·if '1'ó't ,;.û~'ti& 'iif~t 
veel van terecht. Na liet geÎÎjke 'spel tege•ii. Spaitaiin Iîl 'v0Îgdei1 n:i.e'ts •4ál:l- · 
nederlagen.De wedstrijd,~egen D,lf:L,,2 .deed, ons inzien dat het zoo niet -, .. 
verder kon.Er was hier een.linie w'elke_ be;l:lowrlijk voe-t;ba.1 speelde e,: dat 
waren de beide backs. vc,rdcr werd'er dóo:t ëer1 enkele spel?r ook nçg _wçJ. \Jat 
goeds gedaan, maar overigens Wá~ het_ ni~t ve'èl ··zaaks ,We _l:).ebben to.en in. een 
gecombine,erde be stuurs:.... èn, El"p vergaqefing .de elftallen ( 2e en }e) g1·~ndig 
gewijzigd on .naar onze meening óok,'vèrstf,lrkt .Maa:r. wat doet, zi.ch nu vöoJ''/ 
Voor de eerste maal da;t' _ wij _het t 1veede eJftäl .in dê niêuwê ·sameriste:qiiig' 
willen doen spelen, ontvangen we drie_ adlsëhrijvinge-n. Zegge drie .stuk'.s·_-

. Onze grootste teleurstelling is,eohtèr niet het groote getal de1· !A'egblij
vers,ma,ar we konden ons helaas -~iet ove:rtuigen·:van, .dé noodzakelijkhe\d van· 

'dat niet· meo_speleh:Bij zµlk een cn,ve:r;sohillighèid vo'or h~;t/Lensbe}.ang '!•.órdt 
ónze taak ,wel .onmogètijk zwaa,r, Wij,. kun,nen niet anders. dqel! dan nao.:i.·. best_ · 
vërrr,ogen onze elftallen zoo s,têrk mogelij'k óp ,te '.Ste'l1èn; 1ve lruhhèn dé rnf."ln

so'lien niet dwingen het veld :i:h"te· gaan. Men i.l?f- toch in een vo.etbal ve,:eeni~ 
girig om te voetballen en riièt om_' voor i1e5ier,'fe_i tjjte ·weg "te blijven, Wë, ';:,e;:~

halen hèt nogmaals:: ,,Zonder voll(l. lri.3qe~1èrking vah onzti leden :1.s·poED w_e·rJèen 
voor ons oI1111ogclijW,Da t men dit g9ed. vèrs_ta.an pioge ! · , · ,·, , · " · · 

. . . ' ' • ; --:_.') ' ,• . ,' ·• ' "' .,.. . • . t .,- ' - ! , ,. 

, . _. _ _ _:·:, · _ . _ Lens } is zijn eerste wedstrijd met nieu-
we· opstelling gcèèl. b,egonnen. Er_ za:J,' ócl:l.ter eerste een flinke .overw:i.nnir;1g 
moeten volgé_n, vo'or we die' smadèlijke, l?-1 vergeten kum:ieh·. 1/le" vragen ons .:eoh-
ter af hoe het mogelijk is dat.dewegstrijd tegèn A·.V.V,geg0nnen_m9est ;:'iOf-; 
den' met 8 mensohen,De àansohrijviµgen pe,ll'attç.m toch dl!i'delijk 'de tij9 van 
a,a);lvang?De laatkome:r:s üioesten ·E1:ens kµnnen bcgrijpf,m J-îoezeer;_ ze_ hun .. ilied.e•~; 

:~~~~6 d~t~~~iitg%ïs:-8:{r~i,t~:::i-i~-i~tt~i-~î·ttlt~~~!d~~Kc.;i1~RW&d:,~~!~:irt 
Maar niet alleen het verlie_zen van de wedstrijd ·is b.ier\ràn het· gevolg,Ook 

de sfeer. ,_waarin gespeeld wö;q:t, is, ~~-n niet _meer zooals die zijn ~oet: Voo~ 
Lens 3 eèn goède raad: Speel voor_ wat je ku:ót,:t4et d,ie Ill~uv(e ops,,el.l,J.ng ~s 

nu nog we~ _wil-t te bereikeil!Maa_r dan, .ook spelen .voor de;,/f?l~e ~ondeJd p;;o;:-
cent' ·.,,_·\,' .. '. . f • • •. ,,._. -',i/1.:·!./. : ··: ... ,; ·~· 

. • ' .. -~ : :_·..;,\:_,\:_'. .. : , ! 
. '':/!;·,, 

' <'-' Ook het vie~de elfta:L telt n:1..1 enkele nie•.;:.-

wc gezichten, De wedstrijd tegen Ra.va heeft bewezen dat zulks ee;c, v'.'rbete
ring zal zijn! Wel ·werd nog niet gewonnen doch de combinai;:\.e bJ.-e:.-e).c ·ooch .,be
ter te zijn, dan voorheen. We, hopeµ voor _onze jongens dat cok'.hj;~:r- ·vobr çoed 
gebroken is .,met de 'ilederlage.n seril;l 1yeel zàl hiertoe ,kunnen 1?i J d.:,~i$er)._ =:-~-:
di'3n het Joop. lukken mocht z.ich _äls '\èeever t~. kunnen· .. bekwainen( waa:tn-'., Vi.LJ . 

intusschen veel· vèrtrouwèn hebben; ·:• · · · - ·_- · · -- ·- ' · ' , 
" - . : :~ '••_. ~. ·. ··r. ~•, .•· •-~:.-•.' • 

.. · - - - -__ .. ·- , Hèt A e1ftai is dj_t" jaà; '\,tê:Ck! Toch' "häaJ.-

den z~j. sléchts èe_n "di'ietál pu;nt}:in uit 7 wedstrijden.'' t Lij k:t . daarom wel _ 
wat ·erg gewaagd van èen · sterke plo_eg te spreken, De vijf. nederJ.agfl_D. ho.dçl@n 
de volgende cij~ers: 2-1· 1-0· ,l-9·· 2.,,-0; ;1-0,,Hieruit trêkke,men de.oonc1u
s~e: · sterke achterhoede; ;wa,kk~.,:v:ö6~h9ede.M?,ar ,ciat laatste. is nu. j~.lis-t ll_iet 
waar!De 1èns-:-boys'zijn nie'.t "tè'.zwakd9ch ··,".-.i;;.t:e klein.Het is een·ljf.'If-... -
lust te J:1i0en hoe die. kleine 'jonge.t~es de meest;i} grootere tegenstaiiders er 

. ::})" 
'•IA·-~'·. 
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%1L'LUst:hen nemen, Op he.t kri tie:[@' ~ogenbi:i.'k o.ntl?-rè~i~ ·echter· he~ ,s\ihft~Èi-1:î.t& 9 ~f ll wedstrijden wachten.jul)J.,e nog.Vroeg -nà:ait,b'ed gàan,geen sl-@..l@\,.,. Jes xooken eh 'Veel eten: dan·. k0,ifen, de goal-tjes •eokl Lèt maar èenè -01l>, . , . : ,;_·. L. . : :: .. 1. ., . >.. - . . . . . . . . . . , .. •,.·· _ .. : _·,-_ 'i'ot ?lo~ ,L~ns B,):,est.bèst\ We hebbäl_gêu-. lukkig 'Voor ons laatste elftal ·enlcele• nieuwe spelert3es kunnen not\'lerè'n:, · waarbij een paar die er voor zoirg. zullep. drägèn dat er tenniins,tè é·én Lensploeg is,waaroyer we wat meer. optimistJE:ch_e· geiui9-en kunn•èn ooèn hooren,Kleine ,Alex( ·ï1ee ik zeg natuuriJjk nie'j; Sch,, •· ren dé gebr.Zuider'-WJ.,jk bijten tenminste .van .zich af of hun, leven er mee gemoeid. is.Goèd z~o : _jongens! Zocals. het in. de. laatste \)'edE1trijà:fl'.n' gaat, moet het biijvon hoor\. Ban zul je eens zien hoe prettig het is.te,jllogen voetb~llen in een ECHTE voetbal vereeniging, • , :· •. . !, ·., 
.,;, 

. . 
' ' 

. · ECO •. 
'! ' GEVONDE,~. , . , · · · , . _ . , . . . ,, ~Op,,Zoridàg·,1s' Nç,ve~bet in 'c:fo• ',tèn(,een de:ren boekentasoh. Te verkrijgen:. _S_teiji;ila,an_ qO,,, .· . , •. .· .. , :· , . . ' ,,. . . . . ' - \ . 

' . ' . -~ . . ' . ,.. ' ' WIE K0ijT .E.R ZA'.l'E;RI\AGS)ál,DDAG.S~·'rliltJ.l'{EN7-??,???,?,·.,, ·· ··· •· .-. . . ' . ' . '•·: . - . . ' .. ; . . . : ~ 
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LENSERS ! WILT GIJ OVERWINNEN ? SPEELT. D.AN EEN OPEN SPE!', ! 1 ! ! ! • 1 ,_ • • ' ' • • • 

~'.l'.ÁivDENLIJS.T~N BIJGEWERKT _T/M _1s NOVEMBE~ '1§34; · 
~ . . 

Naam 
Excelsior 
Celer: 
Donk 
Oliveo· 
Spa:ctaan 2 . 
P,F,C, 

. V,E,P, 
'LENS 
Graaf Fivl·ls 

Excelsior 2 
D,H.L.3 
G,D.A;2 
D,H.L;!2 · 
'spàrtaan j ' 
Donk 2 

· Linrs 2. 
Gr.Willem 2· 

V,V.P,2 
A .• v.:v,2 
Ravé. 2 
BIQZ\vaxt 3 
Valkeniers 2 
K?ILVcCe 
G,D,A, !~ 

2 

.LENS, 3 

Wilhelmus 3 
H,V,O, 2 
G:r, W;i.JJ.em 6-
VeJ.o 3 
A, V .. V ,l~ 

· Rava 4 
n·,. F, C, 2 
G.D,A,4 1.ens . 

· Gesp_, · Ge-w. 
8 · 6 
8 : 4-
., ' . 4 
6,. ': .. 4' 
8 . 3 

l ~ 
5 l 
5 l 

4 
2· 

2 . ' 
2 

' " ' .... 
·•; ,-o-o--O·TO''~ 
1 ' o: 

'. 0 0,. 
0, ' .L 

0 ~ 
• ·~ 1 

. . . . ' , ' . 
. 18 :. 7, 
'11 -. ::5' . , ... 9 11~ ',,4-. 
. 9 - '4 

. punj;tm 
12 

. 10 

9 
8 ' ' 8 ; , ' ' 
. ,. ' . ~. 

6 
5 : ' 
2 
2 ' ; .. • . 

·,, ' . 
7

,,,, 
,. : ),: ' ·;. ' 

; •'' 'i};' .'' 

; 4 
3 
3 
5 
6 

2 · '.. 1.2 - '17 . 
~·· .. : 15 ,...: i:i4' • " .• 
\''-' . ·- 28 

'4 : ' ' ' · .. 4 .·, ·, . 
: 1 ' 5 

l 

g 
5/ 
~ 
5 
5 

"3 

6 
5 
5 
g 
7 
2 
l 

, 5 : 

• 0 '. ;· , 9 ,· 6· · t " 
- ' .·· Qi, ;- . • .. . •·· ''·. . • , . • : J .. : '· .... ' :..o-o-'-o-o"'-' . . ' i , . 5 0 . ,0 . . 18 :~ ·7 .. · . ::, 3 .: , 2 · 1 · . · · . 14:· :.,· i11,. ' . 

3 O; '). ,,,,·:....:13· .. ·:. . --~~ '-'--: : . ,, ... 2 '" o -;; • ;i.7 -· ,11 · 
l· 3 . · l; :.. lcS .. , 

2 .. o 3 · ·17 ..:. ~3 
O 2 3 8 ~ 18 

1 2\ ·'·lJ.~17 0 . ' , ,. ' :: t ' 
;..6-ó-o-,t5- : '·' ' l-
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STAllDENLIJST Bl:JG.EWERK'.l' T/M 18 NO\IEi:.BER 1934, · 
Geà.p.. GeW, Gel. Verl. voor tegen punten A,eftal f V,V,P, b 7 4 ~ 1 23 - 7 11 ..... S,D.C. a g 0 1 13 8 8 g.,. . 

·2 ,,'r'_ ·-. ~.~; g, G,D.A, b 3 . ' 1. 10 8 . 

~ 
,.·.,;'.i.., 

Vogel 6 2 2 2. 15 12 • i• ;:t,' •. ~ ~ • L ••'• a 
·.-,,. ,c.·. Rava b 2 2 ' .0 ,/.• 0 7 - 2. . 4 .. ' \ 

· · Lens a 7 1 1 .•. ,... 
5 10 3 . '.) 

F,V,V, a 2. l· ·'.,Q:•:·:·.i, 3 - 6 2 
. Quick',st. b .· 3 0 :,2 :,._ ' 3 4 

. 
2 

, ·,~, . 1· , ... ,,. 
. ,•·; ' .Valken, b 6 0 1 '5 9 27 1 • 1 ,·,. 

B,elfta1,· .. D.H.L, e 7 l 0 0 23 - O· 14 'velo C 7 0. . 1 .39 ·-- 4 12 
'· Rava C· 7 3 • 1 3 " 22- 27 I .. ;, 

R.V,V,•c 5 •J 0 2 15 11 ·/ ~ 

L Valken.! l 1 3 4 12 2a 5 Wilhelm.c 1 1 11 2 ' 3 Lens b 4 0 2 2 4 G 2 v.v.f. f 7 0 1 6 34 1 
" -~-. . ' 

. ,,-(')-,,O-C,-'0-0-' . 

WIE KOJ4T: il,;R . ZA,'.l;Eï:ij}J\.G$ ~1'[!:,DDAGSl,TRALNEN~? :r,·n ·?-~·?'?? :, ; ,: · 

LENSERS ! ,WILT GIJ OVERWINNEN . ? ·. SPEELT . DA~J EÉN 'üPÈI1 SPEL ! ! ! ! i ! 
. ·· ...... 

)~~NEER DE VOORZITTER! 

. . 
' J • • ·.• 

' ' 

',' 

'.• ~ .. , . 

. · Wat 'heeft mijn oor geh6ord? Gaat Uwé. naar. Italië ? Voor niks· niemendal nie ? Alle,; inclusi 1rc ! , Wat· een witte :.:aai; ' voorzitter van Lens ,i~n bovendi~n op reis naar· Italië· , Iie duivel· schryft . ook altijd maar op een boek ! Alle boffers bij mekaar. Wilt U misschien,.·:. ook nog een po_•tie van de honderduHwnd ? Heem een sweepstako,meneer de voorzitter ! U wint het toch ! · ·' 
' 

1, __ 

' ; : 
.: .-~ , .... ' ,_;,;. ~ ,In schoon Italio ·· 

· . Leeft men royalio., 
'Maar• niet betalio ! 

1 ., . 

Dit scho11me lied kweelde eens de schorre keel· vai-i ceeen dronken schoor- . steenveger. Oi!I de tekst. voor 100 procent bctrouwbae.I' is, weet Sammelaa·r .. . . nieii, · ml=:<1,r 2:ul t U toch vooral voàrziphtig zijn. En vraag dan in Ror.~e of ·· .· de Italiaanse voetballers. een wedstrijd komen spel~n aan de, Leijweg. We · ,. 

. ~:-
.:1,•· . . · 

• houden het wel uit : zèlfs lief Donk konden we weerstaan.Als U Mussoli-. ni tegen komt, zeg den· Duce dan dat Saramelaar hen:i laat. groet"en; maa't 1vij·s · · .·,·. hem op de vergissi,1g als ie meent dat, hij alleen alles weet. Ik ken ie- ' . ·· mand in Zaandam, ·en die weet ook allc,;s ·alleen, Verde:i, wens ik U een go_é~ ··· '. de reis.. o' ja, als y bang in donke:;: is, stap .. dan. vÓor de St. Go:thard ' ·.• baan·uit, en dan_nog: breng een ma:motje van de Zwitserse Alpen mee voor: . 
. . ' : . -·· _,· .,<-<·• .. ·--~ ..,.. ,·_.;,...,, ... ,.-:t.i:'7·;, . ;<';;-:~ _,' ~f __ ., ..... . ~~~:,,.~ '• ·• 'SAMMELAAR. ·· 

P.S.Een edelvreisie_is ook goed>.·s. ·:. 
P, P. s. Vergeet Uw Barsalino niet.:' i3, · · · • · . 1 .. .. . 
IK HOORDE MO!f.PÊLEN, - --- ---.---, . ~ . . . . 

, dat de praeses naar Italië gaát om van .. meer habij net 'het .Italiaanache voetbal kennis te maken, in verband met een te spelen wedstrijd tegen een Italiaansch elftal. 

vriend. 

stelling bestaat,waarom is 

te zullen bezoeken. 

Tippelaar 11 hebben gekregen. 

dat een goede h_oed·beter is dan een verre 

dat voor het billard-to1irnooi 
bes:i.oten èen tweec'.e te· houden, 

ó.at de, SINT heeft b0richt ons . ' 

_veel belang-

ook dit jaa:p -

dat wij een ha1·dloopor bijgena.amd 11 Jan de 
, .. 

gor of tebvel slootspringer 
dat een onzer leden zich als een versprin

met aanleg heeft ontpopt. 

gebleken te kunnen zullen 
PA:RELVISSCHER11 te •noemen, 

• 

. .dàt hij t'evens· eer/talentvol Visscher is 
wordo:i;i.,zoodat de goegemeente besloot hem 11 DE .. 

r..: 1 ... ,,; . 

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

·- •lt <t 

.. . ?,:, .. 

' .... .. ;i ... "3' 
'6·-!)·'9 ,_;:,!!;, -

. l. ,Vt ',).. --

• . ·-· Ik hoor.de mompelen, 
, .. , .... ' . ' 1 

t ' . .. . . . ' 
dat de ver13cheidenheid van"specialisten11 op ver

schillend gebi_ed zooals springer~ 1 zingers,piljar:tèrs,jcaarters,d.ansors, 
violisten; organisten, pessimisten on voetballe.rs · i;pgstwekkenà.e afmet:,n-~ 
gen begin:J;, aan te nemen .. · l · ' , .. 

. ' 

Meneer de Redacteur, 
Hoe geeft U kunnen dulden, 
Dat zoo 1n onbekende knul 
D!3 lenskoJ,ommen Villde ! 

-~~---

Het is iet·s ong_choo:rds, 
Het is toch te, '.,banaa:l. . 
Èun naam van Neu:rieneus, 
.Ik vind het een schandaal 

Eerst las 1k.alloen van Neus, 
Nu neuriet hij er bij •. ·. · · 
Wat hangt orrs. bov<:Jn I t 'hoofd 
Met al die neuzerij? 

Ik voel niet erg veel 
Voor wat Neuriencusje smoest 
Van : 11 wa t beter wau geweestll. 
Neen, werken, wcmt .rust is roes.tl 

i JAN Ki~U.T, .. 
• 1 
·l 
j 

~ • 
1 Gaat alles. goed met hem,, 
t Dan··schrijft l;l.ij E).lk. k.eer trouw, 
l Maar wat gaat er gebeuren, 
~ Wanneer hij vat een kou? 

· Dehkt U zich zeif .maar. in 
~ Een neus,die· is verkouden 

· l Is toch zeker niet in staat· 
1 Eon neuriewij s te houden ! ·.' 

i En dan had ik wel graag, 
î. Dat U mij eens vertelt,. 
: .Waarom diö nieuwe vent · t 1lïct aan mij j_s voorgesteld. 

t Want U snapt toch zeker wel, 
j Dat met zoo I n yreemde man . . .. 
1 Ik niet ga deba tteeren, 
f Ik ·dan U wel,'!' 

l 
UW JAN,· 

WIE KOMT ER ZATERDAGS MID.DAGS ThAINEN ??????? 
. J . . 

LENSERS ! . WILT GIJ. OVERWINNEN ? , SPEELT DAN EEN OPEN SPEL ! l ! ! ! 
' f . 

• -:-;-;-;-; i,i'-. ' 

Zoo <;r;i,d dan Zondag jl.ons Le.0:skoortJe VJO:r:~hêt·eèrát voor ·he:); forum der 
beJ.mJ.e;steJ.ling.En wij vorkla:r:~n hierbij met:·,genoegen dat het op. verdien,- , , . 
steJ.ijke. w:l.j ze onze Zondagmorgen bij eenkoma~ · door zijn géwijde gezangen , : 
mee:r luister heeft bijgezet. Het wa,s waarlijk,. in orde en· gc,~ien de koJ:te 
tJ.jd van voorbereidh1g, mag dit o~rs-t;e pogen, uiterma,te gealaagd heetenp 
en wij z~jn er van ove.rtuigd,d§tt .h~~ i;i d!i_ ~f-Ël<.Oll)Bt wel m!3er. va,n,zic)l zal 
doen hooren. suuoei:i, Hèeren 1 :_ ·., . . • . f · ·· . . ·.' 

Een finantieèl krachtige vereeniging 
veel morelijk LEDEN en DONATEURS .. , . 
Dank U . ..\ 

',;,., 
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,, ... ' 

•'. ,; ·,, -. . ~ 

• 

• 
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' 
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•• · Het Bestuur, 

is ook 'Uw·belang;Werft. da.al·om zoo•F • 

t ' 
'}· 
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t 
1 
1 

. . ' 
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. IN)i!E11QRI~ _ Gedenkt, in de verloren obgenl:îfikjes · onze qver:_Leden ;vrien-.... dep Be,p -Starrer7bµrg,,:.Jan Gooröerg~ Guus. Epl, Lou1·s Wez·enber~, }'1'ëek -.. Stoops .en .Arid:l'e Smits. · 

EEM WOORD VOORAF .! 

. I~ honderdduizenden tijdschriften , kranten en 1:iri'even · st~at deze dagen te lezen, dat er weer een nieuw: ·jaar is verstreken: Waiü.-.:. om zouden wij niet _een-enkel ·woordje-wijden aan dat altijd treffend fei-.t.: hE!t .oude jaar is rdoo.d, - leve ·het nieuwe jaar'! Een -heel jaar lijkt. zo lang als onze scheurk'atender nog dik is, maar- ieder ja.ar opnieuw moeten wij_ be~ lrnnnen: een.schaduw was het die voorbijgevlogen is, Zoo· gaat heel ·ons lé"~ v~nr Ons j qngeren valt het reeds op, en grij zaards waarschuwen als zij va\1;-h_uµ j ~ugdherinneringen zeggen;. 1 t is of het gisteren gebeurde; · . · · 
Op voetbalgebied bracht 193+ o.a. de eerste klas voor het· tweèie elftal. Wij willen· ons bij ·een enkel feit bepalen. Het zou zeer te"betreure_n zijn }ndien het nieuwe: jaar onze :reserveploeg-weer evenrap de-. gradeert. ·Wij zieri alle: reà.en om. te vertrou1·,en dat de oude garde; die zich Wederom i_n het_ gareel heeft gezet,· het gevaar zal afwenden. Zij zetten ·· -met hun hulpvaardigheid anderen besoha.àmd: het is geen·kunst de lier aal]-'. de wilgen te jlangen en op de lauweren te gaan rusten. -Vollw.rdj.ng ·is· bijt:·, Lens altijd een kentekep. geweest van vele leden. Het stemt tot dankbaar-· heid te weten dat die goede oude tijd voortleeft in het werkelijke mee..;.:.,. leyen van het wel en wee.onzer vereniging door vele leden. Maar dat moet ook, want de grote d.ag V(l.n ons 15~jarig bestaan Btaat _ yoor de deu.r; en dail · zal toch wel niemand ._van ons er trots op zijn te kunnen zeggen: Lens . is een mooie vereniging ondanks mif; 18 Deoem_ber is de gewichtigste -datum voor ons in 19;;5 ... :E::r_ kan nog veel gebeuren voor het zo vei' is, -mooi en lelijk. Maar als het bestuur plannen maakt tot een passende viering van het· derde lustrum, dan scharen. wij ons dichter ö.an ooit aaneen -01:i Sport-liyyend Den Haag te to.nen wat Lens is, ,.-;-;,.,_· 

- , .•.• '· • ' .. ·. • ·:•.°',;.: ·•. :::-~:,'·.--:- ..... ·,. ·.' •. :: •• :- ... ~_ .. :·c.t_<·~[.._•.,: .. :.,·~ 
· Wij _wensen all~ Lensv:rienden. va~- harte toe dat het •.nieuwe· jaar voorspoedig zij in gees,te.).ijke zaken .ma:ar toch niet minder in het , stoffelijke, waar immers onze schoorsteen van token moet, En zo met de wel vaart · in onze ziel en de welvaart in de portemonnaj_e str·ijden .wij_ ,àrrn ·_. 

in arm voor een steeà.s groter Lens 

' ' 

i:• 

. . ., .. 

daar in 11et lage - ·p.13iderla1id. 
waar ·voetbal hoogtij viert 
blauwe shirt en witte broek 

· · iedere LenS!,1an siert 
waar men elkander kennen leert 
spe],e;r, :en ~.1s mens 
daar klinkt bij het derde lustrumfeest 
kampioen __ is Lens . 

;, 

• 

:Red • 

" 
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Aan .de Leden! · • • 

Wanneer deze J}evue·••\erschijnt, ligt~;;~•:. 
D_ecejllber alweer achter ons: de datum, van oprichting vari ons LeJ?.s.~ l.lf ja-
ren ziJn vo«7rbijgegaan en· zooal~ de zakeninan · aan_ het einde van het jaar , ' even stilstaat OlJi de balans ov.er. ,de achte;r hem liggende periodéf. optate . · · • maken en de stand va;n, za~en te qverzien, Olll waar noodig ve:rbetreringen 
aan te brengen of voorzieningtln te tr·effen," t'ér vebe:bering/ zoo keeren . wij .ook onwillekeurig eenige óêgenblikkeri' in ,ons zelf om. de !'-es1il tàte)f . 
van het afgeloopen jaar tè bezien· en. te overwegen wat ·onrj te doen staa:t, 

' . .- :; . . ' . . : : . ,. . . . : .· .· ... ·: . . \: . :··-. ·,. '.; .' 

, . . · 14- jaren zijn[,voo!'bijgegaan en , zooals 'èii,:. -· \Venüjdelijk ·, jaren waarin veel liefs ma'ar ook veel leed over· ons kwam; · _ 11!: jaren. van gestagen arbeid, van bloei en ,van crisis/ko!'tom, jaren zoo- . < als wij die- allen kennen daa.r zij in het vereenigingsleven al niet an-' , -rJ.e~;r, zijn' dap in het maatschappelijke.En vranneer wij hier :dan even· terug"'.' ;i . bli_kken,dan gedenken wij- ràet·dankbaarheid:al diegenen _die voor Len·s werk-. teri en zwoegden en wan-voor ,'N:\.j hen erkentelijk zijn; Wij, gedenken hen;. , 
· die door den niet·s ontzieneriden dood uit ons. midden werden wegger;uk'G, . · staanp.e in de ,volle kracht. van hun leven_ èn daarnaast gaan onze gedach- · 
ten onwillekeurig ook nog naar hen,die Le~s verlieten-hoewel zij bij ons behoorden en met ons haddel'l moeten werken ·,in het belang der Katholieke · .'.Sportbéweging; · · · · · Î . -

. . ' . . ·• .. . . · ... 
· · · • · Ma2r'tegelijkertijcj. richte'n onze. blikken ,.· _:;:ich op de. toekoms·t ,öp het werk· dat eins· wàêht en. dat w:j.j met 'opgewekt 

g·emoëd en blijden blik zullen aanpakken, oo; al dreigt çins :de •.r4ped hier~, 
toe wel eens te ontzinken.Want ondanks'alles,ondanks dikwijls•ongelllo-. 
tiveerde en onjuiste critiek en gebrek aan''.medewerkin,g,hetwèlk heg maar 
al te dikwij la wordt ondervçmden, heeft onze arbei_d nog tè: veel mooie 
zijden,zijn er ·goddanls nog. genoeg lïchtpi.mt;eh in d~z_e voor. ons ·ook d:i)i:7. werf zoo duistere·tijden,die ons de kràcht 1eri de energie geveri om naa,r. bes_t. vermogen gezamenlijk verder Je wel'.ken :aá.n de_ uitbouw van O_NS · Lenig · en Snel! . . · · '· ;_ '· : ; ·· '_ ' ·: . . :- :_· '·•-f -- ·. ' • ' . · . . . . 

._ . \ . · . ~ .' ~l • . _ • ~ f :' , _ , - . : : / ': -'·. _ . _ . . _· En wanneer· wij ·,hier' dan· als' onze oprechte 
wenscii uitspreken, dat het komende jaa:r -:er ien· mag zijn van bloei en . 
prèttig(;l _ samertw\)rking, dan bedc:>'ele11 .wi'j dit •in· den-meest: Ui tgebreiden : ·· -.. z:l.n des woo'rds;opgang,vooral.spelteohnisch_'.eri daarnaast een saamhoorig . 
ledèntal;dat met.ons wil werken or.1-datgene,dat·t9t op heden riog niet· , 
werd bereikt,binnen onzen kring:terU:g té br'engen De ouçie bloei van . Lens. · · · · · · ·.: -' · ! - . : ', -~ ·-r 

, , 
jaár beginnen en zoo ,ons 15 

Laten,wij hierván doordrongen het I).ieuwe 
jarig bestaan t'éger,ioét.':!;reden! . . . . ' . ., . ' t . . . . ' ' 

Het bestuur en de 
_ .. nat;ricès,vrienden 

ATTEÎ~TIE. 

. , 

•·, · · ·· ·i ·'vy_,van Boheemen.. ,, .. ,,. 
l .Voorzittèr·,; ':.·" :,-,' • • .. 

t ·' 1 .. . . _ · , · ' ' . ,, ; · redactie der revue wensch~ a1len, leden, donateurs, a,o- .. 
en verdere belangstelling(:/;n van harte een ·,, -.,,·,.· · .f '· .'. 1 

ZALIG: NIEUWJAAR'' f :' 
.•. _.r.: .. ''. 'r .•_ 

'. 
! ,. 

' '.· . . 1 . ;.' : 
In het•, ve:i;volg z_al de afkeüring van ons terrein bekend wordtln gemaakt bij Cafe ALSEl~,Apeldoornschelaan _l+9 ·, 

Tel_efoon.:No'39294-5,:,::,. · ! · _J_. .• 
ODE ~N I n HOEP! · · · · · l . , ·' · 

.. . l . , - . 
Heb je wel gehoord van die Borsali:qohoed. _De Borsalj_no-;prijsvraag deed Die het hoofd yan den praeses mag dèkken. ; · î .. , . een kansje a2,n de _hand 
1 t Is een hoedje met een rançi · · 1 ' · né.ar de scl1opn 1 Italiaanse 
En een strikkie aan de kant : · J .· · · 1: • · · luchten 
Waar de regen al tijd af kan lekken., .. ,: ~fl:t stond .d~n. praeses aan Die hoed, 'die hoed . . .. .r '.il.l].s ·1n ·reisje.naar de maan• Die stai,at her,1 toch zo goed; ·, · Hie. liép er dag en nacht al Hij staat· 1m altijd net, ., . f :·· ·. Olll'te zuchten, · 
Véel ,chiquer dan een pet .. ,: En, teel). , . en toen , · 
Ja reken, reken maar van jet. , Tp,en gaf ie 1r.i van katoen 

Hij is er heus geweest 
Mét een opgeruimde geest 

TROUBADOUR, Na"l.r het Borsalino-hoedenfeest. 
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LENSlfi.ltiffl~ UW Bl~ST]; YEEN VOORUI '.r 

, ,. ·~ ,., 
-· ~f..d·~ ei. . "···· : . · , 

. < :,?. ·•"' Lens is deze maand_ 14 jaar "geworden, en I t .past ·mij bij .dèzen 
verjààrdag een gelukwensch uit'.te spreken. Nu :Ls ;t ovei: 1 t algemeen pret
tiger--:j:ernand te felic_i teerèn die een blikencle gezonà.heid geniet en wien -het 
in alle opzichten naar den vieeze_gàat,.'· dan iemand die de ter5.rig heeft of . 
die te lijden heeft '"v~.n cri.sis en malais.e. D'.l.t .het nu Lens :j:n alle '.Q.pziÓh
ten naar den vleeze gàa.t, dat is nu juist niet het geval, ,Wel is, naar .ik · 
me.en,. ons ·ledëntal gestegen en er· is ook veel wat dient geprezen te wo:rden, 
alleen, · en dit is toph een buitengewoon belangrl.j k punt, in de competitie
wedstrijden wa,:ren we t;ot nu toe nitoi; gëlukkig, Iedere Maande.ga vond ·sla_ ik 
met een zekere vre::Js de _krarit open, mij afvragend hoe ·l!ens het ,er deze , · 
keer zal hebben afgebra.cht .. Helaas, na. ons gbrieus debuû:t -·ttlgen Excelsiqr 

_werd mijn hart niet dikwijlsdóor·sucdessen der onzen vei'blijd, Nu is het 
niet mijn bedoeling t;e gaan uitwijden ove.r de oorzaken ,·an ons. wansuoces, 
ik,wi:i. er.alleen op \vijzen dathiereen.gevaar, een leelijk gevaar schuilt,r 
Bij toenemend succes, -ha t"uurl:i:jk verschijnsel, : stijgt het enthousiasme: en · 
de opofferingsgèz;i.ndheid;- bij langdurigen. tögenspoeg. ge.at de thermometer 
van onze stè!J!rning' naar beneden,. de goede· zin gáa:h. er af, ·men. voelt er n}.:et 
véel meer voor te spelen in·een competitie waarinmeli ongeveer onderaan.' 

·gp de ranglijst staat,: misschien zelfs'.f.a1 .iemand durven zeggen_,·dat. r;e_ns 
hard achteruj_tgaat, en dat het met Lens.niets meer g0daaii is d'èn laàtst·en 

.. tijè.. Hier schuj_J.t zooals ik zei, een gevaar. Als een dergelijke stemming 
zich_ v9-n o;ri;,e •leden zou r.1e·ester ,makën,\zou, i_k .. h.et heel.,.toi'g,j2.mr11tar vinde~. 
want een dergelijke stemming werkt funest en· dernorali&.Èfeiénd en.·j_s daar--•, 
enbovèn opze club onwaardig, Een Lensman Ji1ag nooit 1aoedel0Ós \·10:rden··o:t het 
hoofd laten ,hangen. Iedere club heeft_ wel zijn ups en dowi~s, v,ij hebben:. 
gJ.oriGri.jke _dagen· gekend, vvij zullelJ ook weer gJ:iri.e:r:L,jkedagen beleven,. ·. 
r:.2.r,:::,. : . ... : wij moeten;q.llen zo~der 1.ii tzonde1'.:;.ng zooveeJ r.iOgelij k llleéwer~ 
ken en öri's beste been voorzetteri. ·Na_ar . .ik meen, ligt th?.riri de kleinste .. ;. 
helft_ van deze oornpeti tie· achter.:,8!1s, • en was. voor· Ops ni_e.t voordeelig; · · . 
de, grootste helft.· ligt dus nog voo r ons,. en de1,e moet voor ons voordf3elig 
worden, Wij kunnen nog gemakkelijk.in alle elftallen een eervolle plaats 
bemachtigen, Daaro_;a mijne vrienden, het_ hoofd orinoog; werkt allen mae, 
verliest .nooit, den ·moed, .houdt hardnekkig vol, maakt Uw beste voorn.ernens, 
speelt enthousiást, ·lenig en snel,· inaar. correct,· niet r.uw;·.••schrJjft _niet· 
af dan om gé1vichtige. redenen, hebt 0:er een offer :voor·_ ov.er-. om ,Lens· t€ s.teu
nen; - steunt het:bestuur en q.é elf.ta1:co;;;i1;üssie cl.ie .. toch zoo. har.d eri ?iJ.paf+
tijd;ig werkt, laá.t Uw v:riendep niet in de· steek en houdt .. Lens steeds hoog. 
Als ir,e allen· zulke "goedè v60:rne1;;e:ri.s maken, dan twijfel. ik niet aali ons· 
komend. succes, en zie i.k hoopval oni:i derde lustrur,1 teger,1oet, 

. Nu we aanstonds wee:r; het schoone Kerstfeest vieren, en ook het riiéu-' 
wè ,iaar weer vooT de deu:: etaat ,, wil ik nie'o eindigen: zonder aan het be-=
stmll' en alle leden van harte een Zalig Kerstfeest en 7.ali.g ïheuwjaar toe 
te 11,enschen, 

. ,.,·. •. ~. 
. .. "-~ .' 

E, Stolw11k Pr. . 
· · · • · ·".Geest·.' adv°;' 

.. , :,.. ~ ., 

MENEER DE VOORZITTER. 

f, ,:_ Wat ben ik blij dat U weer· in ons Vaderland ber..t te:ruggekëe.rçl.~ p·é __ : ;_ .> .. ·: 
mensen hier hebben me zoo vaak verteld hoe 1;100:i. het is in het J.and'_vat1 ._ .. ·· 
de 1i1acaroni, en van de 1'l.jnflesoh dat Sa.1:11.ielaar reeds begon te vre~zén dat 
onze geachte voorzitter _z.ou worden·aangetast. door de zo ZÇ:)_er gevreosde 
lilacaroni tis en ons arm Lèns en ·mij i.n de steek z,ou laten .. M?-är gelukkig' . ; , 
kunt U ons niet vergeten en ook wij wi.llen U niet missen,, G:::ste;:en~ ineneer 
de voo:czi.tter, bladerde ik in een Kath. Ill, van 1917. Het.v.-as oo:rlog al 
wat de klok sloeg, toen daar opeens een helde;~e straal door het onwe;er'-. 

, zwangere zwerk schoot: een foto van 1 n voetbalelftal,. wr~0r.van de jongste 
speler ~-0 en de oudste 80 was, Deze laatste was de keepr::r,. --,vij J.. dè -J.a.st _.· 

: der jaren een ]:ieletsel vorrade,als :zijn ijzeren wil hem.aanspoorde eêïf'é-": 
r_ush larigs de lijn i11 ·te zetten .. "Nooit gedacht">was dát elftal gcfö.oop'J, cl.at 
er in •slaagde door taai volhouden de ove:r;winhing in de wacht tl:)· slepeIJ;' : .' 
Zou dat ge_en voorbeeld voor Lens kunnen zijn, Ik hoor wel e"ens:1seggen:·, ---~ 1 

te oud Ofil te .voe_tballen. Maar_r.1eneer_ de voorzitter, dat is men nooit; denil: 
aan d,e 80-jarige kêeper. · Die Tilburger en zijn gezellën l:adden eèn stand-=-. 
beeld moeten hebben. - In -5.,:.der geval zijn ze voor iederen j"ongen van :: ... :: 
Jan de Wi.tt en.öp' de· eers.te nlaats voor alle blauw .en ylit een voorbe-äJld ~-; 
hoe men ·zijn kleuren rnoet V-erdedigen, Wa·i; zegt U er·'va°:n·? -·· ·.· · ;·- •-· ,: • ;; ' . 

Saru:ile ~aa,f. r,•. . . .,...,._ 
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IETS OVER BALSPELEN (UIT "ONZE COURANT 11 ) , ' • ·.:. :;·.~·. 
• ' • . ~ ... · 4"- •. . , . 1 . -...._ ~ -· .... .~ 

Vanuit Engeland is het móderne voetbalt3pe1 in gebruik geraakt over 
'de gehele wereld. Wij kunnen over zijn ver.dere glorieuse geschièderris 
zwijgen, want cil.ie is bekend geno4g. We laten het vdletbal dus verder rus-
ten en ko,nen dan aan hockey-spel;t_ ! 

. 1 
We hebben reeds vermeld dat de Grieken een spel konden dat met 

gebogen stokken werd gespeeld. Ook dè Indiánen van Noord..:-Amerika beoefen
den iets dat op hockey gele(lk, Zij gebruikten daarbij gekromde stokken met 
.vlechtwerk voorzien; hieruit mogen we eèht~r niet afleiden dat het ;.een . / 
Indiaans spel was, want hoogstwaarschijnlijk hebben de Indianen het van 1 de Franse kolonisten geleerd. In Frankri,ik'.werd het spel· al heel vroeg be-

. oef end. Men heeft. de oorsprong van het woord hockey willen zoeken in het· 
, )!'ranse woord 11 hocquet 11 ( schaapherdersstok) [ Een andere verklaring is, dat . 
· het star.1t van het oud,cEngeJ.se woord llhoolrn$1 11 dat gekromde stok betekent. 
In Ierland heet het spel Hur1ing. en in Schotland Shinty. In het begin van . ·•. 
9-e vorige eeuw· werd het op de 'Engelse scholen reeds drnk beoefend .. De spel- ./ 
regels werden in 1886 vastgesteld en in 1875 ontstond de eerste·hockey-club. 

J . ' . 
Ook het polo-spel (een soort hockey te paard)'kan op een geschie~ 

denis bogen,· want het werd reeds beoefend door de Meden en Fe:rzen onder 
de·naarn van Changan. De. Romeinen hadden in het Harpastum iets dat er veel 
op leek, Tot _ver in de middeleeuwen heeft het zi.ch gehandhaafd, maar ·voor
al în Indië .. Na·de middeleeuwen verdWEèn hèt van de aardbodem om in :f85O 
door Britse officieren van het Indise leger weer in ere te worden he1·
steld. Zij richtten in Calcutta de eerste polo-club op, die ook in Europa 
door andere gevolgd werd. Het polospel is wel in l:).oofdzaak een Engelse 
sport gebleven. In Nederland wordt het niet druk beoefend. 

• • 
(nog niet uit) 

BIJ DE BEWAAKTE OVERWEG. 
{ . , 

Ach, wie heeft het nooit ondervonden, juist wanneer men veel haast 
heeft moet je wachten. bij de overweg. Maar Goddank, ik ben blij dat ik mag. 
wachten wa.nt die onbewaakte., .. ; .... 

• • 11 Hè wat is dat" be.labberd11 , hoor i-k ~aast rnij zeggen, ik kij.lè. op 
en het is wat je noemt een 11 fatje 11 , die er tegenwoordig zoo veel zijn, die 
enkel kunnen boor.1en over jazz--muziek en weet ik veel. Aldus wendt hij zich 
tot zijn vriend. Deze antwoordt op een geaffecteerde toon: 11 ja, het is hier 
ge\voon sch1.1.w, 'je treft het heeJ weinig dat de slagboomen open zijn1111 ja, • 
en dan moet· je ha'ist hebben, zou daar nu niets aan te doen zijn 11 11 Ja, _we. ·. 
zouden de trapje0brug kunnen newen, zei de ánder laconiek 11 11 Oh né, dat . 
is met te verrnoeiend 11 • Ik draai me om .... ·. Aan m'n andere zijde staat een 
oude Heer zenuwachtig op de afsluiting te trommelen, een autobestuurder, 
ook al niet over een Jobs geduld beschikkende,· gilt met zijn claxon, Moe-

-' der tilt hactr kleintje op de arm en zet het 'weer neer, alles spreekt van . 
ongeàulè.. -Onder:t;usschen komt de locomotief ll:uchend en dampend aanstoomen 
en als om te tarten blijft hij precies voor ·rnijn neus stil staan. 11 Ach, 
kèrel schiet op 11 hoor ik weer naast me. De machinist hangt uit zijn broei
kast en ziet met sto'îcijnsche kal;r11te al dat 1nerveuse gedoe ·eens aan en ' ' 
denkt.;· .... ja wat denkt hij ?' · · ·1 . j 

· Een' lrnppelaar gewa:pé!1d ;et. een lantaarntje loopt langs' de .baan, 
koppelt aan en af, blaast op zijn hoorn en het ijzeren monster'_zet zich 

· in bewegi. ng. Eer. st langzaa.m, dan vl .. ugger, het gaat lang·s· me heen, ik te. l 
een, twee .... ,_•. , .... 24 wagens heeft het achter zich hangen, Het· seinbord 
draáit, de handles in het wachtershuiáje worden overgehaald en de boomen -

· gaan open en alsof van het lange wachten de wachtenden hun foi.rt moeten· 
"luchten, klinken allerlei tonen dooreen,· ik hoor een fietsbel, e.en claxon, 
· geschreeuw, alles krioelt door elkaar om toch maar zoo gauw mogelijl{ van 
die 11 bewaak.te 11 weg te komen. Ik blijf staan .en na 5 m~nutei:i is het weer,.:, 
rustig en over een half uur, misschien over een kwartier, ik weet het 
niet, .weer de zelfde drukte; weer d,e zelfde. ónrust en ik loop door e.11. 
d·enk: ' 

- -· .. 1· ·• l 
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Mundus vult decipi 
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