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Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 

Den Haag                  tel  070 – 3661314 

 

Postadres  
Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 
Postbank     33.67.11 
Rabobank    129.924.229 

 

Samenstelling bestuur 
R.Vergeer    (vz) tel. 070 – 3661344 

F.Grens       (secr) tel. 010 – 4527327 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

C.Veldink   (penn.)    tel  079 – 3314348  

H.v.d.Sman tel. 070 – 3257887 

 

Senioren zondag en zaal 
W.J.M. Heijnen tel. 070 – 3461088 
 

Senioren zaterdag 
J.C. Ham                   tel. 070 – 3679687 

 

Jeugd 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 
 

Club van 100 
H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek tel. 0182 – 521353 

H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

 

Coördinator techn. Zaken 
F. van Dijk                 tel.  070 – 3634818 
 

Bar 
 

 

Trainers 
Zondag 

H. Lamens  tel. 070 – 3455787 
A.’s-Gravendijk tel. 070 – 3966095 

 
Zaterdag 

C. Cakmak                 tel. 06 –14699183 

 
Redaktie 
C.Lamers                   tel. 070 – 3661314  

H.v.d.Sman                tel. 070 --3661314 
 

    e-mail vv.lens@12move .nl 

  

Redaktie internet 
Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 

Cees Alting: cjalting@wanadoo.nl 
 

Internet-site: 
 

       www.lens-denhaag.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   75e jaargang, nummer  21, 20 juni 2002 Opgericht 

O Opgericht 18 december 1920 
 

 

JONG LENS: HOUDT LENS JONG!!!!!! 

 
Het seizoen 2001/2002 zit er op en we kunnen nu oprecht een heel positief verhaal schrijven over 

het afgelopen seizoen want er is heel veel gedaan binnen onze jeugdafdeling maar zeker ook een 

negatief verhaal zou daarentegen heel terecht neergezet kunnen worden want immers de 

medewerking vanuit onze vereniging (lees ouders, senioren en de jeugd zelf) is minimaal. De 

vraag is dan ook zeer terecht te plaatsen. JONG LENS; HOUDT LENS JONG MAAR HOE 

LANG NOG????????? Het voortbestaan van LENS hangt echt aan een zeer dun draadje en 

komend seizoen moeten de passieve LENSers (lees weer ouders, senioren en de jeugd zelf) echt 

wakker worden anders zullen er desastreuze maatregelen genomen moeten worden. Te denken 

valt aan het sluiten van ons clubgebouw doordeweeks (slechts een tiental medewerkers draaien 

momenteel overuren, of het laten vervallen van de avondwedstrijden (steeds dezelfde personen 

moet avond aan avond en op zaterdag aanwezig zijn) of het schrappen van een groot aantal lagere 

teams (spelers blijven te vaak weg zonder af te bellen, ouders weigeren om voor het vervoer te 

zorgen of om welke activiteit dan ook rondom het team uit te voeren, wel hebben ze altijd te veel 

commentaar op mensen die wel iets willen doen bij LENS). Als laatste mogelijkheid zou LENS 

opgeheven kunnen worden want als er zo weinig mensen ((lees ook hier weer ouders, senioren en 

de jeugd zelf) genegen zijn om iets voor LENS te doen waarom zouden een handvol vrijwilligers 

het dan wel blijven doen?????????????????????????????????? Zaken waar komend seizoen echt 

een antwoord op zal moeten komen en wij zullen de passieve LENSers hierop komend seizoen 

dan ook echt aan gaan spreken en niet schromen tot het verplichten van het verrichten van taken 

binnen LENS waarbij de nadruk zal komen te liggen op het verrichten van bardiensten (senioren 

en ouders van jeugdleden), het fluiten van jeugdwedstrijden (senioren, ouders van jeugdleden en 

A- en B-klassers) of het vervoeren van het jeugdteam van hun zoon (ouders). Zaken die voor ons 

de normaalste zaak van de wereld zijn maar voor te veel LENSers afgedaan wordt met: GEEN 

TIJD!!!??? Deze opvatting moet echt de wereld uit want wees nu eerlijk: is het in veel gevallen 

geen kwestie van prioriteiten stellen en gemakzucht????? 

In deze JONG LENS blikken veel leiders (helaas niet alle leiders) terug op hun team in het 

afgelopen seizoen en de jeugdcommissie zet de eindstanden van alle jeugdteams op een rijtje en 

blikt alweer vooruit op het komende seizoen 2002/2003 met de publicaties van de nieuwe 

groepen en het trainingsschema voor het komende seizoen. Lees het op je gemak allemaal eens 

door en realiseer je dan wat er afgelopen seizoen allemaal niet gebeurd is binnen LENS. Te veel 

om op te noemen en dat willen wij ook komend seizoen en de seizoenen daarna blijven doen. 

HELPT U ONS MEE????????? 

 

DE LEIDERS BLIKKEN TERUG 

 
Alle leiders zijn gevraagd om iets (positiefs) over hun team te schrijven. Veel leiders hebben dit 

ook gedaan en iedereen deed dit op zijn eigen manier. Er zitten gelukkig weer hele leuke 

verhalen tussen die leuk zijn om te lezen en ook om te bewaren. Niet iedereen zal het er mee eens 

zijn wat er geschreven is maar toch is het de mening van de trainer/coach die een heel jaar met 

jullie opgetrokken is. Doe er je voordeel mee!!! 

 

 
 



****  LENS OP HET INTERNET  ****  www.lens-denhaag.nl  **** 
Pagina 2       

LENS A1 
 
Het was voldoende, 

En dat betekent dat het niet een goed seizoen was, en dat het niet een slecht seizoen was. Wat dan resteert is: voldoende. 

Voldoende punten, voldoende tegengoals, nee veel te veel tegengoals, met een 9-0 nederlaag en een 7-0 verliespartij als uitschieters, en gelukkig ook 

voldoende voorgoals (als dat woord bestaat ?) om veilig op de negende plaats te eindigen, net boven de degradatieplekken. 

 

Voldoende spelers? Soms, maar vaker niet, of nauwelijks. Gelukkig hebben we tijdens het seizoen steeds nieuwe mensen mee laten trainen, die dan, 

bij personele nood, alsnog lid werden gemaakt. 

 Voldoende vervoer was er nooit, we konden gelukkig altijd rekenen op chauffeur Rob die een busje bestuurde, en verder op mijn auto, en die van 

Wim Gombault. Soms reed ook Dennis van den Steen mee in de optocht, en zelfs hebben we een zaterdag per tram de reis naar Full Speed gemaakt. 

Alles ging prima, behalve de wedstrijd, want die werd met 9-0 verloren. Nooit meer met de tram dus. 

Voldoende inzet was er regelmatig, met uitschieters in wedstrijden tegen Vitesse Delft (winst in de uitwedstrijd), RKDEO uit, in de stromende 

ijskoude regen van een 1-0 achterstand naar een 4-1 overwinning, en bijvoorbeeld de eerste wedstrijd van het seizoen bij HS Texas DHB, waar we 

met 2-1 wonnen, en daarna de vechtpartij verloren. Gelukkig werd HS Texas DHB later uit de competitie genomen. 

Voldoende over dit bijzondere seizoen, bijzonder vanwege alles wat hierboven staat geschreven, en ook bijzonder vanwege een aantal andere dingen, 

zoals: 

- de wedstrijden die door Dennis gecoached werden, en die veel belangrijke punten opleverden;  

- de prachtige smeltkroes die A1 ook was, met een Pakistaan, 4 Angolezen, 2 Togolezen, 3 Turken, een Marokkaan en wat            

  nog meer aan kwam waaien;  

- de leuke dingen die in de groep gebeurden, vooral door de bonte samenstelling 

- het uitstekende en bezielende vlaggen en meedenken van Wim Gombault 

 

Er is nog meer dan voldoende te vertellen, maar ik denk dat het beter is als elke speler zijn eigen herinneringen levend houdt aan dit aparte seizoen. 

Ten slotte een lijstje met spelers die meer dan voldoende hebben bijgedragen aan het toch prima eindresultaat: 

 

Joey, Orhan, Alex , Martijn, Yateme, Fekri, Paulo, Emanuel, Sebastiaan, Maurice, Ferdi, Serkan, Liaget, Soner, Ghalat, Bruno, Nibo, Prince,  

 

De laatste woorden zijn voor Paul van den Steen, die altijd optimistisch bleef, en vooral realistisch. Zoals ieder jaar ook dit seizoen weer een 

geweldige steun en inspirator. Dank je wel. 

Spelers bedankt, 

           

Fred Grens 

 

LENS B1 
 
Vol enthousiasme werd begonnen aan de nieuwe competitie. Voor een aantal was het allemaal wel even wennen; een andere trainer, een andere 

leider en voor de spelers uit de C jeugd, een hoger voetbal tempo met hardere overtredingen. 

Zaterdag 18 augustus, de eerste oefenwedstrijd. De tegenstander was Soccer Boys B1 uit Bleiswijk. Na drie trainingen was het lastig te voorspellen 

wat er zou gaan gebeuren maar ik denk dat de toeschouwers toch al snel een positieve indruk kregen. Het was toen al duidelijk geworden dat er 

mooie dingen konden gaan gebeuren dit jaar, aanvallend vonden er leuke acties plaats, verdedigend werd er hard gewerkt.  

De eerste competitiewedstrijd verliep echter minder rooskleurig. In een regenachtig Zoetermeer konden wij slechts één punt meenemen, waardoor 

we al gelijk weer met beide benen op de grond kwamen te staan. 

Ook de oefenwedstrijd tegen HFC Den Haag werd omgezet in winst, en alledrie de bekerwedstrijden werden gewonnen. Toch kon ik zeker tot de 

winterstop niet zeggen, dat we goed en constant voetbalden. De ene wedstrijd was perfect, de andere soms om te huilen. We hadden ook nog de 

nodige pech. Wedstrijden die een gelijkspel werden en die wij eigenlijk hadden moeten winnen gezien het wedstrijdbeeld en ook wedstrijden waar 

wij echt meer verdienden dan een nederlaag. Toch begon langzaam aan het juiste ritme in het team te komen en de punten kwamen binnen. De 

winterstop was een ommekeer. Dit kwam misschien door het kerstdiner. Iedereen kon genieten van diverse meegenomen gerechten. Het was echt 

gezellig!!! 

Na de winterstop kwam werd het voetbal beter. Iedereen ging elkaar steeds makkelijker vinden. Passes werden soms in de 'blind" gegeven en 

kwamen ook nog aan. De achterhoede die meestal bestond uit het sluitstuk John, met daarvoor zijn verdediging Matthijs, David, Stephan, Ozkan, 

Mitchel werd maar 31 keer verslagen door een tegendoelpunt. Slechts Forum Sport was hier iets beter in want zij kregen maar 30 tegendoelpunten. 

Het middenveld, meestal bezet door Bart, Khalid, Ibo, en Nordine, wist hun mannetje goed te staan. De voorhoede werd vaak samengesteld door Ali, 

Ricky en Ramazan. We scoorden 46 doelpunten. 

In het hele seizoen konden we 12 wedstrijden omzetten in winst, 3 in een gelijkspel en helaas 7 wedstrijden leverden een verlies op. Dit had als 

resultaat dat we toch netjes 4e werden met 39 punten 

 

Het eind van het seizoen werd afgesloten met een reisje naar Tilburg. Ron had dit prima georganiseerd en iedereen heeft een perfect weekend gehad. 

Het teken stond in voetballen, pizza eten, disco, uitslapen en zwemmen. Ik wil Ron via deze weg alsnog complimenteren en bedanken voor de 

positieve steun tijdens dit seizoen.  

Toch is het is triest om aan het einde van het seizoen de balans op moeten te maken als je hebt vernomen dat veel spelers besloten hebben om LENS 

te verruilen voor een andere vereniging. De LENSERS die zijn gebleven bieden in ieder geval een goede basis voor het volgende seizoen. Aangevuld 

met het talent dat overkomt uit de C-elftallen is daar door Peter vast iets moois van te maken.  

 

Tot slot wil ik de ouders bedanken voor het rijden naar de uitwedstrijden, de dames bedanken voor de maandelijkse diners na het trainen en verder 

iedereen die het elftal een warm hart heeft toegedragen. 

 

André de Ket 
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LENS B2 
 

Zoals gebruikelijk moeten de leiders aan het einde van het seizoen een stukje in de JONG LENS schrijven. Dus dat gaan we even doen. We zullen 

beginnen bij het begin: voor dit elftal was er geen vaste trainer/leider. Dus ging Paul op zoek naar iemand die dat wel wilde doen. En dat lukte, de 

trainer van onze zaterdagselectie Cetin Cakmak wilde ook LENS B2 wel gaan trainen en Hans van Rijthoven wilde wel leider worden. Dus gingen 

deze twee aan de slag met een op papier gezellig en leuk elftal, dat ook nog eens goed kon voetballen. Uiteindelijk werden we tweede in plaats van 

eerste in de competitie en sloten we het seizoen positief af met een leuk reisje (1 juni naar Six-flags, met dank aan de familie Gogtas voor het busje). 

Nu even een persoonlijk woordje over de spelers: 

 

Ronald: keeper, een gezellige drukke jongen die qua keepen heel erg vooruit is gegaan. Zeker met coachen en mee voetballen heeft hij laten zien dat 

hij zich goed aan het ontwikkelen is. Ga zo door. 

Kamil: laatste man, een fanatieke laatste man, die helaas door zijn school een aantal wedstrijden heeft moeten missen. Dit was voor B2 heel erg 

jammer, omdat er maar weinig voetballers deze positie zo goed kunnen invullen. (Kamil wij hopen dat je volgens jaar toch nog blijft voetballen). 

Serdar: aanvoerder, Serdar is een leuke sociale jongen die heel erg zijn best doet om als een echte aanvoerder zijn team te steunen. Soms heeft hij 

wel eens problemen om dingen te accepteren, maar ondanks dat ziet hij zelf wel in hoe belangrijk hij kan zijn voor een elftal. 

Stefano: linkshalf, Stefano is een leuke aardige jongen, maar zeer zeker ook een luie voetballer. Als dit luie er van af gaat maakt Stefano ook zeer 

zeker een kans om in een eerste elftal te spelen. Dus doe daar wat aan. 

Domingos: rechtshalf, een echte Braziliaanse vedette, die alleen nog iets te licht is. Maar ondanks dat hebben we zeer zeker van je genoten. Ga zo 

door. 

Jeffrey: rechtsbuiten(spits), Jeffrey is gekomen als nieuweling, maar heeft zeker laten zien dat hij een voetballer is in hart en nieren, met heel veel 

enthousiasme. Hij heeft heel veel voetballend vermogen en ons iedere week laten genieten. 

Jorg: rechtsback: ook dit is een nieuweling, en ook deze jongen was heel enthousiast en gedreven. Hij heeft laten zien dat hij een echte verdediger is 

(soms mag je best wel schoffelen). Dus ga op deze manier door met voetballen in de A en veel succes. 

Johnny: linksback, als er één iemand is met blauw LENS bloed dan is dat onze Johnny. Hij is betrouwbaar, gezellig, fanatiek, leuk in de omgang, 

kortom een toppertje. En goed voetballen kan hij ook nog. 

Ahmet: voorstopper, zonde dat we hem de laatste paar weken niet gezien hebben,  maar uitgezonderd daarvan, heeft hij zich goed ontwikkeld tot een 

gezellige voetballende voorstopper. Jammer dat hij gaat stoppen bij LENS (we hopen eigenlijk dat je blijft). 

Chaaib: voorhoede, Chaaib kwam na een langdurige blessure na de winterstop ons team versterken. Dit ging in het begin wat moeizaam, maar hij 

heeft zich sterk ontwikkeld. Nog een beetje meer conditie op doen en de vonken vliegen van je af. 

Maurice: mid-mid, Maurice is bij B2 gekomen, nadat hij in A1 zijn draai niet kon vinden. In het begin was je nog wel wat onwennig maar later heb 

jij bewezen dat er in Maurice een betrouwbare, eerlijke en sociale jongen schuilt die best aardig kan voetballen (we hebben van je genoten). 

Ali: spits(linksbuiten), Ali is een gedreven fanatieke en goede voetballer die heel graag wil winnen, en ook heel graag wil voetballen. Hij heeft zich 

als persoon ook sterk ontwikkeld.  Blijf zo doorgaan. 

Paulo: achterhoede, Paulo is bij B2 gekomen door de personele problemen bij B2. Het enige wat deze gezellige, enthousiaste spring in het veld moet 

leren is wat serieuzer te zijn tijdens de wedstrijd. Dan zal dat allemaal nog beter gaan. 

Gary: voorhoede, Gary heeft een ongelukkig seizoen achter de rug. Hij brak bij een uitwedstrijd bij Laakkwartier drie middenvoetsbeentjes en heeft 

daarna niet meer voor B2 gevoetbald. Dus je kunt wel spreken van een pech seizoen, maar als supporter blonk hij uit. Volgend seizoen als het weer 

goed gaat gewoon weer bij LENS gaan voetballen hoor!!!! 

 

Verder wil ik alle spelers bedanken voor het invallen bij B2. Cetin namens de jongens en ouders bedankt voor je inzet en je enthousiasme. Paul 

bedankt voor je inzet en het regelen van al die gezellige vriendschappelijke wedstrijden en toernooien. Verder voor de jongens die naar de A gaan en 

die blijven in de B veel succes en voetbal plezier. Voor iedereen een prettige vakantie en tot het volgende seizoen. 

 

Diana van Rijthoven 
 
LENS C1 

 
Het seizoen 2001-2002 was voor de C-1 een moeilijk seizoen. Net gepromoveerd naar de C-landelijk 3e divisie was het voor alle spelers in eerste 

instantie erg wennen. Aan werklust en motivatie was er gelukkig geen gebrek maar met name het fysieke geweld van sommige tegenstanders bleek 

vaak een breekpunt in de wedstrijd te zijn. Toch werd er door hard werken vaak een goed resultaat neergezet en met name de eerstejaars C-spelers 

moet ik hierbij dan ook een groot compliment maken. Mede door het in technisch, tactisch en fysiek sterker worden van deze groep kon de C-1 met 

name na de winterstop langzaam maar zeker punten gaan pakken. De tweedejaars C-spelers konden verder de lijnen uitzetten en als team stond er 

gedurende het gehele seizoen en met name na de winterstop een stevige hechte groep die gezamenlijk ging voor maar één doel en dat was winnen 

!!!!!!! 

Tijdens het seizoen hadden wij te maken met enkele tegenslagen: gebroken been (Awinash)!!; afvallen van enkele spelers door een terugval in hun 

prestatie maar al met al was het denk ik voor iedereen een zeer leerzaam seizoen. De tweedejaars zullen in de B-groep hun technisch en tactisch 

vermogen, welke zij hebben ontwikkeld afgelopen jaar, verder uit moeten breiden en de eerstejaars zullen voor volgend seizoen de basis moeten zijn 

voor het nieuwe C-landelijk. Succes!!! 

Mijn dank gaat uit naar Steven Alting voor zijn nimmer aflatende inspanning t.a.v. het vlaggen en het begeleiden van het elftal…. .  Klasse…!!!!!! Ik 

zou graag meer mensen zien die zijn voorbeeld zouden willen volgen!!! Tevens gaat mijn dank uit naar een aantal ouders die altijd maar weer 

aanwezig waren om mij een ruggesteun te geven en die altijd bereid waren om ons te vervoeren door half Nederland!!! Het was voor mij een heel 

gezellig en mooi seizoen met ups en downs maar met name met hardwerkende, gemotiveerde en steeds beter voetballende spelers die ik hopelijk iets 

heb mee kunnen geven (zowel t.a.v. het voetballen als t.a.v. gedrag, mentaliteit en respect). 

 

Peter Vonk 
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LENS C2 
 

LENS C2 begon dit jaar in de derde klasse, maar de eerste wedstrijden werden met dubbele cijfers en goed voetbal gewonnen en daarom gingen we 

naar de tweede klasse. Ook daar begonnen we weer met uitslagen van 6-1 tegen GDA en 9-2 tegen Die Haghe. In deze wedstrijden liet LENS C2 

zien dat het echt heel goed kan, maar ook wil voetballen. Vaak heb ik echt genoten van jullie mooie combinaties en doelpunten. Jullie wilden elke 

wedstrijd hard werken voor de punten. Daarna kregen we even een periode dat het wat minder ging en kwamen we ook wat fysieker sterkere 

tegenstanders tegen. Daar bleken wij het heel moeilijk tegen te hebben en in die wedstrijden kwamen we ook helemaal niet meer aan voetballen toe 

en dat was wel jammer. In dat soort wedstrijden wilden we wel ons best doen, maar dan moet je toch ook wel wat feller de duels ingaan om te 

kunnen winnen. Toch pakten we, aan het eind van het seizoen, het weer goed op en werden we dankzij een mooie eindsprint met weer een paar 

goede overwinningen als 7-1 tegen ODB, 5-0 tegen RKAVV en 3-0 tegen Cromvliet toch nog vijfde (van de 12) in de poule terwijl we eigenlijk nog 

2 wedstrijden moeten inhalen. Ik denk dat die vijfde plaats het maximale is wat we konden bereiken dit jaar en dan mogen we er trots op zijn dat we 

dat ook gehaald hebben. Ik wil alle spelers van LENS C2 volgend seizoen veel succes wensen in de nieuwe teams en maak er wat moois van. In 

LENS C2 speelden: 

 

Serkan: Is eigenlijk nog een D-klasser, maar keepte dit jaar al in de C-klasse. Als je wil kan je heel goed keepen en als je volgend jaar naar elke 

keeperstraining gaat, wordt je nog veel beter, want dat heb jij echt nodig. Onthoud dit!! 

Johnathan: Houdt erg veel van zijn bed, maar dat ging na een tijdje gelukkig een stuk beter. Als rechtsback was je dit jaar een hele snelle en 

betrouwbare verdediger die ook af en toe goed op kon komen. Je gaat nog steeds met sprongen vooruit en bent een hartstikke gezellige jongen om in 

de groep te hebben. 

Awinash: Begon dit jaar met een beenbreuk, maar daarna ben je gelukkig weer goed hersteld. Als voorstopper heb je dit jaar echt hele goede 

wedstrijden gespeeld en hier speel je ook veel beter dan als aanvaller. In de duels ben je bijna niet te passeren, maar technisch kan het nog stukken 

beter. Blijf hieraan werken, want dit wordt steeds belangrijker in het voetballen! 

Sefkan: Kwam van Spoorwijk en bleek ook een heel moeilijk te passeren verdediger te zijn. Is alleen ook te onrustig aan de bal, maar dat ging de 

laatste wedstrijden gelukkig al veel beter. Ook voor jou geldt dat je veel aan je techniek moet blijven werken. 

Asim: Als tweedejaars toch nog een van de kleinste spelers,  maar als laatste man speelde je altijd zoals ik het graag zag. Je probeerde altijd verzorgd 

op te bouwen en gaf heel goed rugdekking. Als een tegenstander doorbrak wist je vaak nog net redding te brengen omdat je ook nog beschikt over 

een zeer goede sliding. 

Kasim: Bijna het hele jaar heb je linksback gestaan en dat deed je gewoon goed. Je gaf nooit op en je won daardoor altijd veel duels. Probeer wat 

rustiger aan de bal te blijven als je wordt ingespeeld, zodat de opbouw wat makkelijker gaat. 

Mark: Je speelde dit jaar op het middenveld omdat ik vond dat je veel te lief in de duels was. Dat je een goede voorzet en mooie schijnbewegingen 

hebt weet ik wel, maar te vaak werd je te makkelijk van de bal gezet. Dit ging aan het eind van het seizoen echt veel beter en daar ben ik blij om. Ik 

vind het jammer dat je weggaat, maar ik wens je veel succes bij VELO, want je bent een hele aardige gozer. 

Niels: Je bent aan de bal heel sterk en hebt een hele mooie pass in huis. Ook zie je het spelletje goed. Daarom vind ik dat jij je veel meer moet laten 

zien in het veld en ook harder moet werken. Te vaak zag ik je dit jaar wandelen in het veld en dat is zonde, want ik zie en weet zeker dat je nog veel 

beter kan. Volgend seizoen reken ik hier dan ook op!!!! 

Effy: Je scoorde dit jaar als spits veel en mooie doelpunten en je kan als je wilt goed voetballen. Alleen als je naar het voetbal komt, moet je dat wel 

leuk vinden, maar bij jou had ik het idee dat je steeds minder zin kreeg in het voetbal en dat liet je in je gedrag merken. Aan het begin van het jaar 

ging dat veel beter en toen speelde je ook veel beter!! 

Fouad: Is op veel plekken inzetbaar, maar je bent toch op je best als rechtsback of rechtshalf. Je bent altijd bereid om je duels aan te gaan en hard te 

werken en kan daarbij ook nog eens lekker voetballen. Je hebt alleen de neiging om alles te mooi te willen doen, waardoor je niet altijd het beste 

resultaat krijgt. 

Chaheen: Is nog steeds heel snel, heeft een mooie actie en voorzet, maar heeft het heel moeilijk tegen grotere tegenstanders. Het blijft als 

rechtsbuiten belangrijk dat jij je acties aan de zijkant van het veld begint en dan naar binnen komt. Jij staat nog te vaak in de spits en daardoor ben je 

minder gevaarlijk, terwijl je juist buiten heel gevaarlijk kan zijn met jouw snelheid.  

Cumali: Je bent een heel technische speler en het is af en toe heel mooi om jou te zien voetballen. Je moet alleen veel meer durven in het veld en 

veel meer overtuigd zijn van jezelf, dan komt alles goed, want voetballen kan je echt wel. 

Fatih: Je hebt een mooie techniek, maar ook duels horen bij het voetbal. Je zal veel feller moeten worden wil je meer aan de bal komen. Nu ben je 

veel te onzichtbaar in het veld, terwijl je wel altijd je best wil doen. 

Andy: Als linksbuiten werd je dit seizoen topscorer, maar je liet ook vaak je medespelers na een mooie voorzet scoren. In de moeilijke wedstrijden 

ging je alleen te veel mopperen op anderen.  Probeer dan zelf het goede voorbeeld te geven! 

 

Dennis v.d.Steen 

 

LENS C3         

 
Het slotwoord van de trainer/coach: 

Het seizoen zit erop en ik kan tevreden met deze groep. Wij zijn geen kampioen geworden   

Maar dat zat er dit jaar niet in. De eerste helft van het seizoen moesten wij het zonder een echte 

keeper doen en dat kost punten maar jullie bleven voetballen en dat vind ik zeer belangrijk. 

Na de winterstop gaat C3 beter voetballen en pakt de punten en kan daardoor meedraaien bij de eerste drie. De mooiste wedstrijd 

na de winterstop was RAVA thuis en de minste was Scheveningen. Maar al met al heeft LENS C3 een leuk en goed seizoen achter 

de rug. Denk aan het reisje naar België, zwemmen en bowlen.  

Ouders: zonder deze mensen kan een team niet draaien. Ik heb veel steun gehad van veel ouders en ook veel met ze gelachen denk maar aan het 

reisje. Ouders bij een elftal zijn zeker net zo belangrijk als een trainer of een leider. 

Tot slot schrijf ik nog even iets persoonlijks over de spelers en traditie getrouw sluiten we af met de bedankjes. Ik wens, ook namens Patrick, een 

ieder een prettige en zonnige vakantie toe en tot volgend seizoen. 

Jordy v.d Luitgaren: KEEPER: Van voetballer naar keeper is een grote stap maar Jordy nam die beslissing en hij is een prima keeper geworden die 

veel punten voor de ploeg heeft gepakt. Jordy je bent een kanjer.  

Robin v.d. Oever: RECHTSBACK: Is later bij het team gekomen maar was al gauw een vaste waarde voor de ploeg. Robin is een sterke verdediger, 

maar gaat ook met de aanval mee; een klasse voetballer.  
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Fikri Boutkabout: LINKSBACK: In het begin een verlegen voetballer maar uitgegroeid tot een sterke verdediger die veel aanvallers in het stof liet 

bijten. 

Soufiane el Arnouki: LINKSBACK: Een sterke voetballer die ook als laatste man kan spelen, en het overzicht kan behouden zodat de keeper niet in 

gevaar komt.  

Abdi Ismail: LAATSTE MAN: Een voetballer die een trainer hartslag 180 kan bezorgen als hij aan de bal is maar met zijn lange benen redde hij het 

elke keer toch weer.  

Rick v.d. Berg: VOORSTOPPER: Een hard werkende voetballer die menig spits te snel af was en daardoor een betrouwbare achterspeler. Jammer 

dat je laatste wedstrijden was uitgeschakeld door een vervelende blessure. 

Viresh Autar:  MIDDENMID: De kleinste van het hele stel maar met een hart van een leeuw. Zo heb ik hem leren kennen. Een doorbijter altijd 

"vechtend" op het middenveld is hij uitgegroeid tot een prima voetballer. 

Sercan Sahin: RECHTSHALF: Een voetballer met veel loopvermogen en inzicht in het spel. Kan ook op meerdere posities spelen en is ook een 

vaste waarde in de ploeg en een zeer harde werker. 

Roman Rasta: LINKSHALF: Een sierlijke speler met een goed linkerbeen waarmee hij veel doelpunten heeft gemaakt. Hij heeft een goed 

loopvermogen en oog voor het spelletje. 

Abdelrahim Boutkabout: LINKSBUITEN: Ook een slimme voetballer maar moet leren dat je voetbalt met je voeten en niet met je mond. Eenmaal 

aan de bal is  hij sterk en kan hij een verdediging omspelen en scoren. 

Ricky de Wit: SPITS: Een voetballer die altijd op de juiste plaats staat om te scoren. En hij is in staat om anderen ook te laten scoren en dat is pas 

een echte spits. 

Osama el Mhamdi: RECHTSBUITEN: Kwam ook later bij de groep maar paste zich goed aan en speelde soms de sterren van de hemel. Is zeer 

doelgericht en heeft ook een hard schot. Een fijne jongen om in je groep te hebben. 

Michael van Eersel: LINKSBUITEN:  Michael is een voetballer die op meerdere plaatsen in het team kan spelen en heeft dit jaar meestal achter 

gespeeld in dienst van de ploeg. Klasse gozer; maar als hij voorin speelt is hij doelgericht en scoren kan hij ook. 

Zo de competitie zit erop. Het seizoen 2001/2002 is verleden tijd. Goede gewoontes zijn natuurlijk de bedankjes aan een ieder die dit seizoen weer 

klaar stonden voor LENS C3. Bij deze bedankt en natuurlijk vergeten wij de SPONSORS niet: 

VEN internationale versmarkt (shirtsponsor) 

 en  

RIJSWIJKSE HOUTHANDEL (tassponsor) 

                   
Peter van Fessem 

 

LENS C4 
 

Als ik in mijn geheugen graaf herinner ik mij LENS C4 voor ’t eerst toen ze een KNVB-enquête invulden. (Beloning: een KNVB-pen). Zij deden dit 

het enthousiast van alle juniorenteams. Martijn de Korver en Joey Pronk trainden en begeleidden onze C4-spelers. Al snel werd ik door de C4-

spelers in dienst genomen als chauffeur/begeleider openbaar vervoer voor de uitwedstrijden. De tegenprestatie van de C4 was mij trakteren op leuke 

en spannende voetbalwedstrijden. 

Gelukkig heeft Martijn bij ADO-Den Haag veel geleerd over de “mobiele eenheid’’. De spelers van LENS C4 zitten namelijk allemaal in de 

pubertijd en willen onderling af en toe laten zien hoe sterk ze zijn. Natuurlijk greep “de mobiele eenheid” in als stoeien op ruzie dreigde uit te lopen. 

Omdat Joey en Martijn soms zelf nog moesten spelen op dezelfde tijd was ik een enkel keer reserveleider. Tijdens die wedstrijden moest ik veel 

vertrouwen op aanvoerder Quido (opstelling en spelend de wedstrijd leiden) en het zelfstandig kunnen voetballen zonder aansturing van het hele 

elftal. 

Vaak dacht ik na over de ouders van de C4. Veel ouders zijn (bijna) nooit (kunnen) komen kijken. Dat is bijzonder jammer want zoals de jongens 

voetballen is dat mooi om te zien. Over een paar jaar voetballen ze misschien niet meer en is het nooit meer in te halen. De jongens verdienen in mijn 

ogen veel meer belangstelling van de ouders dan ze nu hebben gekregen. 
Mourad, Mohammed, Taoufik, Turgay, Andy, Nourdin, Farid, Ali, Serdal, Mohamed, Volkan, Murat, Ali en Quido, jullie hebben goed je best gedaan. Na de 
zomervakantie hoop ik jullie weer allemaal terug te zien op LENS voor een nieuw voetbaljaar, 

 

Gerard Marinus 

    

LENS D1 
 
Dit seizoen stond in het teken dat de jongens moesten proberen om goed te voetballen en dat we in de Hoofdklasse zouden blijven. Dit kwam omdat 

deze lichting niet zo sterk was als voorgaande jaren. De selectie zag er als volgt uit: 1.Tommy Fisher, 2.Omer Akkuzu, 3.Rodney van Herp, 4.Hafiez 

Rahiembaks, 5.Rafael Rocha, 6.Arafat el Boustati, 7.Camarqui Wilson, 8.Tolga Inan, 9.Danny Mensah, 10.Sergio Resodiwirjo, 11.Olkan Gogtas, 

12.Mehmet Ozyrek en 14.Ravinash Moennasing. Met deze dertien spelers moest het dan maar gebeuren. Het begin van het seizoen was alles nog een 

beetje wennen en aanpassen, maar na een paar wedstrijden kregen we het een beetje door. Voetballend was alles nog niet zo best, veel ballen werden 

naar voren geschopt zonder enkele bedoeling. Langzaam kwamen de punten ook wat binnen en zo konden we aan heel LENS toch laten zien dat we 

aardig konden voetballen. Het einde van het seizoen kunnen we een beetje vergelijken als het begin van het seizoen. Er werden veel fouten gemaakt 

en op momenten dat we er moesten staan stonden we er niet. Dit seizoen was de training opkomst wel heel erg goed en daarom konden we ook 

lekker vroeg beginnen en wat langer doorgaan. We hebben een gemiddelde gehaald van 11,6 spelers per training en ik hoop dat jullie dit volgend 

jaar ook zo volhouden. Dan hebben we ook nog een paar toernooitje’s gespeeld maar daar kwam niet zoveel uit omdat we altijd moeite hadden met 

de concentratie en dan meestal de eerste wedstrijd verloren en dan geen kans meer hadden op de eerste plaats. Maar er was gelukkig ook nog een 

lichtpuntje in een toernooi en dat was toen we een gezellig tripje hadden in Tilburg. Op dit grote internationale toernooi wisten we 2e te worden. 

Helaas ging de 1e prijs aan onze neus voorbij omdat we één doelpunt minder hadden dan de winnaar. Op dit toernooi hadden we nog een 

overwinning want Arafat werd speler van het toernooi en dat had hij nooit kunnen worden zonder het team. Hierbij willen wij jullie veel succes 

wensen voor volgend jaar en de jongens die in de D groep blijven zien we vanzelf weer op het trainingsveld. 

Raymond, Marko en Joop 
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LENS D3 
 

LENS D3 werd afgelopen seizoen KAMPIOEN IN POULE 4 en behaalde op alle gespeelde toernooien de 1ste plaats. Jongens bedankt voor het 

fijne seizoen; ik heb stuk voor stuk van jullie genoten. Ik wens jullie veel succes in het voetbal en wens jullie alvast een fijne vakantie. Hopelijk zien 

we elkaar weer in het nieuwe seizoen bij LENS. Groeten van een trotse trainer. 

We begonnen dit seizoen met 13 spelers maar helaas kwamen 2 spelers (Jerrel & Emrah) niet meer opdagen bij trainingen en wedstrijden dus hadden 

wij een vacature bij D3. De wedstrijden werden in het begin van het seizoen redelijk goed gespeeld en naar mate het seizoen vorderde werd er steeds 

beter gepresteerd door de spelersgroep. Halverwege het seizoen werd Dennis Boateng gevraagd om bij ons team te komen spelen en wij hebben daar 

geen moment spijt van gehad. Het team was een (H)echt team, een vriendenteam wel te verstaan, geen moment is er sprake geweest van onenigheid 

of iets dergelijks. Als trainer/leider kan ik terug kijken op een fantastisch seizoen met gigantische leuke spelers en hele leuke contacten met ouders. 

Nu even iets korts over de begeleiders & spelers: 

Allereerst de leider: Richard Wir: Een aardige kerel die eigenlijk altijd het beste voor had met de boys uit D3, opvoedkundig en zeer beheerst 

vertelde hij de boys wat ze moesten doen. Richard namens D3 hartstikke bedankt voor je inzet als leider. 

Onze vaste Grensrechter Leo: Een wereldvent die kijk had op het voetbal en nooit te beroerd was om iets te doen, net als zijn vrouw (ons 

wasvrouwtje) die iedere week er weer voor zorgde dat de spelers er picobello bij liepen. Namens D3 hartstikke bedankt voor alles.  

De trainer/leider: Ruud van Herp (ik dus) vanaf het begin van het seizoen heb ik hard getraind met deze groep. De boys wilden graag trainen en dat 

was te merken aan de opkomst. D3 had een hoge score. Op de maandagmiddag werden 92% van de trainingen bezocht door alle spelers en op 

vrijdagmiddag kwam ik uit op 85%. Niet slecht voor een D3 team. Jongens grandioos. Dan nu een woordje over mijn jongens: 

Warhel Kocer: Werd opeens keeper in ons team, een fantastische knul met een heel fijn karakter, echt een knul waar je op kunt bouwen. 

Sandeep Poeran: Een eigenwijze rechtsback, met veel snelheid en soms onrust in zijn spel, later in het seizoen werd hij steeds beter, ook een 

gezellige knul om mee samen te werken. 

Umit Tokmak: Onze laatste man, ik heb maar één woord voor deze gozer!!! KLASSE Umit, je was een prima aanvoerder en je inzet was echt 

grandioos. Echt een hele fijne knul om mee samen te werken. 

Dennis Boateng: Onze linksback kwam wat later in het seizoen de gelederen van D3 versterken, hij nam dit makkelijk op, je hoorde nooit 

commentaar van hem, wat hebben wij genoten van jouw snelheid en passie. 

Abdul Yazici: Ja wat kan ik verkeerds zeggen over onze voorstopper, niets dus, een gigant in de verdediging, hoe groot ze ook waren Abdul ging 

niet op zij.  

Patrick Maduro: Onze rechtshalf, een harde werker die bijna niet af te stoppen was. Patrick ging er altijd voor, wat hebben wij van jouw acties 

genoten Patrick. Echt een wereldgozer. 

Demory Wir: samen met Gurkan Samburkan de spelers op de midmid positie, soms wilde je wel eens bij deze jongens een Spaanse peper in hun 

achterste duwen maar vaak lieten ze je weer genieten van een actie van onweerstaanbare klasse, deze boys waren ook geweldenaars. 

Isyan Genc: Onze linkshalf, jammer dat Isyan even een tijdje niet kon voetballen vanwege een blessure en Astmatische aanvallen. Deze knul heeft 

techniek genoeg maar alleen het loopvermogen laat wel eens te wensen over, toch kan ik over Isyan zeggen, een speler waar soms het kwijl van uit je 

mond liep. 

Izaak v.d. Linden: Een kleine man met grote daden op de rechtsvoorpositie, een fluwelen techniek, een puike inzet en ook nog scorend vermogen. 

Izaak je was echt een toppertje. 

Rodney Matthee: Onze spits zorgde wel eens voor gierende hartkleppen langs de lijn, in het begin had Rodney nog wat last van egoïsme maar later 

wist hij zijn medespelers te bereiken en hield hij 2 en soms 3 man bezig. Rodney was een ventje die een neusje had om doelpunten te maken, ik was 

dan ook zeer tevreden met zijn inzet voor en in het team.  

Parvesh Dewkali: Hij begon als een schuchter mannetje op de linksvoor positie, soms moest je hem even wakker schudden maar kwam hij op gang 

dan kon hij een tegenstander vaak op het verkeerde been zetten, ook doelpunten maken was hem niet vreemd. Parvesh was een hele fijne knul in de 

omgang, echt een keurig persoontje. 

 

Ruud van Herp 

 

LENS D4 

 
Begin september 2001 ging het D4-voetbalseizoen van start voor Ercan, Dennis, Muhammet, Cengiz, Izzet, Rishwen, Adil, Jaffar, Mattheus, Abdul, 

Cem, Tolga, Ogur en Mustafa. Elke maandag nam Peter van Fessem de tijd om tijdens de training de jongens van D4 te leren voetballen. Iedere 

zaterdag coachte de vader van Rishwen het team. Vaak moest hij diensten van z’n werk ruilen met collega’s om toch het team te kunnen leiden. 

Klasse!!! De omschakeling naar het spelen op een heel voetbalveld is altijd even wennen.  Al snel leerden de jongens dat ze moesten oppassen voor 

‘buitenspel’. De jongens deden hun best hun positie vast te houden in het veld en goed over te spelen. Vooral als één van de trainers (Ruud of Peter) 

langs de kant stonden ging dat heel goed. Uiteindelijk lukte dat ook zonder de trainers langs de kant. Al snel was de D4 een hecht team dat werd 

aangemoedigd door een heleboel ouders. OUDERS BEDANKT!!! Het waren deze ouders die wekelijks werden getrakteerd op een sportieve pot 

voetbal. Bijna iedere wedstrijd werd gewonnen. Winnen is natuurlijk belangrijk, maar niet het allerbelangrijkst. Een wedstrijd verliezen maar goed 

gevoetbald hebben is belangrijker dan slecht spelen en met heel veel geluk winnen. Opmerkelijk was het dat de spelers van D4 zelf de 

wedstrijdverslagen voor LENS-revue schreven. Het duurde niet lang of het eerste succes diende zich bij de D4 aan: Kampioen van de najaarsreeks. 

De spelers van D4 waren vaak teleurgesteld over veld 3 dat veel te vaak afgekeurd is. Het verdriet hierover moest worden weggewerkt door twee 

keer te gaan zwemmen, te bowlen en een paar avondwedstrijdjes.  

De laatste competitiewedstrijd tegen Zoetermeer D10 werd helaas verloren. Wij zagen 2 teams keihard werken voor de overwinning. Daardoor net 

geen kampioen van de voorjaarsreeks. Ook dat hoort bij het voetbalspel. Ogur, de directeur van de D4, vroeg gedurende het seizoen ongeveer 

10.895.632 keer aan Gerard of de D4 niet naar een voetbaltoernooi kon en daar ook kon blijven slapen. Oh, ja, het moest ook nog eens een week 

duren. Er was geen ontkomen aan dus vertrok de D4 met een aantal ouders tijdens het Pinksterweekend naar Zuid-Limburg. Ook hier hadden we veel 

plezier. Tot slot: Als ik terugkijk op dit seizoen denk ik dat de jongens geleerd hebben om ergens keihard voor te werken. Ook hebben ze geleerd 

respect te hebben voor elkaar en anderen. Ze hebben kunnen zien dat als je ergens goed je best voor doet je veel kunt bereiken. Dat blijft je hele 

leven zo. Door voetbal te beleven zoals de D4 dat afgelopen seizoen beleeft heeft wordt je karakter gevormd. Daar heb je als je groot bent nog steeds 

nut van. 

Jongens, bedankt voor de mooie wedstrijden en het plezier dat we beleefd hebben, prettige vakantie en tot ziens in het nieuwe voetbalseizoen, 

Gerard Marinus 
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LENS E1 EN  LENS E2       
 

LENS E1 en E2  zijn teams om trots op te zijn!!! 
Half augustus begint voor de E-selectie de voorbereiding op het seizoen 2001-2002. Door de late schoolvakanties duurde het even voor we de groep 

compleet hadden. Toch was het al snel duidelijk wie er in E1 en in E2 kwamen. Al gauw konden we toch met de vaste teams oefenen. 

LENS E1 : Dit team begon met een gedeelde eerste plaats op het RKSVM-toernooi en ook de competitie startte uitstekend: twee overwinningen (7-0 

en 6-1). Daarna strafte DHC met veel duw- en trekwerk ons af (een 3-1 nederlaag). Zo ging het eigenlijk het hele seizoen. Voetballend waren we 

bijna altijd beter, er zat veel vooruitgang in ons spel en het was vaak een genot om naar te kijken. Alleen fysiek (we hebben allemaal van die kleine 

mannetjes!!) kwamen we af en toe tekort. Vaak konden we het redden met felheid, snelheid en slimheid, maar soms was de KRACHT van de 

tegenstander ons te machtig. Toch streed E1 tot de laatste dag om het kampioenschap. Het was een heerlijke poule met 7 bijna gelijkwaardige teams, 

die streden om de titel en 5 wat mindere. LENS E1 stond lang op de derde of vierde plaats, maar na de laatste wedstrijd waren we wel KAMPIOEN!  

Verder was het een superseizoen: Een geweldige sportdag (met zwemmen) in de herfstvakantie. Een geweldige wedstrijd tegen Feyenoord. Veel 

publiek, veel strijd, fraai voetbal en een 2-0 overwinning. In maart wonnen we ook het toernooi bij ADO- DEN HAAG E1.  

De spelers van LENS E1: 

Burak: Onze keeper is op de lijn zeer goed en heeft zeer veel goede reddingen verricht. Zijn uitkomen moet nog wel wat beter worden. 

Habin: Eerstejaars rechtsback. Had het in het begin erg moeilijk, maar hield zich goed staande. In de loop van het jaar werd hij een prima 

verdediger, die in de aanval ook vaak gevaarlijk werd. 

Maurizio: Laatste man met een geweldig overzicht. Neemt weinig risico en is opbouwend sterk. Is lekker fel, maar soms ook wat nonchalant. 

Marco: Een linksback, die in de loop van het seizoen steeds beter ging spelen. Verdedigend sterk en ook aanvallend van grote waarde met zijn snelle 

opkomen aan de linkerkant. Scoort regelmatig met zijn fraaie linker. Concentreer je vooral op je eigen spel. 

Kagan: Middenvelder met veel loopvermogen. Kan op verschillende plaatsen van groot belang zijn voor een team. Goed schot en een grote wil om 

te winnen. Pas op, niet te veel lopen met de bal. 

Ajie: Speelt meestal op het middenveld. Is fel en werkt zeer hard. Kan op bijna alle posities spelen. Blijft altijd goed kijken en zoekt voetballende 

oplossingen. Iets te onrustig aan de bal. 

Mitchel: Eerstejaars rechterspits. Moest erg wennen aan de E, maar iedereen kon zien, dat hij geweldige passeerbewegingen heeft. Mannetje 

uitspelen en dan een heerlijke voorzet of een keihard schot. Door zijn wendbaarheid is hij fysiek sterkere tegenstanders vaak toch de baas. 

Reda: Linkerspits. Kapt en kapt en kapt! (soms wat te veel) Heerlijk om naar te kijken. Hij zet veel tegenstanders op het verkeerde been en veel 

medespelers vrij voor de keeper. Moet wat feller (krachtiger) en scoort te weinig. 

 

LENS E2: Dit team begon het seizoen wat onrustig. Veel balverlies en af en toe gemopper. Toch was er al snel veel vooruitgang en werden er goede 

wedstrijden gespeeld. Het voetbal werd ook steeds beter. In de eerste competitieronde werd dan ook een prima tweede plaats (achter Scheveningen 

E1) behaald. Na de herindeling kwamen er nog wat sterkere teams bij. LENS E2 bleef bovenin meedoen, maar kon niet voorkomen, dat DUNO E1 

en VUC E1 net boven hen eindigden. PRIMA RESULTAAT! Ook E2 speelde tegen Feyenoord. Na een 1-0 voorsprong met de rust trok Feyenoord 

toch aan het langste eind (3-7). 

De spelers van LENS E 2: 

Bulent: Eerstejaars keeper. Vrolijk en enthousiast. Gaat steeds beter keepen. Uitkomen en hoge ballen kunnen beter.  

Koen: Eerstejaars rechtsback. Snapt het spelletje goed. Moest erg wennen aan de snelheid en felheid in de E. Het gaat echter steeds beter. 

Raylison: Eerstejaars laatste man. Je komt hem haast niet voorbij. Geweldig schot. Probeer je wat beter te concentreren. 

Enzo: linksachter. Moeilijk te passeren. Sterk vooruitgegaan. Veel inzet, altijd positief. Passen en schieten moeten beter. 

Karim: Eerstejaars middenvelder. Geweldige passeerbewegingen. Werkt hard en zat dicht tegen de E1 aan (mocht in Limburg zelfs even meedoen!) 

Jammer, dat je er af en toe niet bent. 

Stanley: Middenvelder en steunpilaar van dit team. Helpt de verdediging en scoort ook vaak met zijn prima schot. Toch is een plaats in de 

verdediging het beste voor je.  

Diego: Speelde overal en zonder mopperen. Is eerstejaars en werkt altijd hard. Probeer wat sneller te handelen. 

Erdinc: Eerstejaars rechterspits. Speelt wisselvallig en soms te aanvallend. Maakt mooie acties, geeft goede voorzetten en scoort veel. 

Nabil: linkerspits. Hij is sterk aan de bal en heeft een mooi schot. Is soms wat dromerig en een beetje lui. 

 

Aan het eind van het seizoen speelden E1 en E2 nog het 4 tegen 4 toernooi, waarbij de finale op een haar na gemist werd. Ook werd er 3 keer op een 

heel veld geoefend. De reis naar LIMBURG werd wederom een groot succes: Een rondleiding in het supermoderne  LIMBURG PARK STADION 

van RODA JC, zwemmen in het subtropische zwemparadijs van Gulpen, een bezoek aan Valkenburg, natuurlijk LEVEND STRATEGO  en een 

geweldig toernooi bij FC GRACHT. LENS E1 werd EERSTE (van de 18 teams) en LENS E2 haalde net de halve finale niet maar won wel de 

SPORTIVITEITSPRIJS. Tot slot speelden we tegen de ouders (6-5 voor de “kleintjes) en hadden een heerlijke BBQ met veel hulp van ouders. Al 

met al een zeer geslaagd seizoen!!!!!!!!!! 

 

Trainingsopkomst: 

1.    Mitchel 61x 10.  Bulent 52x   

2.    Reda  60x 11.  Enzo  49x 

2.    Maurizio 60x 12.  Koen  48x 

4.    Habin 57x 13.  Erdinc 47x 

4.    Diego 57x 14.  Karim 46x 

6.    Burak 56x 14.  Marco 46x 

7.    Stanley 54x 16.  Raylison 38x 

8.    Kagan 53x 17.  Nabil 37x                            

8.    Ajie  53x 

 
PRETTIGE VAKANTIE en tot het volgend seizoen. 

                                                                                                                               

 THEO 
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LENS  E2 
  

Hallo jongens, 

Eerst wil ik jullie bedanken voor dit seizoen met heel veel leuke en enkele niet leuke dingen. Op een dag kwam Theo naar me toe en vroeg of ik E2 

wou doen en ik zei dat het goed was en zo werd ik leider van E2. E2 begon goed aan het begin van het seizoen, maar toch af en toe hadden de 

jongens hun dag niet. We verloren dan toch de wedstrijd ondanks hun goede inzet. Tot aan de winterstop deden we mee in de top drie. We werden 

uiteindelijk zelfs eerste!! We speelden eerst in de 3e klasse, maar na de winterstop waren we gepromoveerd naar de 2e klasse. De jongens gingen na 

de winterstop gewoon verder met wedstrijden winnen, maar we verloren of we speelden natuurlijk ook wel eens gelijk. Dit hoort allemaal bij het 

voetballen. Ze deden wel altijd hun best. In de 2e klasse deden de jongens weer mee in de top drie. Het was een spannende reeks van wedstrijden 

maar uit eindelijk werden we 3e. Goed gedaan JONGENS van LENS E2. Ik ben heel trots op jullie. Bedankt jongens voor het leuke seizoen. Voor de 

jongens die naar de D gaan heel veel succes en doe je best op dat grote veld. En voor de jongens die E blijven blijf ook je best doen. En mijn dank 

gaat ook uit naar de ouders, voor het wassen van de shirts en het rijden naar wedstrijden. Verder Dhr. Altay voor het sponsoren van de kleding. 

Verder wens ik iedereen een fijne vakantie toe en tot het volgende seizoen op LENS. 

 

Groetjes Arnold 

 

LENS F1 
 
Ferhat: kan heel goed keepen, maar wil liever voetballen. Daarom mocht hij na de winter vaker voetballen. Hij is een felle voetballer die ook kan 

scoren. Maar volgende jaar bij E-tjes moet hij een keuze maken tussen voetballen en keepen. Het leuke aan Ferhat is dat hij altijd benieuwd naar mij 

kijkt als hij een mooie actie maakt. Deze lukt meestal maar soms ook niet maar altijd verschijnt er een mooie glimlach op zijn gezicht.  

Cem: is de stilste jongen van onze elftal. Af en toe zo stil dat ik extra moet kijken of hij er al is, maar hij is er altijd. Hij heeft mooie reddingen 

gemaakt als keeper en als hij voetbalde werkte hij heel erg hard. Hij moet volgende jaar meer gaan praten vind ik, ook op het veld zodat zijn 

medespelers weten dat hij er al staat. Veel plezier volgende jaar. 

Okan: is onze linksachter met altijd een glimlach op zijn gezicht. Dat veranderde een keer nadat hij "hands" had gemaakt tegen VCS toen we met 7-

0 voor stonden. Volgens mij maakt hij nooit meer hands. In dezelfde wedstrijd maakte hij ook net als Maradona een doelpunt door een hoekschop er 

in één keer in te krullen. En zijn vrije trappen gaan er ook net zo makkelijk in. Verder is een hij goede verdediger die je moeilijk voorbij komt. 

Murat: is onze laatste man met de beste timing. Hij heeft een goed inzicht en hij schiet net zo makkelijk met links als met rechts. Volgende jaar 

moet hij iets feller en sterker worden (meer op straatvoetballen). Als laatste man is hij net zo stil als Cem. Als dat verandert weet ik zeker dat de 

verdediging een goede leider heeft die goed kan organiseren. 

Tugay: is maatje mini in onze team net als Mouad, daarom zaten deze twee voetballertjes ook altijd in de kleedkamer te strijden om het enige shirt 

met M-maat die we hebben. Deze strijd was gelukkig ook bij Tugay te zien op het veld om de bal met de tegenstander. Hij speelt rechtsachter, heeft 

een goede techniek en hij gaat altijd voor volle 100%. Volgende jaar is hij de vaste man bij F1. 

Arda: is een linksbenige technische voetballer met goede inzicht. Hij speelde linksmidden of linksachter en zijn haar zit altijd goed. Volgende jaar 

moet hij feller worden en meer een winnaars mentaliteit hebben net zoals Habin. Dat betekent veel op straat voetballen en altijd spelen om te winnen. 

Zorg dat je niets breekt en doe de groeten aan Sung Lee. 

Mouad: Dit is onze 2e maatje mini. Mouad is technisch heel erg vooruit gegaan, hij wil altijd winnen en heeft naast een goed inzicht ook een goed 

schot. Daarom lijkt hij wel heel erg op Zinadine Zidane, (maar nog steeds wel lelijk). Hij is de leider in het team die op belangrijke momenten niet 

op geeft. Ga zo door en luister heel erg goed naar Theo. 

Jouad: heeft af en toe gekeept maar is voetballend veel beter. Hij is technisch en zeer sterk aan de bal, zijn acties zijn vaak verrassend en hij maakt 

veel doelpunten. Voor volgend jaar moet hij iets sterker worden, meer oefenen op een goed schot en hij moet iets meer om zich heen kijken. 

Kevin: is "the Kalou" van LENS. Hij is zeer sterk, technisch heel erg goed en maakt veel doelpunten. Hij is nog iets te lui maar dat moet veranderen 

volgende jaar. Hij start heel goed bij sprinten naar de bal en hij neemt gelukkig geen koffiepauzes (zonder koffie) meer net als vorig jaar. Kevin 

wanneer neem je Eriyya een keer mee naar het voetbal? 

Nubar: is later bijgekomen bij F1 omdat we twee geblesseerden spelers hadden (Ferhat en Arda hadden een gebroken arm). Hij voetbalde zo goed 

dat hij bij F1 mocht blijven. Hij is sterk aan de bal en kan goed schieten. Hij heeft ook inzicht, maar hij is helaas soms heel erg lui, hij moet dat 

volgend jaar veranderen en ook zijn conditie op peil houden, zodat we kunnen genieten van zijn mooie goals. 

Ik hoop dat jullie afgelopen seizoen veel hebben geleerd en veel lol hebben gehad met mij als jullie trainer en leider. Ik vond jullie allemaal leuke en 

vooral lieve en nette jongens. Ik heb genoten van jullie acties en vond het soms ook heel erg spannend. Ik wens jullie allen veel succes in jullie 

verdere voetballeven. Ook de ouders bedankt voor jullie steun namens mij en de spelers van LENS F1. 
 

Halil Bulut 

 

EINDSTANDEN SEIZOEN 2001/2002 
 

01) DWO A1  20-49 Zoetermeer B1  22-54 Oranjeplein B1  21-51 

02) Triomph A1  20-48 Forum Sport B1  22-53 LENS B2   22-42 

03) VELO A1  20-37 DUNO B1  22-42 Laakkwartier B2  22-38 

04) Naaldwijk A1  20-34 LENS B1   22-39 Duindorp SV B1  22-36 

05) Vitesse Delft A1 20-32 Gravenzande SV B1 22-37 Cromvliet B1  22-34 

06) Full Speed A1  20-30 VELO B1  22-36 PEC Den Haag B1  22-28 

07) Oliveo A1  20-29 Teylingen B1  22-30 RVC/Rijswijk B3  22-28 

08) LENS A1  20-24 Vitesse Delft B1  22-27 Haagse Hout B1  21-27 

09) Delfia A1  20-18 Scheveningen B1  22-22 Triomph B1  22-27 

10) RKDEO A1  20-09 DWO B2   22-20 Te Werve B1  22-24 

11) Concordia A1  20-06 VCS B2   22-14 Jai Hanuman B1  22-20 

12)    Oliveo B1  22-06 Loosduinen B2  22-12 
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01) VELO B3  22-54 Spartaan '20 C1  22-61 RVC/Rijswijk C2  20-50 

02) LENS B3  22-45 SVVSMC C1  22-49 Kranenburg C1  20-47 

03) Honselersdijk B2 22-41 DHC C1   22-40 Scheveningen C1  20-45 

04) Den Hoorn B2  22-35 Sportlust '46 C1  22-34 ODB C1   19-38 

05) LYRA B3  22-32  VCS C1    22-32 LENS C2   20-29 

06) HBS B3  22-32 FC Lisse C1   22-30 Quick Steps C1  20-29 

07) Vitesse Delft B3 22-31 LENS C1   22-29 VCS C2   20-28 

08) Oliveo B3  22-30 Katwijk C1   22-24 GDA C2   20-21 

09) Quick B4  22-26 Sparta (AV) C1  22-24 Cromvliet C1  20-17 

10) Verburch B2  22-25 Voorschoten '97 C1 22-23 Die Haghe C1  19-04 

11) KMD B2  22-18 Olympia C1  22-15 RKAVV C2  20-03 

12) GDA B4  22-12 EDS C1   22-14  

 

01) RAVA C1  16-39 Quick C5   20-48 RVC/Rijswijk D1  22-66 

02) RVC/Rijswijk C4 16-29   RVC/Rijswijk C5  20-46 DHC D1   22-53 

03) LENS C3  16-27  Vredenburch C3  20-39 HFC ADO Den Haag D1 22-37 

04) Duinoord C1  16-26 TAC '90 C1  20-37 GDA D1   22-37 

05) Scheveningen C2 16-25 HBS C4   20-33 VCS D1   22-36 

06) SV Erasmus C2 16-21 LENS C4   20-32 Westlandia D1  22-29 

07) Dynamo '67 C1  16-20 JuVentaS C1  20-27 Tonegido D1  22-28 

08) HBS C3  16-10 VIOS C2   20-22 LENS D1  22-27 

09) Toofan C1  16-08 VCS C4   20-15 Quick D1   22-22 

10)    Hoekse Boys C3  20-14 Forum Sport D1  22-20 

11)    DUNO C3  20-12  DUNO D1  22-18 

12)        HBS D1   22-06 

 

01) De Jagers D1  22-55 LENS D3  14-34 Zoetermeer D10  14-36 

02) ODB D1  22-52 DSO D5    14-31 LENS D4  14-34 

03) RVC/Rijswijk D3 22-50 Duindorp SV D1  14-29 Vredenburch D5  14-22 

04) WIK D1  22-37 Quick D4   14-18 Zoetermeer D9  14-17 

05) LENS D2  22-37 Zoetermeer D4  14-16 VCS D4   14-16 

06) Laakkwartier D2 22-35 HBS D3   14-13 Scheveningen D4  14-14 

07) JAC D2  22-27 Loosduinen D2  14-13 SV Erasmus D3  14-14 

08) HBS D2  22-25 WIK D3   14-07 HBS D6   14-09 

09) Vredenburch D2 22-22 

10) Scheveningen D 22-20 

11) Tonegido D2  22-09 

12) Die Haghe D2  22-09 

01) LENS E1  22-49 DUNO E1  14-36  Quick E6   14-34 

02) VELO E1  22-49 VUC E1   14-35  Vitesse Delft E2  14-33 

03) HoekvHolland E1 22-44 LENS E2   14-27 VELO E2  14-29 

04) RKDEO E1  22-43 Loosduinen E1  14-24 Schipluiden E2  14-25 

05) DHC E1  22-41 GDA E3   14-17 LENS E3   14-14 

06) VCS E1  22-41 Quick E2   14-10 TEDO E1  14-13 

07) Westlandia E1  22-39 WIK E2   14-08 Quick Steps E2  14-12 

08) Cromvliet E1  22-20 Cromvliet E2  14-03 RVC/Rijswijk E4  14-04 

09) RVC/Rijswijk E2 22-18 

10) Den Hoorn E1  22-16 

11) RKSVM E1  22-14 

12) BSC '68 E1  22-09 

 

 

01) RAS E1  14-34 Toofan E1  14-34 Semper Altius E4  14-42 

02) WIK E4  14-31 KMD E3   14-32 HBS E13   14-33 

03) LENS E4  14-26 LENS E5   14-30 DWO E11  14-23 

04) JAC E4  14-25 Semper Altius E3  14-21 Laakkwartier E6  14-21 

05) Nootdorp E2  14-20 GDA E10  14-16 DSO E12   14-19 

06) HVV E3  14-12 Graaf WIIVAC E8  14-13 LENS E6   14-17 

07) TEDO E2  14-11 Forum Sport E9  14-08 SV Erasmus E3  14-07 

08) Laakkwartier E4 14-02 Tonegido E4  14-07 Postduiven E2  14-01 

 

01) VELO F1  14-34 Die Haghe F1  14-31 HBS F5   12-33 

02) RKSVM F1  14-25 HVV F2   13-26 LENS F3   12-25 

03) Quick F1  14-24 DUNO F1  14-25 Haagse Hout F1  12-19 

04) Westlandia F1  14-23 JAC F1   14-21 HVV F4   12-16 

05) Oliveo F1  14-20 Quick F3   14-21 Vredenburch F2  12-15  

06) VCS F1  14-15 Laakkwartier F1  14-19 VUC F2   12-14 

07) LENS F1  14-11 LENS F2   13-09 RVC/Rijswijk F5  12-01 

08) Tonegido F1  14-01 Zoetermeer F2  14-05 
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01) Scheveningen F4 14-39 LENS F5   14-30 Oliveo F11  10-25 

02) LENS F4  14-32 Vredenburch F4  14-25 Oliveo F10  10-19 

03) SEV F3  14-28 Semper Altius F3  14-24 Verburch F5  10-16 

04) Voorschoten  F13 14-18 DUNO F5  14-20 DWO F12  10-13 

05) Laakkwartier F3 14-18 VUC F4   14-19 VELO F 15  10-12 

06) Stompwijk '92 F3 14-15 RKAVV F8  14-19 LENS F6   10-02 

07) Quick F11  14-12 Scheveningen F8  14-14 

08) Blauw Zwart F9 14-00 Wassenaar F8  14-03 

 

KLEDING RETOUR!!! 
 

Nog lang niet alle kleding is terug op LENS en dit is heel vervelend. Wij willen gaan inventariseren en alles klaar maken voor het nieuwe seizoen 

maar dat kan nu nog niet. Op zondag 16 juni misten wij nog steeds: 

 

- diverse tassen, trainingspakken en jassen van LENS A1 

- trainingspak en jas van LENS B1 (N.Amkhaou) 

- twee tassen, trainingspakken en regenjacks van LENS C1 

- 1 LENSshirt met opdruk Westcoast en diverse trainingspakken van LENS C2 

- diverse tassen, trainingspakken en regenjacks van LENS D1 

- diverse trainingspakken en LENSvoetbalbroekjes van LENS D2 

- 1 shirt van LENS E3 met opdruk Hypotheker 

- alle shirts van LENS E4 en LENS E5 

- 1 shirt met EMEK-reclame van LENS F4 

 

 

 

SPONSORS BEDANKT 
 

Ook de jeugdafdeling van LENS kan niet zonder zijn sponsors. Voor een vereniging is het echt niet op te brengen om teams te sponsoren uit de 

begroting. Onze dank gaat dan ook uit naar: ATC-TAXI (beschikbaar stellen van diverse personenbusjes gedurende het seizoen), MARCEL FOTO'S 

(het afdrukken van de foto's van de speler van de week, RIJSWIJKSE HOUTHANDEL (tassen LENS C3), VEN INTERNATIONALE 

VERSMARKT (kleding LENS C3), KPN (regenjacks LENS D1, GUNTEC (broekjes D2), ALTAY (kleding E1 en E2), SEVGIN (kleding E5).  Ook 

voor komend seizoen zoeken wij nog voor diverse teams sponsors. Shirts, broekjes, kousen, tassen, trainingspakken etc. etc. Alles is welkom!!! 

Interesse of informatie bel dan naar Paul van den Steen (070-4400603) 
 

VOETBALMAANDBLAD ELF 
Deze week start het voetbalmaandblad ELF onder de LENSleden een ledenwerfactie. Zij sponsoren onze jeugdafdeling met 25 trainingsballen en 

nog ander sportmateriaal in ruil voor ons ledenbestand. De bedoeling is dat zij abonnees werven onder de LENSleden voor hun maandblad. Lukt dit 

dan krijgen wij nog meer trainingsballen van ELF maar natuurlijk bent u niet verplicht om hier op in te gaan.   

 

HET SEIZOEN 2002/2003 
Aan het eind van vorig seizoen (mei 2002) hebben wij al wat getraind en soms ook al wat gevoetbald met de groepen voor het seizoen 2002/2003. 

Dit is nodig om de trainers inzicht te geven in de nieuwe spelersgroepen. In enkele gevallen heeft het al geresulteerd in het samenstellen van aparte 

trainingsgroepen (bij C-, D en E) en in andere gevallen is besloten om met de totale leeftijdsgroep de trainingen te starten (A-, B en F). Lees alles 

eens heel aandachtig door en heb je vragen (niet de vraag in welk team ga ik spelen) bel dan naar Paul van den Steen. Hij is komend seizoen 

(voorlopig) aanspreekpunt voor alle jeugdspelers en ouders van LENS. Beperk het bellen wel tot de avonduren en dan nog van 19.00 t.m 20.30 

uur!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

A-KLASSERS 2002/2003 

O.Aldemir, O.Arslan, S.Arslan, R.Bahadoer, S.Durak, H.Erol, G.Fabias, L.Hajjari, R.Hato, M.Hendriks, G.Ismail, D.de Jong, R.Kaynak, S.Kirli, 

A.Koc, M.Kuik, B.Lamers, M.v.d.Luitgaren, R.Oosterveer, M.Resmann, G.Rijkers (??), J.Strang, D.Terrones, J.Vermeulen, J.Vernee, M.Vissers, 

Y.Yentougli en A.Zambib.  

Training op maandag en woensdag van 18.00 t/m 19.30 uur. Aanwezig 17.45 uur. Eerste training op maandag 12 augustus. Trainers: Fred Grens 

(A1) en Ali Ozdemir (A2). Deze groep wordt later in augustus opgedeeld in een A1- en een A2-selectie waarbij LENS A2 dan gaat trainen op 

maandag van 19.15 t/m 20.30 uur. 

 

B-KLASSERS 2002/2003 

M.Abarqi, E.Akdag, E.Aktas, A.Aliabadi, C.Amhayi, A.Ancharad, S.el Arnouki, J.Aroma, O.Arslan, S.el Ayadi, T.Ayyadi, P.Barros, T.Bektes, H.el 

Boubkari, A.Boutkabout, F.Boutkabout, J.Bruystens, R.da Cruz, M.v.Eersel, A.Eljabli, N.Essiad, T.Hassan, J.Imambuks, A.Izidogru, K.Izidogru, 

A.Kaya, C.Karabulut, D.Lopes de Brito, M.el Mahi, O.el Mhamdi, M.Mirkarimi, K.Muskiet, R.Rasta, G.Sheombarsing, R.de Wit, M.Yildirim, 

S.Yildirim en A.Zand.  

Training op maandag en woensdag van 19.30 t/m 21.00 uur. Aanwezig 19.15 uur. Eerste training op maandag 12 augustus. Trainers: Peter Vonk 

(B1), Ahmed Zambib (B2) en voor LENS B3 is deze helaas nog niet bekend. Deze groep wordt later in augustus opgedeeld in een B1-, een B2- en 

een B3-selectie. LENS B2 gaat dan trainen op dinsdag en donderdag van 18.00 t/m 19.30 uur en LENS B3 op woensdag van 19.15 t/m 20.30 uur. 

 

VOORLOPIGE C1- EN C2-SELECTIE 2002/2003 
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M.Abdellah, S.Akbal, S.Akgul, O.Akkuzu, V.Autar, H.Baycuman, R.v.d.Berg, A.el Boustati, J.Fanny, T.Fisher, C.Hansen, R.v.Herp, J.Imperator, 

T.Inan, F.el Kanfaoui, A.Loilargosain, O.Lopes, J.v.d.Luitgaren, N.Meijer, D.Mensah, R.Moennasing, S.el Mokadam, R.v.d.Oever,  M.el Ousrouti, 

E.Ozkan, M.Ozyurek, D.v.Poorten, H.Rahiembaks, A.deRandamie, I.Rasul, S.Sahin, A.Thohamachsun, F.Turkoglu, J.Verschuyl en C.Wilson  

Training op dinsdag en donderdag van 18.00 t/m 19.30 uur. Aanwezig 17.45 uur. Eerste training op donderdag 1 augustus. Aanwezig 16.30 uur want 

jullie training begint op deze dag om 17.00 uur. Op zaterdag 3 en 10 augustus van 10.30 t/m 15.00 uur trainingsdagen (lunchpakket meenemen!!). 

Aanwezig 10.00 uur. Trainers: Dennis v.d.Steen (C1) en Peter van Fessem (C2). Deze groep wordt later in augustus opgedeeld in een C1- en een C2-

selectie bestaande uit zo'n 26 spelers (een aantal spelers uit bovenstaande groep gaan dus nog naar de C3-selectie!!!). LENS C2 gaat dan trainen op 

maandag en woensdag van 18.00 t/m 19.15 uur. 

 

VOORLOPIGE C3- EN C4-SELECTIE 2002/2003 

M.Ahlik, P.Dewkali, F.Imouhay, Z.Ipek, A.Karadag, W.Kocer, P.Maduro, R.Matthee, M.Omri, S.Poeran, G.Samburkan, V.Tarba, U.Tokmak, 

D.Wir, A.Yazici, A.Yildiz, U.Yildiz en Q.de Zwart. 

Training op woensdag van 17.00 t/m 18.00 uur. Aanwezig 16.45 uur. Eerste training op woensdag 21 augustus. Trainers: Liaget Anwar (C3) en voor 

LENS C4 is deze helaas nog niet bekend. 

 
VOORLOPIGE D1 EN D2-SELECTIE 2002/2003 

A.Achalchi, Mohamed Ahjar, F.Aldogan, B.Arslan, D.Boateng, N.el Boustati, M.Bulut, M.v.d.Burg, E.Cesin, I.Genc, K.Gezgin, O.Gogtas, S.de 

Haan, A.Hosen, Y.Irzi, J.Khoulali, I.v.d.Linden, K.el Margi, F.Mustapha, E.Nooitmeer, M.Ouellaf, R.Reddam, M.Resodiwirjo, S.Resodiwirjo, 

R.Rocha, J.dos Santos Freitas, B.Sbaa, E.v.d.Spek en I.Tokmak,  

Training op dinsdag en donderdag van 16.45 t/m 18.00 uur. Aanwezig 16.30 uur. Eerste training op dinsdag 13 augustus. Trainers: Raymond Beck 

(D1) en Arnold Oosterveer (D2) en Nino Rampone (D2). Deze groep wordt later in augustus opgedeeld in een D1- en een D2-selectie bestaande uit 

zo'n 26 spelers (een aantal spelers uit bovenstaande groep gaan dus nog naar de D3-selectie!!!). Spelers zomervakantie (ook als je niet gaat) 

doorbellen naar Raymond Beck (06-14185199)! 

 

VOORLOPIGE D3 EN D4-SELECTIE 2002/2003 

S.Abdalla, L.Acer, Mourad Ahjar, E.Aktas, C.Burkan, T.Cav, I.Celik, M.Chaaibi, H.Devrilmez, J.Elfergougui, Y.Erdogan, O.Ergul, R.Ghisaidoobe, 

A.Gungor, A.el Haddioui, M.Imouhay, H.Ipek, T.Jankie, E.Mermi, G.Narvaez, M.Neto, A.Ozdilek, U.Sahin, C.Senturk, H.Simsek, T.Tekdemir, 

O.Yalcin en M.Yalmon. 

Training op maandag van 16.45 t/m 18.00 uur. Aanwezig 16.30 uur. Eerste training op maandag 26 augustus. Trainers: Ruud van Herp (D3) en voor 

LENS D4 is deze helaas nog niet bekend. LENS D3 gaat na 1 september ook op vrijdag trainen van 16.45 t/m 18.00 uur. 

 

E1- EN E2-SELECTIE 2002/2003 

J.Akalai, B.Altay, O.Arslan, E.Boatey, N.Bozbey, E.Cetin, K.Chtatou, H.Kocer, K.Mawete, C.Nooitmeer, R.Putters, M.Reddam, H.Syed , 

R.Vasilda, M.Vrijenhoek en D.de Zwart. 

Training op maandag van 16.45 t/m 18.00 uur en woensdag van 15.45 t/m 17.00 uur. Eerste training op maandag 19 augustus. Trainer: Theo 

Hoefnagel. 

 

E3- T/M E6-SELECTIE 2002/2003 

J.Abrahams, A.Achahchah, S.Algoe, R.Audhoe, A.Bingol, W.el Boubkari, C.Burkan, O.Coskun, C.Erdogan, G.Ergul, A.Genc, F.Hoke, A.Jama, 

M.Kesenek, L.Khalaf, C.Neto, R.Nijbacker, K.Nyamekye, A.Ouellaf, F.Ozcelik, M.Oztas, S.Senturk, M.Smuller, F.Souna, J.Susanto, E.Tekdemir, 

F.Ulas, C.Yavuz, S.Yildirim en S.Zimmerman.  

Training op woensdag van 15.45 t/m 17.00 uur. Aanwezig 15.30 uur. Eerste training op woensdag 21 augustus. Trainers: Halil Bulut, Fekri Fellah en 

Marco Poot. 

 

F-KLASSERS 2002/2003 

R.Abdalla, B.Akhannich, M.Ascencao, B.Bingol, E.Bingol, R.Bisai, I.el Boustati, A.Ciftci, B.Dosun, A.Ezammouri, O.Faik, Z.Genc, L.el Kanfaoui, 

M.Kanyonyo, S.Keskin, A.Khodabaks, S.Kilic, M.Lopes, R.el Margi, S.v.Marwijk, T.Meijer, H.Ozdilek, K.Ozdilek, M.Ozdilek, M.Ozen, B.Sahan, 

W.da Silva, N.Solma, M.Sperwer, M.St-Jago, B.Tuna, T.Tuzlacik, B.Ulas, E.Yanik, F.Yavuz, C.Yildirim, C.Yildiz. 

Training op woensdag van 14.30 t/m 15.45 uur. Aanwezig 14.15 uur. Eerste training op woensdag 21 augustus. Trainers: Halil Bulut (F1 en F2), 

Fekri Fellah (F3 en F4) en Marco Poot (F5 en F6). LENS F1 en F2 gaan na 1 september ook op vrijdag trainen van 17.00 t/m 18.00 uur. 

 

KEEPERSTRAINING 
 

Op dinsdag 20 augustus begint ook de keeperstraining weer o.l.v. Hans van Rijthoven en Arnold Oosterveer. Wie hen verder nog gaan assisteren is 

op dit moment nog niet bekend maar we verwachten op deze dag om 18.00 uur op LENS: 

 

A-klasse: D.de Jong en R.Oosterveer      

B-klasse: O.Arslan, J.Imambuks en A.Kaya 

C-klasse: S.Akbal, T.Fisher, J.v.d.Luitgaren en V.Tarba 

D-klasse: A.Achalchi, B.Arslan en M.Yalmon 

E-klasse: B.Altay en H.Syed 

 

Mochten er spelers zijn die ook interesse hebben om keeper te worden (vooral bij de D-, E- en F komen we keepers te kort!!!!!) kom dan ook gerust 

naar deze eerste of een latere training toe. Op 20 augustus eerst praten en vervolgens de eerste training. Veel plezier!! 

 

TRAININGSSCHEMA VOOR DE MAAND AUGUSTUS 
 

Zoals we bij de trainingsgroepen al aangaven is dit een voorlopig trainingsschema en zal dit eind augustus of begin september aangepast gaan 

worden. Zeker is het nu al dat LENS A2 dan zal gaan trainen op maandag van 19.15 t/m 20.30 uur, LENS B2 op dinsdag en donderdag van 18.00 

t/m 19.30 uur, LENS B3 op woensdag van 19.15 t/m 20.30 uur, LENS C2 op maandag en woensdag van 18.00 t/m 19.15 uur, LENS D3 ook op 

vrijdag van 16.45 t/m 18.00 uur en LENS F1 en F2 ook op vrijdag van 17.00 t/m 18.00 uur. 
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MAANDAG      LOKAAL 

16.45 - 18.00 uur E1 en E2     5  +  6 

16.45 - 18.00 uur D3 en D4     7  +  8 

18.00 - 19.30 uur A1 en A2     2  +  4 

19.30 - 21.00 uur B1, B2 en B3    5, 6  +  7  

20.30 - 22.00 uur Zat 1     8 

 

DINSDAG         

16.45 - 18.00 uur D1 en D2     5  +  6 

18.00 - 19.30 uur C1 en C2         7  +  8 

18.00 - 19.30 uur Keepers     4 

19.30 - 21.00 uur Zon 1, 2 en 3    1, 2  +  3 

 

WOENSDAG 

14.30 - 15.30 uur F1, F2, F3, F4, F5 en F6   7  +  8 

15.45 - 17.00 uur E1 en E2     5  +  6   

15.45 - 17.00 uur E3, E4, E5 en E6    3  +  4 

17.00 - 18.00 uur C3 en C4     7  +  8 

18.00 - 19.30 uur A1 en A2     2  +  4 

19.30 - 21.00 uur B1, B2 en B3    5, 6  +  7 

20.30 - 22.00 uur Zat 1     8 

20.30 - 22.00 uur Hague Royals    2  +  4 

 

DONDERDAG 

16.45 - 18.00 uur D1 en D2     5  +  6 

18.00 - 19.30 uur C1 en C2     7  +  8 

19.30 - 21.00 uur Zon 1, 2 en 3    1, 2  +  3 

20.30 - 22.00 uur Zon 4 en 5     5  +  6 

 

VRIJDAG (na afloop verplicht kleedlokalen schoonmaken!!) 

19.30 - 20.30 uur Zon 1, 2 en  3    1, 2  +  3  

19.30 - 21.00 uur Hague Royals    7  +  8 
 

CONTRIBUTIEBRIEVEN 

Deze JONG LENS valt bijna gelijktijdig (een weekje eerder) in de brievenbus met de contributiebrieven en de lidmaatschaps-kaarten voor het 

komende seizoen. Ga je naar een hogere leeftijdsklasse dan moet je ook meer gaan betalen. Pas eventuele periodieke overschrijvingen hier op aan 

zodat het juiste bedrag wordt betaald. Soms staan er nog kleine bedragen over m.b.t. het afgelopen seizoen (betaal deze s.v.p. direct!!!) en soms krijg 

je een aparte brief als deze achterstand te hoog is opgelopen. Een nieuwe contributiebrief krijg je in dit laatste geval pas als de volledige achterstand 

is betaald. Doe je dit niet dan voeren wij je af als lid van LENS en de contributieschuld gaat door naar ons incassobureau. Laat het niet zo ver komen 

en betaal direct. Dit geldt ook voor de nieuwe contributies. Ga direct over tot betalen en het liefst het gehele bedrag.     

 

DE VOLGENDE LENSREVUE 

De eerstvolgende LENSrevue valt pas eind juli in de brievenbus. Hierin worden nogmaals de trainingsgroepen voor komend seizoen opgenomen en 

bovendien vermelden wij dan de eerste oefenwedstrijden voor de selectieteams (senioren en jeugd). De tweede LENSrevue van het seizoen 

2002/2003 komt pas eind augustus uit en daarin vermelden wij o.a. de eerste bekerronde (knock-outsysteem op 31 augustus) en de eerste 

competitieronde (7 september).  

 

CONTACTPERSOON JEUGDCOMMISSIE 
In het komende seizoen is Paul van den Steen voorlopig het enige aanspreekpunt voor de gehele jeugdafdeling. Dit betekent dat alle spelers en 

ouders met vragen of om af te bellen alleen terecht kunnen bij Paul van den Steen. Aangezien hij ook nog gewoon een werkgever heeft, en de 

overige familieleden de vragen toch niet kunnen beantwoorden, vragen wij iedereen om het bellen te beperken tot de avonduren tussen 19.00 en 

21.30 uur.  

 

TOT SLOT 

Tot slot rest ons niets anders dan iedereen te bedanken voor hun inzet. Wij deden het meestal met plezier en hopen dat jullie het allemaal naar je zin 

hebben gehad op LENS. Voor we het seizoen 2001/2002 definitief afsluiten en iedereen een fijne, gezellige en zonnige vakantie toewensen (hebben 

wij het ook) vragen wij jullie om de eerste pagina nogmaals goed te lezen en serieus na te denken, in deze zomer zonder voetbal, wat je volgend 

seizoen voor de jeugd van LENS kan en wil betekenen.  

Heel veel plezier en tot in augustus op LENS!!!!!!!!!!!!!!!        
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Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 
Den Haag                  tel  070 – 3661314 

 

Postadres  

Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 
Contributie betaling 

Postbank     33.67.11 

Rabobank    129.924.229 
 

Samenstelling bestuur 

R.Vergeer    (vz) tel. 070 – 3661344 
F.Grens       (secr) tel. 010 – 4527327 

P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

C.Veldink   (penn.)    tel  079 – 3314348  
H.v.d.Sman tel. 070 – 3257887 

D.van Rijthoven         tel  070 – 3615208 

 

Senioren zondag en zaal 

W.J.M. Heijnen tel. 070 – 3461088 

 

Senioren zaterdag 

J.C. Ham                   tel. 070 – 3679687 
 

Jeugd 

P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 
 

Club van 100 

H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 
 

Accommodatie en materialen 

Vacature 
 

Sponsorzaken 

R.v.d.Hoek tel. 0182 – 521353 
H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

 

Coördinator techn. Zaken 
F. van Dijk                 tel.  070 – 3634818 

 

Bar 

J. de Roode                 tel. 06 – 22712711  

                                     

Trainers 

Zondag 

H. Lamens  tel. 070 – 3455787 

A.’s-Gravendijk tel. 070 – 3966095 
 

Zaterdag 

C. Cakmak                 tel. 0174 – 294418 
                                         06 -14699183     

Redaktie 

C.Lamers                   tel. 070 – 3661314  
H.v.d.Sman                tel. 070 --3661314 

 

Redaktie internet 

Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 

Cees Alting: cjalting@wanadoo.nl 

 

Internet-site: 

www.lens-denhaag.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKTIE 

 Alle kopy moet vóór maandag 20 augustus bij de redaktie binnen zijn. 

De kopy kunt u kwijt in de brievenbus in de hal van het clubgebouw 

 

      
 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   74e jaargang, nummer  1, 26 juli 2001 Opgericht 

OOpgericht 18 december 1920 

 

NIEUWS VAN HET BESTUUR 
 

EEN NIEUW SEIZOEN, EEN OUD GELUID!!! 

 
Veel LENSers gaan nog op vakantie en toch valt de eerste LENSrevue van dit seizoen al weer bij 

u in de bus en zijn de eerste trainingen deze week al weer gestart. Dit moet ook wel om goed 

voorbereid aan het seizoen te kunnen beginnen. Voor LENS 1  (zaterdag en zondag) begint op 14 

augustus immers het bekertoernooi al en daarin verder komen is natuurlijk altijd leuk. De 

competitie-indeling van beide elftallen is heel aantrekkelijk (zie bij de seniorenkopie) met vele 

derbies op het programma. Op de zondag gaan wij dit seizoen bij thuiswedstrijden van LENS 1 

weer entree heffen (f.3,50 voor iedereen van 18 jaar en ouder) en de LENSleden raden wij dan 

ook aan om de ontvangen lidmaatschapskaart altijd mee te nemen. Bij deze lidmaatschapskaart 

ontving iedereen direct ook de contributiebrief en de acceptgiro met het verzoek om snel te 

betalen. Doe dit dan ook direct en bedenk hierbij wel dat de contributie omhoog is gegaan. 

Sommige leden hadden nog een kleine achterstand vanuit het vorige seizoen en ook deze staat 

vermeld op het overzicht. Ons verzoek is om nu direct het hele bedrag te betalen. Dit voorkomt 

later in het seizoen voor ons heel veel werk (zeker na 1 januari als de Euro zijn intrede doet). 

Helaas zijn er ook een aantal leden die wij een train/speelverbod hebben moeten opleggen omdat 

zij ondanks de vele aanmaningen van onze kant nog steeds niet hebben betaald. Deze achterstand 

wordt binnenkort doorgespeeld naar ons incassobureau. In de zomerstop is er weer hard gewerkt 

op ons complex. De geluidsinstallatie is geoptimaliseerd zodat zelfs op ons terras en voor ons 

clubgebouw alles goed te horen is. De keuken is eens heel goed opgeknapt en de entree is 

voorzien van twee mooie zuilen waarop LENS zijn publiek welkom en tot ziens wenst. Daarnaast 

zijn nog tal van andere zaken opgeknapt en schoongemaakt en dit alles door een zeer klein aantal 

vrijwilligers. Dit aantal moet echt omhoog en natuurlijk hebben wij dit al vaker geroepen. Het 

bestuur heeft het komende seizoen als belangrijkste speerpunt uitgekozen om het 

vrijwilligersbestand binnen LENS aanzienlijk te vergroten. Dit is namelijk absoluut een must en 

alle LENSers zullen dan ook dit seizoen de vraag voorgeschoteld krijgen wat zij voor LENS 

kunnen en willen betekenen buiten het voetballen om. De animo bij onze leden zal vervolgens de 

koers van onze vereniging gaan bepalen in de komende jaren. Wij komen hier natuurlijk 

regelmatig bij onze leden en ouders van onze jeugdleden op terug via de LENSrevue, via speciale 

bijeenkomsten en via persoonlijke gesprekken. De kar kan echt niet veel langer getrokken 

worden door zo weinig vrijwilligers. Wij wensen alle LENSers heel veel plezier toe in het 

komende seizoen op LENS.         

 

CONTRIBUTIEVERHOGING. 

 

De weinige LENSers die op de algemene ledenvergadering aanwezig waren hebben na het zien 

van de financiële overzichten  ingestemd met een lichte contributieverhoging voor dit seizoen. 

De verhoogde BTW en overige prijzen maakten deze verhoging noodzakelijk. De nieuwe 

contributieprijzen zijn onlangs middels de toegestuurde contributiebrieven naar al onze leden 

toegestuurd. Heb je niets ontvangen neem dan contact op met onze administratie (André de Ket: 

070-3838631) en hij stuurt je een exemplaar toe. Vergeet dit niet want bij deze contributiebrief 

zit ook je lidmaatschapskaart van LENS en deze heb je dit seizoen echt nodig om gratis de 

thuiswedstrijden van LENS 1 (zondag) te kunnen zien. 
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VELDEN WEER BESCHIKBAAR OP……. 
Momenteel zijn de velden van LENS nog niet beschikbaar om te trainen en te voetballen. Hieronder vermelden wij de juiste data 

wanneer er weer op de velden van LENS mag worden getraind en gevoetbald. Iedereen hoort zich hier ook strikt aan te houden en wij 

verzoeken de trainers van alle groepen om dit seizoen zoveel mogelijk op de vernieuwde trainingsstrook te trainen. Dit geldt zeker 

voor alle conditie- en sprinttrainingen. Als wij dit allemaal doen dan zullen met name de teams die dit seizoen op veld 3 gaan 

voetballen u hier zeer dankbaar voor zijn. 

 

- de trainingsstrook is op maandag 30 juli beschikbaar 

- veld 3 is helaas pas beschikbaar op zaterdag 25 augustus!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

- veld 2 is op maandag 20 augustus beschikbaar (dus ook niet over veld 2 lopen naar de trainingsstrook!!!) 

- veld 1 is op vrijdag 31 augustus beschikbaar 

 

HERSTRUCTURERING KNVB 
Net als alle grote bedrijven kent ook de KNVB regelmatig reorganisaties. Ging een aantal jaar geleden district Den Haag en district 

Leiden samen en ontstond toen district West III. Dit jaar zijn district West IV (Gouda/Rotterdam) en district West III (Den 

Haag/Leiden) weer samengegaan en zodoende ontstaat nu het nieuwe district West II waaronder vanaf dit seizoen dus alle teams van 

LENS ook vallen. Veel zullen de voetballers er echter niet van merken omdat de contacten met de KNVB alleen via de 

commissieleden lopen. Slechts bij het opzoeken van de afkeuringen is het handig om te weten dat wij onder district West II vallen. 

             Het Bestuur  

 

 

 SENIOREN ZONDAG     SENIOREN ZATERDAG 

 Algemene informatie     Algemene informatie 

 Contactpers.    W.J.M. Heijen   tel: 070 - 3461099  Contactpers. J. Ham tel: 070 - 3679687   

                J. Verkijk tel: 070 - 3617033

 Wedstrijddag   B. Vierling       sema: 06 - 65000816 

           Mob.  06 - 17406344  

 

  Afkeuringinformatie ( niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFOthuis / teletekst pag. 603 of 

  De afkeuringlijn KNVB District West 3 tel: 0900-9008000 

 

 

NIEUWS VAN DE SENIORENCOMMISSIE 

 

INDELINGEN LENS 1 (ZATERDAG EN ZONDAG) 
De indelingen voor LENS 1 (zaterdag en zondag) zien er aardig uit met heel veel derbies. In tegenstelling tot de tweede klasse heeft 

de KNVB bij deze indelingen wel gedacht aan de belangen van de clubs. LENS 1 (zaterdag) is ingedeeld in 5B en heeft de volgende 

12 (!!) tegenstanders: DZS, GONA, HDV, HMSH, HTSV, Kranenburg, Neta Dall, Postduiven, RAS, RAVA, VCS en Wanica Star. 

LENS 1 (zondag) is ingedeeld in 3B en heeft de volgende 11 tegenstanders: HFC ADO Den Haag, GDA, GONA, Haagse Hout, 

HVV, Postduiven, Quick Steps, Scheveningen, SOA, VIOS en VVM (heet voortaan Rood Groen 2001). Voor beide teams begint het 

bekertoernooi op dinsdag 14 augustus en de kompetitie in het weekend van 1/2 september. Voor de overige seniorenelftallen start het 

bekertoernooi op 26 augustus en de kompetitie pas op 16 september. Aangezien de selectie een flinke uitbreiding heeft gehad kan uit 

deze groep een derde elftal worden geformeerd. Dit betekent dat LENS 3 van vorig seizoen dit seizoen ingaat als LENS 4 en LENS 4 

van vorig seizoen is nu LENS 5. De klasse-indeling blijft echter hetzelfde als vorig seizoen. Voor LENS een goede zaak dat er 

eindelijk weer eens een seniorenelftal bijgekomen is en wij zullen er echt alles aan doen om dit ook zo te houden en indien mogelijk 

om dit nog verder uit te breiden. 

 

OEFENPROGRAMMA SENIOREN (ZATERDAG EN ZONDAG) 
 

Donderdag 26 juli 

19.30 uur Eerste training zondagselectie bij de Waterpartij (verzamelen 18.45 uur op LENS) 

 

Zondag 29 juli 

10.00 uur Trainingsdag zondagselectie (locatie nog niet bekend!!!) 

 

Maandag 30 juli 

20.30 uur Eerste training zaterdagselectie op LENS (trainingsstrook). Loopschoenen ook meenemen!!! 

 

Dinsdag 2 augustus 

19.00 uur PGS 1   - LENS 1 (zon)  Ockenburch  

 

Zondag 5 augustus 

14.00 uur DHC 1   - LENS 1 (zon)  Brasserskade/Delft  
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Maandag 6 augustus 

19.30 uur PGS 1   - LENS 1 (zat)  Ockenburch 

 

Dinsdag 7 augustus 

19.00 uur VCS 1   - LENS 1 (zon)  Dedemsvaartweg 

 

Donderdag 9 augustus 

19.00 uur HMSH 2  - LENS 2 (zon)  Vrederustlaan 

 

Zaterdag 11 augustus 

14.30 uur TAC'90 1  - LENS 1 (zat)  Aagje Dekenlaan 

 

Zondag 12 augustus 

14.00 uur Oranjeplein 1  - LENS 1 (zon)  Zuiderpark 

11.30 uur Oranjeplein 2  - LENS 2 (zon)  Zuiderpark 

 

Dinsdag 14 augustus (eerste bekerwedstrijd) 

19.00 uur SOA 1 (zon)  - LENS 1 (zat)  M.Vrijenhoeklaan 

19.00 uur GDA 1 (zat)  - LENS 1 (zon)  Madesteijn 

 

Donderdag 16 augustus 

20.30 uur Start training LENS 4 en LENS 5 (waren vorig seizoen LENS 3 en LENS 4) 

 

Vrijdag 17 augustus (GDA-toernooi op Madesteijn) 

19.00 uur LENS 1 (zon)  - Quick 1  GDAtoernooi op Madesteijn 

 

Zaterdag 18 augustus 

14.30 uur FC Lisse A2  - LENS 1 (zat)  Spekkelaan/Lisse 

 

Zondag 19 augustus (GDA-toernooi op Madesteijn) 

14.00 uur LENS 1 (zon)  - winnaar of verliezer GDA - Laakkwartier (GDAtoernooi op Madesteijn) 

12.00 uur GDA 2   - LENS 2 (zon)  Madesteijn 

 

Dinsdag 21 augustus (tweede bekerwedstrijd) 

19.00 uur LENS 1 (zat)  - Zoetermeer 1 (zon) Veld 2 

19.00 uur HDV 1 (zat)  - LENS 1 (zon)  Zuiderpark  

 

Meer nieuws in de volgende LENSrevue. Deze verschijnt op donderdag 23 augustus!!!  

 
 

 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE 
Algemeen contactpersoon : Paul van den Steen 

     Chopinstraat 103 

     2551 SV Den Haag 

     Tel: 070-4400603 ( tussen 19.00 en 20.30 uur) 

 

Hoofdleider A- en B-klasse  Hans van Rijthoven Tel: 070-3615208 b.g.g. 070-4400603 

Hoofdleider C- en D-klasse: Diana van Rijthoven Tel: 070-3615208 b.g.g. 070-4400603 

Hoofdleider E- en F-klasse:  Paul van den Steen Tel: 070-4400603 b.g.g. 070-3615208  

Aangezien de hoofdleiders ook een gewone baan hebben verzoeken wij iedereen om het bellen te beperken tot 

’s-avonds tussen 19.00 en 20.30 uur. Is de hoofdleider niet thuis bel dan gerust naar de andere hoofdleider. 

 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen mogelijk) 
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Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Verzamelen 

Op LENS: 

Vervoer 

A1 11 aug 13.30 uur Start training  Zie kopie!! 13.00 uur  

 18 aug  Wordt nog geregeld     

 20 aug 19.15 uur RKAVV A1 Uit Kastelenring/L’dam 17.30 uur Auto 

B1 11 aug 13.30 uur Start training  Zie kopie!! 13.00 uur  

 18 aug 12.00 uur Soccer Boys B1 Uit Gotzenhainsingel/Bleiswyk 10.00 uur Auto 

 20 aug 19.15 uur RKAVV B1 Uit Kastelenring/L’dam 17.30 uur Auto 

B2 11 aug 13.30 uur Start training  Zie kopie!! 13.00 uur  

B3 11 aug 13.30 uur Start training  Zie kopie!! 13.00 uur  

C1 11 aug 11.00 uur Start training  Zie kopie!! 10.30 uur  

 18 aug 12.30 uur SJC C1 Uit Lageweg/Noordwijk 10.30 uur Auto 

 20 aug 18.00 uur RKAVV C1 Uit Kastelenring/L’dam 16.30 uur Auto 

C2 11 aug 11.00 uur Start training  Zie kopie!! 10.30 uur  

 18 aug  Wordt nog geregeld     

 22 aug 19.00 uur RKAVV C2 Uit Kastelenring/L’dam 17.30 uur Auto 

C3 11 aug 11.00 uur Start training  Zie kopie!! 10.30 uur  

C4 11 aug 11.00 uur Start training  Zie kopie!! 10.30 uur  

D1 11 aug 11.00 uur Start training  Zie kopie!! 10.30 uur  

 18 aug 11.00 uur VCS D1 Uit Dedemsvaartweg 10.00 uur  

 20 aug 18.00 uur RKAVV D1 Uit Kastelenring/L’dam 16.30 uur Auto 

D2 11 aug 11.00 uur Start training  Zie kopie!! 10.30 uur  

 18 aug 09.30 uur VCS D2 Uit Dedemsvaartweg 08.30 uur  

 22 aug 19.00 uur RKAVV D2 Uit Kastelenring/L’dam 17.30 uur Auto 

D3 11 aug 11.00 uur Start training  Zie kopie!! 10.30 uur  

D4 11 aug 11.00 uur Start training  Zie kopie!! 10.30 uur  

E1 22 aug 15.45 uur Start training  Zie kopie!! 15.15 uur  

E2 22 aug 15.45 uur Start training  Zie kopie!! 15.15 uur  

E3 22 aug 15.45 uur Start training  Zie kopie!! 15.15 uur  

E4 22 aug 15.45 uur Start training  Zie kopie!! 15.15 uur  

E5 22 aug 15.45 uur Start training  Zie kopie!! 15.15 uur  

E6 22 aug 15.45 uur Start training  Zie kopie!! 15.15 uur  

F1 22 aug 14.30 uur Start training  Zie kopie!! 14.00 uur  

F2 22 aug 14.30 uur Start training  Zie kopie!! 14.00 uur  

F3 22 aug 14.30 uur Start training  Zie kopie!! 14.00 uur  

F4 22 aug 14.30 uur Start training  Zie kopie!! 14.00 uur  

F5 22 aug 14.30 uur Start training  Zie kopie!! 14.00 uur  

F6 22 aug 14.30 uur Start training  Zie kopie!! 14.00 uur  

 

B I J Z O N D E R H E D E N: 

 
- Afbellen wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd alleen bij de hoofdleider thuis tussen 19.00 en 

20.30 uur. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks vanaf 16.00 uur en op zaterdag vanaf 08.00 uur. 

- Afbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur af op LENS (070-3661314). 

- Wedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522) en niet bij de 

hoofdleider thuis. 

- Voor avondwedstrijden alleen bellen naar LENS (070-3661314) na 16.00 uur. Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit 

bellen!! 

- Vragen, opmerkingen, ideeën: bel alleen ’s-avonds naar de hoofdleider tussen 19.00 en 20.30 uur. 

- De volgende LENS-revue verschijnt pas op donderdag 23 augustus. Bewaar deze dus goed!!! 

- Aanwezig jeugdcommissie op : 11 augustus vanaf 10.00 uur: Steef Otterspoor en Paul van den Steen 

    : 18 augustus vanaf 09.30 uur: Paul van den Steen en Bert Vierling 

 

START TRAININGEN NIEUWE GROEPEN SEIZOEN 2001/2002 
 

Hieronder vermelden wij de VOORLOPIGE trainingsgroepen voor het nieuwe seizoen. Voorlopig wil zeggen dat de trainers een 

eerste keuze hebben gemaakt maar dat deze groepen tijdens de voorbereiding nog kunnen wijzigen als de trainers daar aanleiding toe 

zien. Aangezien de groepen in het begin gezamenlijk trainen kunnen de trainers iedereen nog eens goed bekijken en wellicht tot een 

ander inzicht komen. Zorg dus dat je er bij bent en doe heel goed je best!!!     

 

 

 

!!! NEEM NAAR DE EERSTE TRAININGEN OOK SPORTSCHOENEN MEE!!! 
 



****  LENS OP HET INTERNET  ****  www.lens-denhaag.nl  **** 
Pagina 17       

VOORLOPIGE A1-selectie seizoen 2001/2002: 

Trainen op maandag- en woensdagavond van 19.00 t/m 20.30 uur. Eerste training zaterdag 11 augustus aanvang 13.30 uur. 

Trainer: Fred Grens. Bijzonderheden: Slechts één A-elftal: met de afvallers (4 of 5 spelers) wordt afzonderlijk gesproken.  

 

O.Aldemir, L.Anwar, S.Arslan, A.Aydeed, P.Bosman, H.Erol, K.Faloun, F.Fellah, S.Gombault, D.Hoos, M.de Korver, F.Kuik, 

M.Kuik, J.Pronk, P.Sarfo, R.Somair, N.de Sousa, D.Verschuyl en Y.Yentougli. 

 

VOORLOPIGE B1/B2/B3-selectie 2001/2002: 

Trainen op  maandag  en  woensdag  van 18.00 t/m 19.30 uur. Eerste training zaterdag 11 augustus aanvang 13.30 uur. 

Trainers: André de Ket (B1) en Mohamed Salhi (B2). Bijzonderheden: B3 gaat later 1 x per week trainen op woensdagavond. 

 

A.Aliabadi, C.Amhayi, N.Amkhaou, A.Ancharad, O.Arslan, S.el Ayadi, P.Barros, R.ten Berge, A.Bingol, J.Bruystens, J.v.d.Burg, 

C.Coskun, N.Coskun, A.Danun, M.v.Dijk, S.Durak, K.Faik, M.Guerrero, R.Hato, M.Hendriks, J.Hermans, K.Izidogru, D.de Jong, 

S.Kalpoe, I.Karabulut, R.Kaynak, Y.Kul, B.Lamers, D.Lopes de Brito, M.v.d.Luitgaren, K.el Mesri, R.Oosterveer, L.Ricardo, 

G.Rijkers, S.v.Rossem, F.Tastan, D.Terrones, E.Terrones, J.Vermeulen, J.Vernee, M.Vissers, C.Vrije, A.Zambib en A.Zand. 

 

VOORLOPIGE C1/C2-selectie 2001/2002: 

Trainen op dinsdag en donderdag van 18.15 t/m 19.30 uur. Eerste training zaterdag 11 augustus aanvang 11.00 uur. Trainers: Peter 

Vonk (C1) en Mohamed Faik (C2). Bijzonderheden: een ruime selectie waaruit nog zeker 6 spelers teruggaan naar de C3/C4-selectie. 

 

M.Abdellah, S.Akbal, S.Akgul, E.Aktas, O.Arslan, H.Azez, T.Bektes, H.el.Boubkari, R.da Cruz, M.Driessen, A.Eljabli, C.Hansen, 

J.Imperator, A.Izidogru, K.Izidogru, F.el Kanfaoui, C.Karabulut, A.Loilargosain, J.v.d.Luitgaren, M.el Mahi, N.Meijer, O.el Mhamdi, 

M.Mirkarimi, K.Muskiet, E.Ozkan, D.v.Poorten, A.de Randamie, A.Thohamachsun, F.Turkoglu, A.v.d.Veen, R.de Wit en S.Yildirim. 

 

VOORLOPIGE C3/C4-selectie 2001/2002: 

Trainen in eerste instantie (t/m donderdag 23/8) op dinsdag en donderdag van 18.15 t/m 19.30 uur samen met de C1/C2-selectie. 

Eerste training zaterdag 11 augustus aanvang 11.00 uur. Bijzonderheden: op dinsdag 28/8, woensdag 29/8, donderdag 30/8 en 

vrijdag 31/8 traint Peter van Fessem van 14.00 t/m 15.30 uur met jullie. Met ingang van woensdag 5 september trainen jullie gewoon 

op de woensdag van 16.45 t/m 18.00 uur . Trainers: Peter en Patrick van Fessem (C3) en Martijn de Korver (C4).  

 

M.Abarqi, M.Ahlik, V.Autar, T.Ayyadi, R.v.d.Berg, A.Boutkabout, F.Boutkabout, J.Daal, M.v.Eersel,  N.Essiad, F.Imouhay, 

M.Koeman, R.Rasta, S.Sahin, L.Straub, M.Yildirim en Q.de Zwart. 

 

VOORLOPIGE D1/D2-selectie 2001/2002:  

Trainen op dinsdag en donderdag van 17.00 t/m 18.15 uur. Eerste training zaterdag 11 augustus aanvang 11.00 uur. Trainers: 

Raymond Beck (D1) en Guner Karabocek (D2). Bijzonderheden: de selectie wordt gedurende de oefenperiode uitgebreid naar 

minimaal 26 spelers. 

 

M.Ahjar, O.Akkuzu, R.Bunsee, T.Fisher, O.Gogtas, R.v.Herp, T.Inan, Z.Ipek, Y.Irzi, M.Karabocek, O.Lopes, R.Moennasing, M.el 

Ousrouti, H.Rahiembaks, I.Rasul, S.Resodiwirjo, R.Rocha, J.dos Santos Freitas, E.v.d.Spek, I.Tokmak, J.Verschuyl, C.Wilson, 

U.Yildiz en P.Zemering. 

 

VOORLOPIGE D3/D4-selectie 2001/2002: 

Trainen in eerste instantie op dinsdag en donderdag van 17.00 t/m 18.15 uur samen met de D1/D2-selectie. Eerste training zaterdag 

11 augustus aanvang 11.00 uur. Met ingang van maandag 27 augustus trainen jullie op maandag van 16.45 t/m 18.00 uur. Trainers: 

Ruud van Herp (D3) en Peter van Fessem (D4). Bijzonderheden: vanuit deze groep gaan nog minimaal twee spelers door naar de 

D1/D2-selectie en wellicht ook nog twee spelers naar de C3/C4-selectie. 

 

E.Aktas, D.Boateng, A.el Boustati, A.Bozat, M.Bulut, C.Burkan, I.Celik, P.Dewkali, I.Genc, R.Ghisaidoobe, A.el Haddioui, M.Hosni, 

J.Khoulali, W.Kocer, U.Kuzu, I.v.d.Linden, P.Maduro, J.Mahatam, M.Neto, M.Omri, A.Ozdilek, E.Ozgu, M.Ozyurek, S.Poeran, 

G.Samburkan, C.Senturk, V.Tarba, T.Tekdemir, U.Tokmak, D.Wir, O.Yalcin, M.Yalmon, A.Yazici en B.Yilmaz. 

 

 

 

 

 

 

VOORLOPIGE E1/E2-selectie 2001/2002:  

Trainen op maandag van 16.45 uur t/m 18.00 uur en op woensdag van 15.45 t/m 17.00 uur. Eerste training woensdag 22 augustus 

aanvang 15.45 uur. Trainer: Theo Hoefnagel.   

 

B.Altay, B.Arslan, M.v.d.Burg, E.Cetin, K.Chtatou, K.Driessen, K.Gezgin, S.de Haan, A.Hosen, H.Kocer, E.Nooitmeer, R.Reddam, 

M.Resodiwirjo, F.Souna, R.Vasilda, M.Vrijenhoek en D.de Zwart. 
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VOORLOPIGE E3/E4/E5-selectie 2001/2002:  

Trainen voorlopig  op woensdag  van 15.45 uur t/m 16.45 uur. Eerste training woensdag 22 augustus aanvang 15.45 uur. Trainer: 

Halil Bulut. Bijzonderheden: het kan zijn dat bij uitbreiding van de E-klasse met LENS E6 de groep alsnog gesplitst gaat worden en 

dat de trainingstijden dan gaan veranderen.  

 

S.Abdalla, F.Abdulrahman, J.Abrahams, L.Acer, A.Achalchi, M.Ahjar, N.el Boustati, M.Chaaibi, H.Devrilmez, U.Dogan, Y.Erdogan, 

O.Ergul, A.Gungor, J.Hughes, V.Imeci, M.Imouhay, T.Jankie, L.Khalaf, D.Mesker, F.Mustapha, C.Nooitmeer, M.Ramdien, 

S.Ramdien, U.Sahin, S.Sayeed, S.Senturk, H.Simsek en K.Soekhradj. 

 

NEEM EEN VRIENDJE MEE NAAR DEZE TRAININGEN. MISSCHIEN WORDEN ZE LID VAN LENS?? 
 

VOORLOPIGE F1/F2/F3/F4-selectie 2001/2002: 

Trainen voorlopig gezamenlijk op woensdag  van 14.30 uur t/m 15.30 uur. Eerste training woensdag 22 augustus aanvang 14.30 uur. 

Trainer: Halil Bulut. Bijzonderheden: later wordt deze groep gesplitst in een F1/F2-selectie (trainer Halil Bulut) en een F3/F4- en 

wellicht ook een F5/F6-selectie en dan kunnen ook de trainingstijden nog veranderen. 

 

R.Abdalla, A.Achahchah, J.Akalai, B.Akhannich, O.Arslan, R.Bisai, I.el Boustati, N.Bozbey, C.Burkan, A.Ciftci, R.Dogan, S.Durak, 

C.Erdogan, G.Ergul, O.Faik, A.Genc, R.de Haan, F.Hoke, L.el Kanfaoui, M.Kesenek, S.Keskin, A.Khodabaks, S.Kilic, M.Lopes, 

K.Mawete, C.Neto, K.Nyamekye, M.Oztas, M.Reddam, M.Smuller, A.Soekhradj, E.Tekdemir, B.Tuna, T.Tuzlacik, E.Yanik, 

O.Yilmaz en R.Yolcu. 

 

NEEM EEN VRIENDJE MEE NAAR DEZE TRAININGEN. MISSCHIEN WORDEN ZE LID VAN LENS?? 

 

KEEPERSTRAININGEN 
 

Ook komend seizoen gaat Hans van Rijthoven de keeperstrainingen weer coördineren. Het schema op de dinsdag ziet er als volgt uit: 

 

- 18.00 t/m 18.45 uur keepers B3, C3 en C4 o.l.v. Hans van Rijthoven 

- 18.00 t/m 19.00 uur keepers D1, D2, E1 en E2 o.l.v. Arnold Oosterveer 

- 18.00 t/m 19.00 uur keepers D3, D4, E3, E4, E5 en E6 o.l.v. Joey Pronk en John Hermans 

- 18.30 t/m 19.45 uur keepers B1, B2, C1 en C2 o.l.v. Steven Alting en Hans van Rijthoven 

- 19.30 t/m 21.00 uur keepers LENS 1, 2, 3 en A1 o.l.v. Hans van Rijthoven 

 

De eerste training is op dinsdag 21 augustus. 
     

TRAININGSSCHEMA LENS SEIZOEN 2001/2002 

 
MAANDAG     LOKAAL 

 

16.45 – 18.00 uur E1 en E2   5 + 6 

16.45 – 18.00 uur D3 en D4   7 + 8 

18.00 – 19.30 uur B1 en B2   2 + 3 

19.00 – 20.30 uur A1    5 

20.30 – 22.00 uur Zat 1    6 

 

DINSDAG 

 

17.00 – 18.15 uur D1 en D2   5 + 6 

18.00 – 19.00 uur Keepers    4 

18.15 – 19.30 uur C1 en C2       7 + 8 

18.30 – 19.45 uur Keepers    4 

19.30 – 21.00 uur Keepers Zon 1, 2, 3 en A1 1 + 2  

19.30 – 21.00 uur Zon 1, 2 en 3   1 + 2 + 3 
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WOENSDAG 

 

14.30 – 15.30 uur F1, F2, F3 en F4   7 + 8 

15.45 – 16.45 uur E3, E4 en E5   3 + 4 

15.45 – 17.00 uur E1 en E2   5 + 6 

16.45 – 18.00 uur C3 en C4   7 + 8 

18.00 – 19.30 uur B1, B2 en B3   2 + 3 + 4 

19.00 – 20.30 uur A1    5 

20.30 – 22.00 uur Zat 1    6 

20.30 – 22.00 uur Hague Royals   7 + 8 

 

DONDERDAG 

 

17.00 – 18.15 uur D1 en D2   5 + 6 

18.15 – 19.30 uur C1 en C2   7 + 8 

19.30 – 21.00 uur Zon 1, 2 en 3   1 + 2 + 3 

20.30 – 22.00 uur Zon 4 en 5   5 + 6 

 

VRIJDAG (na afloop verplicht kleedlokalen schoonmaken voor de zaterdag!!!) 

 

17.30 – 18.30 uur LENS C1 en C4 of C3 en D3 4 

19.30 – 20.30 uur Zon 1 en 2 (2x per maand) 1 + 2 + 3  

19.30 – 21.00 uur Hague Royals   7 + 8 

 

LENS C1 ALSNOG GEPROMOVEERD. 
 

Eind mei kwam het goede bericht pas door van de KNVB. LENS C1 is alsnog gepromoveerd naar de landelijke 3e klas. Dit is zeker 

gezien de slechte start een hele goede prestatie van de spelers en de begeleiding. Door deze promotie hoeft LENS C1 dit seizoen niet 

aan de eerste ronde van het bekertoernooi mee te doen. Zij komen pas in het bekertoernooi, gelijk met alle andere landelijke C-teams, 

als de eerste voorronde (in poulevorm) is gespeeld. Hun competitie begint echter al op 1 september en de tegenstanders zijn niet mis: 

Rijnmond Hoogvliet, DHC, Katwijk, FC Lisse, Olympia, Sparta (amateurs), Spartaan'20, SVV/SMC, Sportlust'46, VCS en 

Voorschoten. Veel succes!!!   

 

CONTRIBUTIES SEIZOEN 2001/2002 
 

Helaas heeft de algemene ledenvergadering van LENS weer moeten besluiten om de contributies te verhogen als gevolg van de 

prijsstijgingen (o.a. de BTW) en de hogere kosten voor onze vereniging o.a. doordat door een gebrek aan vrijwilligers steeds meer 

betaalde krachten moeten worden binnengehaald. De contributiebrieven met de lidmaatschapskaart ontvingen jullie onlangs met het 

verzoek om de contributie in z'n geheel voor medio september te betalen. Zeker met overgang naar de Euro per januari 2002 vragen 

wij alle ouders om dit dan ook echt te doen. De nieuwe contributiebedragen zijn: A (f.280,-), B (f.260,-), C (f.225,-), D (f.200,-), E 

(f.170,-) en F (145,-). Relatief gezien is voetbal nog steeds één van de goedkoopste sporten maar als wij dadelijk ons clubgebouw echt 

doordeweeks moeten gaan sluiten omdat er geen voldoende barpersoneel is en als wij voor alle groepen betaalde trainers binnen 

moeten gaan halen dan zal ook na komend seizoen de contributie echt fors omhoog moeten. Ook de ouders van onze jeugdleden 

kunnen er voor zorgen dat de contributie bij LENS relatief laag blijft door actief te worden bij onze vereniging. Wij komen er beslist 

bij u op terug!!!!! 

 

GEDRAGSREGELS EN VERPLICHTE (!!!) OUDERAVONDEN OP LENS 
 

De ouders van onze E- en F-jeugd hebben eind mei allemaal via hun zoon een stencil mee naar huis gekregen met de gedragsregels bij 

LENS voor komend seizoen. De belangrijkste wijziging ten opzichte van vorige seizoenen was een boete van f.10,- voor wegblijven 

bij een wedstrijd zonder af te bellen bij de hoofdleider. In dit stencil stond ook vermeld dat er op maandag 10 september een 

ouderavond is op LENS die verplicht is voor alle ouders van onze E- en F-jeugd. Om 18.30 uur verwachten wij alle ouders van onze 

F-jeugd en om 19.30 uur verwachten wij alle ouders van onze E-jeugd. Reserveer deze datum alvast in de agenda. Natuurlijk gelden 

deze regels ook voor de A-B-C en D-jeugd. Ook voor de ouders van onze C- en D-jeugd zullen wij begin september zeker een 

ouderavond organiseren. Meer nieuws volgt. 

 

NIEUW LENSSHIRT EN LENSBROEKJE 
 

Op de algemene ledenvergadering is besloten om een nieuw LENS-shirt in gebruik te gaan nemen. Via FREE KICK SPORT aan de 

Weimarstraat hebben wij dit nieuwe shirt laten ontwerpen en …………….. het is heel mooi geworden. Hopelijk is medio augustus het 

nieuwe LENS-shirt bij FREE KICK Sport te koop voor de prijs van f.50,- (zelfde prijs als het huidige shirt). Ook is er direct een 
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officieel LENS-broekje (kost f.27,50) voorzien van het LENS-logo ontworpen. Ook dit broekje is vanaf  begin augustus alleen te 

koop bij FREE KICK SPORT. Met een officieel LENS-trainingspak zijn wij op dit moment nog bezig. Wij adviseren onze leden om 

nog even te wachten met het kopen van het nieuwe LENS-shirt en broekje. Natuurlijk zou het mooi zijn als alle teams z.s.m. in dit 

nieuwe shirt lopen. Sponsors zouden hierbij natuurlijk heel goed kunnen helpen. Kijk eens goed in je omgeving en wie weet vind jij 

de sponsor voor het nieuwe LENS-shirt voor jouw team. De prijs voor een nieuwe outfit voor een elftal is ongeveer f.1000,- inclusief 

film en bedrukking en voor een 7-tal is dit ongeveer f.700,-. Meld je aan bij Paul van den Steen. Aan het eind van volgend seizoen 

willen wij iedere LENS-speler in dit nieuwe shirt en broekje zien voetballen. 

 

NOG NIET ALLE KLEDING RETOUR 
 

Ondanks vele verzoeken hebben wij nog steeds niet alle kleding terug ontvangen en dat is heel vervelend omdat wij nu niet een 

volledig overzicht hebben over het geen wel of niet kompleet is. We missen op dit moment nog: 

 

- een trainingsbroek en een jas van LENS A1 

- een trainingspak van LENS B1 (reclame Algemene Beglazing) 

- het keepersshirt van LENS B2 (reclame Sigma-coatings) 

- de shirts van LENS B3 (P.Bakker en twee afzonderlijke spelers die het shirt nog thuis hebben) 

- voetbaltas nummer 2, 9, 10 en 14 van LENS C2 allen inclusief het trainingspak en de sweater 

- een voetbalshirt van LENS C3 (reclame Mazda-occasions) 

- twee voetbalbroekjes (1 wit en 1 zwart => keeper) van LENS D1 (met reclame v.d.Velde 't Veentje) 

- een voetbalshirt van LENS D2 (reclame Gezond Leven) 

- een trainingspak van LENS D3 (reclame Maurice Verhuisservice) 

- de tas met shirts van LENS E4 en LENS E5 

- twee shirts en twee broekjes van LENS F1 (reclame Altay) 

- de tas met shirts van LENS F3 

- twee shirts van LENS F4 (reclame EMEK) 

- diverse shirts van spelers van LENS E4, E5, F1, F3, F4, F5 en F6 die spelers zelf thuis hebben volgens de leiders. 

 

Wij verzoeken iedereen om deze kleding z.s.m. terug te brengen op LENS. Bel wel van te voren (bij voorkeur overdag) even naar 

LENS (3661314) of er iemand aanwezig is. Doe ook een briefje bij de kleding zodat wij weten wie de kleding in de 

administratiekamer heeft neergelegd. Pas als alles retour is kunnen wij inventariseren wat wij nodig hebben voor het nieuwe seizoen. 

Graag jullie medewerking. 

 

VERSCHIJNING VOLGENDE LENSREVUE 
 

De eerste LENS-revue voor het seizoen 2001/2002 verschijnt pas op donderdag 23 augustus. Bewaar deze LENSrevue daarom heel 

erg goed. Heb je vragen bel dan naar de hoofdleiders van LENS en naar niemand anders!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Aangezien Hans en Diana 

van Rijthoven t/m 25 augustus op vakantie zijn is Paul van den Steen tot deze tijd het enige aanspreekpunt van de jeugdcommissie. 

Hij is op vakantie van 1 t/m 8 augustus maar verder vanaf 9 augustus iedere avond thuis te bereiken tussen 19.00 en 20.30 uur op 070-

4400603!!! 
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Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 
Den Haag                  tel  070 – 3661314 

 

Postadres  

Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 
Contributie betaling 

Postbank     33.67.11 

Rabobank    129.924.229 
 

Samenstelling bestuur 

R.Vergeer    (vz) tel. 070 – 3661344 
F.Grens       (secr) tel. 010 – 4527327 

P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

C.Veldink   (penn.)    tel  079 – 3314348  
H.v.d.Sman tel. 070 – 3257887 

D.van Rijthoven         tel  070 – 3615208 

 

Senioren zondag en zaal 

W.J.M. Heijnen tel. 070 – 3461088 

 

Senioren zaterdag 

J.C. Ham                   tel. 070 – 3679687 
 

Jeugd 

P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 
 

Club van 100 

H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 
 

Accommodatie en materialen 

Vacature 
 

Sponsorzaken 

R.v.d.Hoek tel. 0182 – 521353 
H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

 

Coördinator techn. Zaken 
F. van Dijk                 tel.  070 – 3634818 

 

Bar 

J. de Roode                 tel. 06 – 22712711  

                                     

Trainers 

Zondag 

H. Lamens  tel. 070 – 3455787 

A.’s-Gravendijk tel. 070 – 3966095 
 

Zaterdag 

C. Cakmak                 tel. 0174 – 294418 
                                         06 -14699183     

Redaktie 

C.Lamers                   tel. 070 – 3661314  
H.v.d.Sman                tel. 070 --3661314 

 

Redaktie internet 

Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 

Cees Alting: cjalting@wanadoo.nl 

 

Internet-site: 

www.lens-denhaag.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKTIE 

 Alle kopy moet vóór maandag  27 augustus bij de redaktie binnen zijn. 

De kopy kunt u kwijt in de brievenbus in de hal van het clubgebouw 

 

      
 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   74e jaargang, nummer  2, 23 augustus 2001 Opgericht 

OOpgericht 18 december 1920 

 

NIEUWS VAN HET BESTUUR 
 

IN MEMORIAM: LEO DE WEERT (ERELID) 
Wij ontvingen onlangs bericht van het overlijden op 23 juli j.l. van Leo de Weert, sedert 8 

september 1964 erelid van LENS. Na zijn actieve voetballoopbaan heeft Leo diverse functies bij 

Lens vervuld, waarvan vier jaar bestuurslid (1953/1957) en zes jaar penningmeester (1957/1963). 

Na die periode is hij vanuit Den Haag verhuisd naar Wassenaar en nog later naar Zwaanshoek, 

hetgeen verklaart waarom we hem niet meer op de Hengelolaan zagen. Jammer, want Leo was 

een markante persoonlijkheid, die heel veel energie in LENS heeft gestoken Wel bleef hij, zelfs 

nog tijdens zijn tweejarig ziekbed, belangstellend de vaak nogal wisselende resultaten van LENS 

via de krant en via de LENS-revue volgen.  

 

Wij wensen zijn vrouw Anny sterkte toe in de ongetwijfeld moeilijke periode die voor haar ligt. 

 

Hans van der Kleij 
 

HANS VERKERK KEUKENS: BEDANKT!!!! 
In de vorige LENS-revue schreven wij al dat de keuken op LENS behoorlijk was opgeknapt. Nu 

kunnen wij schrijven dat door bemiddeling van John Lancel van Hans Verkerk Keukens een 

splinternieuw keukenblok is geplaatst. Een zeer gulle sponsor waar wij, en natuurlijk speciaal de 

medewerkers achter de bar, hartstikke blij mee zijn. Het maakt het werken achter onze bar weer 

een stuk plezieriger en wij hopen dat mede hierdoor meer medewerkers achter de bar zullen 

komen werken.  

 

VELDEN WEER BESCHIKBAAR OP……. 
Hieronder vermelden wij de juiste data wanneer er weer op de velden van LENS mag worden 

getraind en gevoetbald. Iedereen hoort zich hier ook strikt aan te houden en wij verzoeken de 

trainers van alle groepen om zoveel mogelijk op de vernieuwde trainingsstrook te trainen. Dit 

geldt zeker voor alle conditie- en sprinttrainingen. Als wij dit allemaal doen dan zullen met name 

de teams die op veld 3 gaan voetballen u hier zeer dankbaar voor zijn. 

 

- veld 3 is op zaterdag 25 augustus weer beschikbaar 

- veld 2 is sinds 20 augustus weer beschikbaar (maar nog steeds niet overheen lopen naar de 

trainingsstrook of naar veld 3!) 

- veld 1 is op vrijdag 31 augustus beschikbaar (met nieuwe doelen en met nieuwe netten met 

LENS er in geweven) 

 

HAGUE ROYALS GAAN DOOR 
Afgelopen week hebben wij met het bestuur van Hague Royals om de tafel gezeten en 

afgesproken om de samenwerking dit seizoen te continueren. Dit betekent dat zij bij ons gaan 

trainen op woensdag- en vrijdagavond en waarschijnlijk gaan zij vanaf september ook echte 

wedstrijden spelen. De plannen klinken veelbelovend en wij hopen dat zij deze ook 

daadwerkelijk kunnen gaan realiseren.  
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CONTRIBUTIEBRIEF, LIDMAATSCHAPSKAART EN SEIZOENKAART LENS 
Door problemen met doelnet, een programma van de KNVB waarin onze ledenadministratie draait, zijn de contributiebrieven en 

lidmaatschapskaarten dit seizoen later dan gewoonlijk de deur uitgegaan. Als het goed is heeft iedereen deze nu echter wel ontvangen. 

Niets ontvangen of zit er een fout in neem dan contact op met onze administratie (André de Ket tel: 070-3838631). Wij verzoeken 

iedereen om de verschuldigde contributie nu direct in zijn geheel te voldoen of om een automatische betaling te regelen op het 

postkantoor of bij de bank. Zeker met de komst van de Euro willen wij de totale contributie zeker voor medio december binnen 

hebben. Zoals wij al eerder aangaven is de lidmaatschapskaart van LENS dit seizoen weer nodig voor iedereen van 18 jaar en ouder 

die de thuiswedstrijden voor de competitie van LENS 1 willen komen bezoeken. Net als alle andere verenigingen in de 3e klas gaan 

ook wij dit seizoen weer entreegeld heffen (f.3,50 voor personen van 18 jaar en ouder die geen lidmaatschapskaart kunnen laten zien) 

bij de thuiswedstrijden van LENS 1. Een seizoenkaart is te koop voor f.35,-. Interesse, bel dan ook naar André de Ket of meld je op 

LENS bij Paul van den Steen.  

 

VERSCHIJNING LENSREVUE. 
Om weer gelijk te gaan lopen met de officiële mededelingen van de KNVB, waarin het wedstrijdprogramma staat vermeld, komt er 

volgende week weer een LENS-revue uit met daarin de wedstrijdprogramma's t/m 13 september. Daarna verschijnt de LENS-revue 

nog maar eens per twee weken op de donderdag. 

 

FEESTAVOND OP LENS 
Op vrijdag 31 augustus organiseert de seniorenzondagselectie van LENS weer een spetterende feestavond op LENS. Nogmaals het 

feest is niet alleen toegankelijk voor de seniorenzondagselectie maar voor alle LENSers (spelend en niet spelend) vanaf 16 jaar en 

ouder. Ons clubgebouw gaat om 20.30 uur open en natuurlijk is er weer live-muziek en een bandparodist De toegang is zoals altijd 

gratis dus kom allemaal en maak er een geweldige seizoensopening van.      

 

            Het Bestuur 

 
  

 

Vrijwilligers ontmoeten Vrijwilligers 

 

“WEB-master: de 'Willie Wortel' onder de vrijwilliger?”  

 
Met deze woorden werden acht web-masters welkom 

geheten in de ArenA. Op uitnodiging van de KNVB 

ontmoeten Vrijwilligers Vrijwilligers. En dit alles tijdens 

een speciale dag rond de wedstrijd om de Johan Cruijff  Schaal. Elke wedstrijd heeft 

een ander thema. Zo zijn o.a. al geweest terreinmeesters, jeugdvoorzitters, 

penningmeesters etc. Allemaal functies waarbij men zich iets bij kan voorstellen. Dit jaar 

de ‘WEB-master’. En dit was even moeilijk. Want wat is hun functie eigenlijk binnen 

een club? Het was niet makkelijk deze functie te verwoorden. Het werd dus de ‘Willie 

Wortel’. 

 

Onze WEB-master Jaap Colpa viel de eer te beurt om een uitnodiging te 

ontvangen. Een hele eer als men bedenkt dat er maar acht WEB-masters waren 

uitgenodigd. Na ontvangst in de Koninklijke loge kreeg Jaap uit handen van  bondsvoorzitter Jeu Sprengers een certificaat met de 

opmerking dat de LENS-site toch wel een hele bijzondere was.  

 

Het werd een leerzame dag met een rondleiding (bezoek aan de perstribune, commandopost en perskamer), een workshop, lopend 

buffet, hapjes en drankjes en als klap op de vuurpijl natuurlijk de wedstrijd bekijken vanuit een privé skybox. De dag werd afgesloten 

met het bijwonen van de persconferentie. 

 

Al met al een geslaagde dag. Jaap namens alle LENS-ers gefeliciteerd. Dit is toch wel een bijzondere bekroning voor het 

vrijwilligerswerk dat jij bij LENS verricht. 

 

Cees Alting 
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 SENIOREN ZONDAG     SENIOREN ZATERDAG 

 Algemene informatie     Algemene informatie 

 Contactpers.    W.J.M. Heijen   tel: 070 - 3461088  Contactpers. J. Ham tel: 070 - 3679687   

                J. Verkijk tel: 070 - 3617033

 Wedstrijddag   B. Vierling       sema: 06 - 65000816 

           Mob.  06 - 17406344  

 

  Afkeuringinformatie ( niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFOthuis / teletekst pag. 603 of 

  De afkeuringlijn KNVB District West 3 tel: 0900-9008000 

 

 

NIEUWS VAN DE SENIORENCOMMISSIE 
 
CONTRIBUTIEBRIEF, LIDMAATSCHAPSKAART EN SEIZOENKAART 
Door problemen met doelnet, een programma van de KNVB waarin onze ledenadministratie draait, zijn de contributiebrieven en 

lidmaatschapskaarten dit seizoen later dan gewoonlijk de deur uitgegaan. Als het goed is heeft iedereen deze nu echter wel ontvangen. 

Niets ontvangen of zit er een fout in neem dan contact op met onze administratie (André de Ket tel: 070-3838631). Wij verzoeken 

iedereen om de verschuldigde contributie nu direct in zijn geheel te voldoen of om een automatische betaling te regelen op het 

postkantoor of bij de bank. Zeker met de komst van de Euro willen wij de totale contributie zeker voor medio december binnen 

hebben. Zoals wij al eerder aangaven is de lidmaatschapskaart van LENS dit seizoen weer nodig voor iedereen van 18 jaar en ouder 

die de thuiswedstrijden voor de competitie van LENS 1 willen komen bezoeken. Net als de meeste verenigingen in de 3e klas gaan 

ook wij dit seizoen weer entreegeld heffen (f.3,50 voor personen van 18 jaar en ouder die geen lidmaatschapskaart kunnen laten zien) 

bij de thuiswedstrijden van LENS 1. Een seizoenkaart is te koop voor f.35,-. Interesse, bel dan ook naar André de Ket of meld je op 

LENS bij Paul van den Steen. 
  

PROGRAMMA SENIOREN ZATERDAG EN ZONDAG 
 

Donderdag 23 augustus 2001 

19.30 uur  RKDEO 2  - LENS 2  Sportparkweg/Nootdorp 

 

Vrijdag 24 augustus 2001 

10.30 uur  Vertrek LENS 1 en LENS 2 naar trainingskamp in Voorne 

 

Zaterdag 25 augustus 2001 (beker) 

14.30 uur  Wassenaar 1  - LENS 1 (zat)  Kerkehout/Wassenaar    

 

Zondag 26 augustus 2001 (beker) 

14.00 uur  LENS 1  - de Jagers 1  veld 2 193794  R.de Graaf BBFH69W  

11.30 uur  LENS 2  - VCS 2   veld 2 196550  F.Meeuwenoord CFMY93M 

14.30 uur  LENS 3  - de Postduiven 3  veld 3 197162  NN 

12.30 uur  LENS 4  - Toofan 3  veld 3 197172  NN 

10.30 uur  LENS 5  - Jai Hanuman 5  veld 3 198008  NN 

 

Dinsdag 28 augustus 2001 
19.00 uur  LENS 2  - VCS 2   veld 2   NN 

19.30 uur  ADS 1  - LENS-comb.  Madesteijn 

 

 

Vrijdag 31 augustus 2001 
FEESTAVOND OP LENS (OOK VOOR LENS 4, 5 EN LENS ZATERDAG 1 !!!!!) 
Op vrijdag 31 augustus organiseert de seniorenzondagselectie van LENS weer een spetterende feestavond op LENS. Nogmaals het 

feest is niet alleen toegankelijk voor de seniorenzondagselectie maar voor alle LENSers (spelend en niet spelend) vanaf 16 jaar en 

ouder. Ons clubgebouw gaat om 20.30 uur open en natuurlijk is er weer live-muziek en een bandparodist De toegang is zoals altijd 

gratis dus kom allemaal en maak er een geweldige seizoensopening van. 
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Zaterdag 1 september 2001 
14.00 uur  LENS 1 (zat)  - VCS 1   veld 1 208816  J.v.Houten  

 

 

 

Zondag 2 september 2001 
14.00 uur  LENS 1 (competitie) - Rood Groen ’01 1 veld 1 262905  J.Pennings 

10.30 uur  DHL 2  - LENS 2 (beker)  Brasserskade/Delft 

12.00 uur  TAC’90 2  - LENS 3 (beker)  A.Dekenlaan  

12.00 uur  REMO 3  - LENS 4 (beker)  Vredenburchweg 

10.00 uur  Toofan 6  - LENS 5 (beker)  Wijndaelerweg 

 

Aanvoerders: 
LENS 3: Nog niet bekend 

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers tel: 070-3250789 

LENS 5: Jan Muns  tel: 070-3975459 

 

Indeling competitie 2001/2002 
Res. 2e klasse  Res. 5e klasse  Res. 5e klasse  Res. 8e klasse 

LENS 2   LENS 3   LENS 4   LENS 5 

Vredenburch 2  HBS 5   REMO 4  De Jagers 4 

GDA 2   Celeritas 3  GDA 4   Laakkwartier 8 

VELO 3   JuVentaS 2  Quick Steps 3  Adelaars 4 

GONA 2  REMO 3  Kranenburg 3  WIK 6 

VIOS 2   Spoorwijk 3  HMSH 5  HDV 4 

VCS 3   ODB 3   HDV 3   Vredenburch 8 

Oliveo 2   Forum Sport 2  ODB 4   Jai Hanuman 6 

Tonegido 3  GONA 3  GONA 4  RAVA 6 

Westlandia 4  Laakkwartier 4  Celeritas 4  RTT’99 6 

Quintus 2  HDV 2   de Postduiven 3  VOGEL 2 

Naaldwijk 2  Toofan 2  SOA 3   GDA 8 
 

 

100 100 100     CLUB van 100         100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100 100   

 

MISSEN. LENS gemist. Heeft u de geur van het groene gras gemist ? Zullen de selectiespelers de training hebben gemist ? De 

stukjes van de Club van Honderd gemist ? 

U wilt toch dit jaar niet het Club van Honderdlidmaatschap missen ? Wat is nou honderd gulden. Gewoon goed parkeren, 

geld in de parkeerautomaat, niet boven de 50 rijden in de bebouwde kom, niet door rood licht en justitie moet een hoop 

missen. Kan je lid worden van een bevoorrechte Club bij Lens.  DE CLUB VAN HONDERD. Mag je niet missen.. Dit is toch 

een prachtig voorbeeld hoe of het moet, daar moet op gedronken worden. 
Uitspraak van de ½ maand: U kunt niets missen, dan mist u toch wat ! 

Gegroet  Henk Hoppenbrouwers    070-3250789 voor als je wat mist 

p.s. LENS4 gaat er voor, wij hebben het kampioensschap gemist LENS1 gelukkig niet 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

 

PROGRAMMA SENIOREN ZAALVOETBAL 

 
Woensdag 29 augustus 2001 

OEFENEN IN SPORTHAL TRANSVAAL   
Net als voorgaande jaren kunnen alle zaalvoetbalteams op woensdagavond 29 augustus 2001 onderling oefenen ter voorbereiding van 

de competitie die in de week van 3 september van start gaat. De zaal is van 20.00 uur tot 23.00 uur beschikbaar en is gelegen aan de 

Majubastraat. Wij verwachten alle zaalvoetbal(st)ers van LENS 1, 2, 3, 4 en dames 1. 

 

Vrijdag 31 augustus 2001 

FEESTAVOND OP LENS (OOK VOOR DE LENSZAALVOETBAL(ST)ERS!!!) 
Op vrijdag 31 augustus organiseert de seniorenzondagselectie van LENS weer een spetterende feestavond op LENS. Nogmaals het 

feest is niet alleen toegankelijk voor de seniorenzondagselectie maar voor alle LENSers (spelend en niet spelend) vanaf 16 jaar en 
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ouder. Ons clubgebouw gaat om 20.30 uur open en natuurlijk is er weer live-muziek en een bandparodist De toegang is zoals altijd 

gratis dus kom allemaal en maak er een geweldige seizoensopening van. 
 
Maandag 3 september 2001 

21.00 uur  LENS 4  - RKDEO 14  Lipa  205172  NN 

 

Woensdag 5 september 2001 

19.00 uur  LENS DS1  - Lyra DS3  Zuidhaghe 205563  NN 

21.00 uur  RAVA 2  - LENS 1  Zuidhaghe 202893  B.Stuivenwold 

22.00 uur  WIK 1  - LENS 2  De Schilp 203042  M.Weites 

20.00 uur  LENS 3  - SEV 4   De Schilp 203672  NN   

 

Aanvoerders: 
LENS 1:      Oscar van der Laar tel: 06-22669238 

LENS 2:      André Kuypers tel: 070-3250471 

LENS 3       Ed Vuijk  tel: 070-3960448 (06-20979391) 

LENS 4:      NicoVastenburg tel: 070-3294254 

LENS DS1: Bettie Driessen tel: 070-3295598 

 

Indeling competitie (najaar) 
3e klasse   3e klasse   4e klasse  6e klasse   2e klasse 

LENS 1   LENS 2   LENS 3   LENS 4   LENS DS1 

RAVA 2  Westlandia 5  VCS 2   Oliveo 3   Maasdijk DS2 

Forum Sport 1  WIK 1   VNI 2   Maz. Stars 4  JuVentaS DS1 

GONA 1  Oranjeplein 1  SEV 4   Westlandia 14  Honselersdijk DS2 

West Stars 3  Te Werve 1  WVS 1   RKDEO 14  GSC ESDO DS1 

Arentsburg 2  Semper Altius 2     SEP 4   LYRA DS3 

 

 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE 
Algemeen contactpersoon : Paul van den Steen 

     Chopinstraat 103 

     2551 SV Den Haag 

     Tel: 070-4400603 ( tussen 19.00 en 20.30 uur) 

 

Hoofdleider A- en B-klasse: Hans van Rijthoven  Tel: 070-3615208 b.g.g. 070-4400603 

Hoofdleider C- en D-klasse: Diana van Rijthoven Tel: 070-3615208 b.g.g. 070-4400603 

Hoofdleider E- en F-klasse:  Paul van den  Steen        Tel:070-4400603 b.g.g. 070-3615208 

 

Aangezien de hoofdleiders ook een gewone baan hebben verzoeken wij iedereen om het bellen te beperken tot 

’s-Avonds tussen 19.00 en 20.30 uur 

 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen mogelijk) 

Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Verzamelen 

op LENS: 

Vervoer 

A1 25 aug 14.30 uur HBS A1 (B) Thuis Veld 2 13.30 uur  

 26 aug 12.25 uur RKSVMtoernooi Uit Zie kopie!! 11.00 uur Auto 

 29 aug 19.00 uur VELO A1 Thuis Veld 2 18.00 uur  

B1 25 aug 12.30 uur Oranjeplein B1 (B) Thuis Veld 2 11.30 uur  

 26 aug 12.50 uur RKSVMtoernooi Uit Zie kopie!! 11.30 uur Auto 

 29 aug 19.00 uur VELO B1 Thuis Veld 3 18.00 uur  

B2 25 aug 12.00 uur Onderling voetbal Thuis Veld 3 11.30 uur  

B3 25 aug 12.00 uur Onderling voetbal Thuis Veld 3 11.30 uur  

C1 25 aug 11.00 uur Noordwijk C1 Thuis Veld 2 10.00 uur  

 26 aug 12.25 uur RKSVMtoernooi Uit Zie kopie!! 11.00 uur Auto 

 29 aug 19.00 uur VELO C1 Uit Noordweg/Wateringen 17.30 uur Auto 

C2 25 aug 10.30 uur RVC/Rijswijk C3 (B) Uit Spprk Pr.Irene/Rijswijk 09.00 uur Auto 

 27 aug 19.00 uur Naaldwijk C1 Uit Hoge Bomen/Naaldwijk 17.30 uur Auto 

C3 25 aug 12.00 uur Onderling voetbal Thuis Veld 3 11.30 uur  

C4 25 aug 12.00 uur Onderling voetbal Thuis Veld 3 11.30 uur  

D1 23 aug 18.00 uur ADO Den Haag D1 Uit Zuiderpark 16.45 uur Auto 

 25 aug 09.30 uur RVC/Rijswijk D2 (B) Thuis Veld 2 08.30 uur  
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 26 aug 12.50 uur RKSVMtoernooi Uit Zie kopie!! 11.30 uur Auto 

 29 aug 19.00 uur VELO D1 Uit Noordweg/Wateringen 17.30 uur Auto 

D2 25 aug 10.30 uur ADO Den Haag D2 Uit Zuiderpark 09.15 uur Auto 

 27 aug 19.00 uur Naaldwijk D1 Uit Hoge Bomen/Naaldwijk 17.30 uur Auto 

D3 25 aug 10.00 uur Onderling voetbal Thuis Veld 3 09.30 uur  

D4 25 aug 10.00 uur Onderling voetbal Thuis Veld 3 09.30 uur  

E1 25 aug 10.30 uur VELO E1 Uit Zie kopie!! 09.30 uur Auto 

 26 aug 12.25 uur RKSVMtoernooi Uit Zie kopie!! 11.30 uur Auto 

 29 aug 15.00 uur Quick E1 Uit Savorninlohmanlaan 14.00 uur Auto 

E2 25 aug 10.30 uur VELO E2 Uit Zie kopie!! 09.30 uur Auto 

 29 aug 15.00 uur Quick E2 Uit Savorninlohmanlaan 14.00 uur Auto 

E3 25 aug 10.30 uur VELO E3 Uit Zie kopie!! 09.30 uur Auto 

E4 25 aug 10.30 uur VELO E4 Uit Zie kopie!! 09.30 uur Auto 

E5 25 aug 10.30 uur VELO E5 Uit Zie kopie!! 09.30 uur Auto 

E6 25 aug 10.30 uur VELO E6 Uit Zie kopie!! 09.30 uur Auto 

F1 25 aug 09.30 uur VELO F1 Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 

 26 aug 13.00 uur RKSVMtoernooi Uit Zie kopie!! 12.00 uur Auto 

 29 aug 14.00 uur Quick F1 Uit Savorninlohmanlaan 13.00 uur Auto 

F2 25 aug 09.30 uur VELO F2 Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 

 29 aug 14.00 uur Quick F2 Uit Savorninlohmanlaan 13.00 uur Auto 

F3 25 aug 09.30 uur VELO F3 Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 

F4 25 aug 09.30 uur VELO F4 Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 

F5 25 aug 09.30 uur VELO F5 Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 

F6 25 aug 09.30 uur VELO F6 Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 

B = Bekerwedstrijd. De rest is vriendschappelijk!!! 

 

B I J Z O N D E R H E D E N: 
- Afbellen wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd alleen bij de hoofdleider thuis tussen 19.00 en 

20.30 uur. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks vanaf 16.00 uur en op zaterdag vanaf 08.00 uur. 

- Afbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur af op LENS (070-3661314). 

- Wedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522) en nooit naar de 

hoofdleider thuis. 

- Voor avondwedstrijden alleen bellen naar LENS (070-3661314) na 16.00 uur. Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit 

bellen!! 

- Vragen, opmerkingen, ideeën: bel alleen ’s-avonds naar de hoofdleider tussen 19.00 en 20.30 uur. 

- De volgende LENS-revue verschijnt al op donderdag 30 augustus 

- Aanwezig jeugdcommissie op : 25 augustus vanaf  08.00 uur: Diana en Hans van Rijthoven en Paul van den Steen 

 

OPSTELLINGEN LENS A1 T/M D4 
De opstellingen van LENS A1, B1, C1, C2, D1 en D2 worden steeds door de trainers na de laatste training bekendgemaakt. Mag je in 

één van deze elftallen mee voetballen zorg dan zelf voor een eigen LENSbroekje en eigen LENSkousen. Wij zorgen alleen voor een 

shirtje!! Op 25 augustus spelen we verder nog onderling voetbal op LENS met de spelers die niet bij deze elftallen hoeven mee te 

voetballen maar die wel terug zijn van vakantie. Zie voor tijden bij het wedstrijdprogramma!!! Heb je vragen bel dan op vrijdagavond 

tussen 19.00 en 20.30 uur naar de hoofdleiders toe. Dit zijn: Hans van Rijthoven (A en B) en Diana van Rijthoven (C en D). Hun 

telefoonnummer is: 070-3615208 (bij geen gehoor: 070-4400603). 

 

OPSTELLINGEN LENS E1 T/M F6 
De opstellingen van LENS E1, E2, F1 en F2 worden steeds door de trainers na de laatste training bekendgemaakt. Op zaterdag 25 

augustus spelen wij bij VELO en met deze vereniging hebben wij de afspraak dat we op woensdag 22 augustus (eerste training) 

bekijken hoeveel spelers er terug zijn van vakantie en dat we dan bepalen met hoeveel E- en F-teams we op zaterdag 25 augustus 

spelen. Ben je nog niet op de training geweest maar wel terug van vakantie neem dan alleen 's-avonds tussen 19.00 en 20.30 uur 

contact op met Paul van den Steen (070-4400603). Hij is dit seizoen de hoofdleider van de E- en F-jeugd. Hij kan je precies vertellen 

of je kan voetballen en hoe laat je dan op LENS moet zijn. Nogmaals benadrukken wij dat wij echt verwachten dat iedereen op de 

afgesproken verzameltijd op LENS aanwezig is. Kom je later dan heb je pech en voetbal je echt niet mee. Ook gaat niemand 

rechtstreeks naar VELO toe!!!   

 

VERPLICHTE (!!!) OUDERAVOND OP LENS VOOR OUDERS VAN ONZE E- EN F-JEUGD. 
We gaven het al een paar keer eerder aan omdat wij dit onderwerp echt heel belangrijk vinden. Op maandag 10 september organiseren 

wij een ouderavond op LENS voor alle ouders van LENS E1 t/m LENS E6 (aanvang 19.30 uur) en voor alle ouders van LENS F1 t/m 

LENS F6 (aanvang 18.30 uur). Uw aanwezigheid is echt verplicht omdat wij een aantal belangrijke zaken met u willen bespreken. Dit 

is beslist noodzakelijk omdat vorig seizoen een groot aantal zaken niet goed ging en dat moet dit seizoen echt gaan veranderen. 

Daarnaast willen wij u nog wat informatie geven over onze vereniging. De voorzitter, de heer R.Vergeer, zal hiervoor op deze avond 

aanwezig zijn. Als laatste verzoeken wij u om op deze avond de totale contributie contant te voldoen als u deze op dat moment nog 

niet betaald heeft. Heeft u nu al vragen en /of opmerkingen bel dan alleen 's-avonds tussen 19.00 en 20.30 uur naar de hoofdleider van 
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de E- en F-jeugd t.w.: Paul van den Steen tel : 070-4400603. 
 

BEKERVOETBAL 
Ook dit seizoen organiseert de KNVB weer een bekertoernooi voor alle elftallen. Helaas hebben zij hierbij geen rekening gehouden 

met de late vakanties in deze regio en wordt er al op zaterdag 25 augustus gestart. Wij hebben ze hier nog wel op gewezen en om 

alternatieven gevraagd maar helaas zonder succes. Dit betekent dat wij slechts met een gering aantal teams (A1, B1, C1, C2 en D1) 

hebben kunnen inschrijven voor dit bekertoernooi omdat wij op 25/8 en 1/9 beslist niet meer teams op de been kunnen brengen. 

LENS D2 is door een foutje helaas niet ingedeeld in het bekertoernooi!! Gespeeld wordt in poules op 25/8, 1/9 en 8/9 en slechts de 

winnaar gaat door naar de tweede ronde (20 oktober). Doe dus echt goed je best want ver komen in dit toernooi is altijd hartstikke 

leuk en zeker de finaledag eind mei is altijd een echte happening waarbij de deelnemende teams als echte VIPS worden behandeld. 

LENS C1 is, net als de overige landelijk spelende elftallen, direct geplaatst voor de tweede ronde. Zij spelen op 1/9 al hun eerste 

competitiewedstrijd. LENS A1 t/m LENS D4 doen dit op 15/9 en LENS E1 t/m LENS F6 op 8/9.  

 

HET RKSVMTOERNOOI VOOR LENS A1, B1, C1, D1, E1 EN F1 
Op zondag 26 augustus gaan LENS A1, B1, C1, D1, E1 en F1 naar sportpark Polanen in Monster om te proberen de Siem Barendse 

Wisselbokaal voor de vijfde maal op rij te winnen. De tegenstanders voor alle teams zijn: GDA, Oliveo, RKSVM en 's-Gravenzande 

VV. De wedstrijden zijn helaas zo voorbij. De A- t/m D-elftallen spelen 2 x 10 minuten en de E- en F-teams slechts 2 x 5 minuten 

(????). Het einde van dit toernooi is om 16.15 uur. We rekenen op voldoende ouders met vervoer en de trainers wijzen de spelers aan 

die mee mogen doen. Veel plezier en natuurlijk spelen wij sportief voetbal en blijven wij allemaal op de prijsuitreiking wachten. 
 

START TRAININGEN NIEUWE GROEPEN SEIZOEN 2001/2002 
Hieronder vermelden wij de VOORLOPIGE trainingsgroepen voor het nieuwe seizoen. Voorlopig wil zeggen dat de trainers een 

eerste keuze hebben gemaakt maar dat deze groepen tijdens de voorbereiding nog kunnen wijzigen als de trainers daar aanleiding toe 

zien. Aangezien de groepen in het begin gezamenlijk trainen kunnen de trainers iedereen nog eens goed bekijken en wellicht tot een 

ander inzicht komen. Zorg dus dat je er bij bent en doe heel goed je best!!!     

 

!!! NEEM NAAR DE EERSTE TRAININGEN OOK SPORTSCHOENEN MEE!!! 
 

VOORLOPIGE A1-selectie seizoen 2001/2002: 

Trainen op maandag- en woensdagavond van 19.00 t/m 20.30 uur. Trainer: Fred Grens. Bijzonderheden: Slechts één A-elftal: met de 

afvallers (5 of 6 spelers) wordt afzonderlijk gesproken.  

S.Ablay, O.Aldemir, L.Anwar, S.Arslan, A.Aydeed, P.Bosman, H.Erol, K.Faloun, F.Fellah, S.Gombault, D.Hoos, M.de Korver, 

F.Kuik, M.Kuik, J.Pronk, P.Sarfo, R.Somair, N.de Sousa, D.Verschuyl en Y.Yentougli. 

 

VOORLOPIGE B1/B2/B3-selectie 2001/2002: 

Trainen op  maandag  en  woensdag  van 18.00 t/m 19.30 uur. Trainers: André de Ket (B1) en Mohamed Salhi (B2). Bijzonderheden: 

B3 gaat later 1 x per week trainen op woensdagavond.Trainer/coach nog niet bekend. 

A.Aliabadi, C.Amhayi, N.Amkhaou, A.Ancharad, O.Arslan, S.el Ayadi, P.Barros, R.ten Berge, A.Bingol, J.Bruystens, J.v.d.Burg, 

C.Coskun, N.Coskun, A.Danun, M.v.Dijk, S.Durak, K.Faik, M.Guerrero, R.Hato, M.Hendriks, J.Hermans, K.Izidogru, D.de Jong, 

S.Kalpoe, I.Karabulut, R.Kaynak, Y.Kul, B.Lamers, D.Lopes de Brito, M.v.d.Luitgaren, K.el Mesri, R.Oosterveer, L.Ricardo, 

G.Rijkers, S.v.Rossem, J.Strang, F.Tastan, D.Terrones, E.Terrones, J.Vermeulen, J.Vernee, M.Vissers, C.Vrije, A.Zambib en A.Zand. 

 

VOORLOPIGE C1/C2-selectie 2001/2002: 

Trainen op dinsdag en donderdag van 18.15 t/m 19.30 uur. Trainers: Peter Vonk (C1) en Mohamed Faik (C2). Bijzonderheden: een 

ruime selectie waaruit nog zeker 6 spelers teruggaan naar de C3/C4-selectie. 

M.Abdellah, S.Akbal, S.Akgul, E.Aktas, O.Arslan, H.Azez, T.Bektes, H.el.Boubkari, R.da Cruz, M.Driessen, A.Eljabli, C.Hansen, 

J.Imperator, A.Izidogru, K.Izidogru, F.el Kanfaoui, C.Karabulut, A.Loilargosain, J.v.d.Luitgaren, M.el Mahi, N.Meijer, O.el Mhamdi, 

M.Mirkarimi, K.Muskiet, E.Ozkan, D.v.Poorten, A.de Randamie, A.Thohamachsun, F.Turkoglu, A.v.d.Veen, R.de Wit en S.Yildirim. 

 

VOORLOPIGE C3/C4-selectie 2001/2002: 

Op dinsdag 28/8, woensdag 29/8, donderdag 30/8 en vrijdag 31/8 traint Peter van Fessem van 14.00 t/m 15.30 uur met jullie. Met 

ingang van woensdag 5 september trainen jullie gewoon op de woensdag van 16.45 t/m 18.00 uur . Trainers: Peter en Patrick van 

Fessem (C3) en Martijn de Korver en Joey Pronk (C4). 

M.Abarqi, M.Ahlik, V.Autar, T.Ayyadi, R.v.d.Berg, A.Boutkabout, F.Boutkabout, J.Daal, M.v.Eersel, N.Essiad, F.Imouhay, 

M.Koeman, R.Rasta, S.Sahin, L.Straub, M.Yildirim en Q.de Zwart + aanvulling van 6 spelers vanuit de C1/C2-selectie. 

 

NEEM EEN VRIENDJE MEE NAAR DEZE TRAININGEN. MISSCHIEN WORDEN ZE LID VAN LENS?? 

 

VOORLOPIGE D1/D2-selectie 2001/2002:  

Trainen op dinsdag en donderdag van 17.00 t/m 18.15 uur. Trainers: Raymond Beck (D1) en Guner Karabocek (D2). 

Bijzonderheden: de selectie wordt gedurende de oefenperiode uitgebreid naar 25 of 26 spelers. 

M.Ahjar, O.Akkuzu, R.Bunsee, T.Fisher, O.Gogtas, R.v.Herp, T.Inan, Z.Ipek, Y.Irzi, M.Karabocek, O.Lopes, R.Moennasing, M.el 
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Ousrouti, H.Rahiembaks, I.Rasul, S.Resodiwirjo, R.Rocha, J.dos Santos Freitas, E.v.d.Spek, I.Tokmak, J.Verschuyl, C.Wilson, 

U.Yildiz en P.Zemering. 

 

VOORLOPIGE D3/D4-selectie 2001/2002: 

Met ingang van maandag 27 augustus trainen jullie op maandag van 16.45 t/m 18.00 uur. Trainers: Ruud van Herp (D3) en Peter 

van Fessem (D4). Bijzonderheden: vanuit deze groep gaan nog minimaal twee spelers door naar de D1/D2-selectie en wellicht ook 

nog twee spelers naar de C3/C4-selectie. 

E.Aktas, D.Boateng, A.el Boustati, A.Bozat, M.Bulut, C.Burkan, I.Celik, P.Dewkali, I.Genc, R.Ghisaidoobe, A.el Haddioui, M.Hosni, 

J.Khoulali, W.Kocer, U.Kuzu, I.v.d.Linden, P.Maduro, J.Mahatam, M.Neto, M.Omri, A.Ozdilek, E.Ozgu, M.Ozyurek, S.Poeran, 

G.Samburkan, C.Senturk, V.Tarba, T.Tekdemir, U.Tokmak, D.Wir, O.Yalcin, M.Yalmon, A.Yazici en B.Yilmaz. 

 

VOORLOPIGE E1/E2-selectie 2001/2002:  

Trainen op maandag van 16.45 uur t/m 18.00 uur en op woensdag van 15.45 t/m 17.00 uur.  Trainer: Theo Hoefnagel.   

B.Altay, B.Arslan, M.v.d.Burg, E.Cetin, K.Chtatou, K.Driessen, K.Gezgin, S.de Haan, A.Hosen, H.Kocer, E.Nooitmeer, R.Reddam, 

M.Resodiwirjo, F.Souna, R.Vasilda, M.Vrijenhoek en D.de Zwart. 

 

VOORLOPIGE E3/E4/E5-selectie 2001/2002:  

Trainen voorlopig op woensdag van 15.45 uur t/m 16.45 uur. Trainers: Halil Bulul en Leo van Rijn. Bijzonderheden: het kan zijn dat 

bij uitbreiding van de E-klasse met LENS E6 de groep alsnog gesplitst gaat worden en dat de trainingstijden dan gaan veranderen.  

S.Abdalla, F.Abdulrahman, J.Abrahams, L.Acer, A.Achalchi, M.Ahjar, N.el Boustati, M.Chaaibi, H.Devrilmez, U.Dogan, Y.Erdogan, 

O.Ergul, A.Gungor, J.Hughes, V.Imeci, M.Imouhay, T.Jankie, L.Khalaf, D.Mesker, F.Mustapha, C.Nooitmeer, M.Ramdien, 

S.Ramdien, U.Sahin, S.Sayeed, S.Senturk, H.Simsek en K.Soekhradj. 

 

NEEM EEN VRIENDJE MEE NAAR DEZE TRAININGEN. MISSCHIEN WORDEN ZE LID VAN LENS?? 
 

VOORLOPIGE F1/F2/F3/F4-selectie 2001/2002: 

Trainen voorlopig gezamenlijk op woensdag  van 14.30 uur t/m 15.30 uur. Trainers: Halil Bulut en Leo van Rijn. Bijzonderheden: 

later wordt deze groep gesplitst in een F1/F2-selectie (trainer Halil Bulut) en een F3/F4- en wellicht ook een F5/F6-selectie en dan 

kunnen ook de trainingstijden nog veranderen. 

R.Abdalla, A.Achahchah, J.Akalai, B.Akhannich, O.Arslan, R.Bisai, I.el Boustati, N.Bozbey, C.Burkan, A.Ciftci, R.Dogan, S.Durak, 

C.Erdogan, G.Ergul, O.Faik, A.Genc, R.de Haan, F.Hoke, L.el Kanfaoui, M.Kesenek, S.Keskin, A.Khodabaks, S.Kilic, M.Lopes, 

K.Mawete, C.Neto, K.Nyamekye, M.Oztas, M.Reddam, M.Smuller, A.Soekhradj, E.Tekdemir, B.Tuna, T.Tuzlacik, E.Yanik, 

O.Yilmaz en R.Yolcu. 

 

NEEM EEN VRIENDJE MEE NAAR DEZE TRAININGEN. MISSCHIEN WORDEN ZE LID VAN LENS?? 

 

KEEPERSTRAININGEN 
Ook komend seizoen gaat Hans van Rijthoven de keeperstrainingen weer coördineren. Het schema op de dinsdag ziet er als volgt uit: 

 

- 18.00 t/m 18.45 uur keepers B3, C3 en C4 o.l.v. Hans van Rijthoven 

- 18.00 t/m 19.00 uur keepers D1, D2, E1 en E2 o.l.v. Arnold Oosterveer 

- 18.00 t/m 19.00 uur keepers D3, D4, E3, E4, E5 en E6 o.l.v. Joey Pronk en John Hermans 

- 18.30 t/m 19.45 uur keepers B1, B2, C1 en C2 o.l.v. Steven Alting en Hans van Rijthoven 

- 19.30 t/m 21.00 uur keepers LENS 1, 2, 3 en A1 o.l.v. Hans van Rijthoven 

 

 

 

 

 

 

 

TRAININGSSCHEMA LENS SEIZOEN 2001/2002 
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MAANDAG     LOKAAL 

16.45 – 18.00 uur E1 en E2   5 + 6 

16.45 – 18.00 uur D3 en D4   7 + 8 

18.00 – 19.30 uur B1 en B2   2 + 3 

19.00 – 20.30 uur A1    5 

20.30 – 22.00 uur Zat 1    6 

 
DINSDAG 

17.00 – 18.15 uur D1 en D2   5 + 6 

18.00 – 19.00 uur Keepers    4 

18.15 – 19.30 uur C1 en C2       7 + 8 

18.30 – 19.45 uur Keepers    4 

19.30 – 21.00 uur Keepers Zon 1, 2, 3 en A1 1 + 2  

19.30 – 21.00 uur Zon 1, 2 en 3   1 + 2 + 3 

 
WOENSDAG 

14.30 – 15.30 uur F1, F2, F3 en F4   7 + 8 

15.45 – 16.45 uur E3, E4 en E5   3 + 4 

15.45 – 17.00 uur E1 en E2   5 + 6 

16.45 – 18.00 uur C3 en C4   7 + 8 

18.00 – 19.30 uur B1, B2 en B3   2 + 3 + 4 

19.00 – 20.30 uur A1    5 

20.30 – 22.00 uur Zat 1    6 

20.30 – 22.00 uur Hague Royals   7 + 8 

 

DONDERDAG 

17.00 – 18.15 uur D1 en D2   5 + 6 

18.15 – 19.30 uur C1 en C2   7 + 8 

19.30 – 21.00 uur Zon 1, 2 en 3   1 + 2 + 3 

20.30 – 22.00 uur Zon 4 en 5   5 + 6 

 

VRIJDAG (na afloop verplicht kleedlokalen schoonmaken voor de zaterdag!!!) 

17.30 – 18.30 uur LENS C1 en C4 of C3 en D3 4 

19.30 – 20.30 uur Zon 1 en 2 (2x per maand) 1 + 2 + 3  

19.30 – 21.00 uur Hague Royals   7 + 8 

 

NIEUW LENSSHIRT EN LENSBROEKJE 

 
Op de algemene ledenvergadering is besloten om een nieuw LENS-shirt in gebruik te gaan nemen. Via FREE KICK SPORT aan de 

Weimarstraat hebben wij dit nieuwe shirt laten ontwerpen en …………….. het is heel mooi geworden. Binnekort is het nieuwe 

LENS-shirt bij FREE KICK Sport te koop voor de prijs van f.50,- (zelfde prijs als het huidige shirt). Ook is er direct een officieel 

LENS-broekje (kost f.27,50) voorzien van het LENS-logo ontworpen. Ook dit broekje is binnenkort alleen te koop bij FREE KICK 

SPORT. Natuurlijk zou het mooi zijn als alle teams z.s.m. in dit nieuwe shirt lopen. Sponsors zouden hierbij natuurlijk heel goed 

kunnen helpen. Kijk eens goed in je omgeving en wie weet vind jij de sponsor voor het nieuwe LENS-shirt voor jouw team. De prijs 

voor een nieuwe outfit voor een elftal is ongeveer f.1000,- inclusief film en bedrukking en voor een 7-tal is dit ongeveer f.700,-. Meld 

je aan bij Paul van den Steen. Aan het eind van dit seizoen willen wij iedere LENS-speler in dit nieuwe shirt en broekje zien 

voetballen. 

 

 

NOG NIET ALLE KLEDING RETOUR 
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Ondanks vele verzoeken hebben wij nog steeds niet alle kleding terug ontvangen en dat is heel vervelend omdat wij nu niet een 

volledig overzicht hebben over het geen wel of niet kompleet is. We missen op dit moment nog: 

-  

- een trainingsbroek en een jas van LENS A1 

- een trainingspak van LENS B1 (reclame Algemene Beglazing) 

- het keepershirt van LENS B2 (reclame Sigma-coatings) 

- een voetbalshirt van LENS B3 met nummer 13 (reclame Edauw en Johanissen) 

- voetbaltas nummer 2, 9, 10 en 14 van LENS C2 allen inclusief het trainingspak en de sweater 

- een voetbalshirt van LENS C3 (reclame Mazda-occasions) 

- een voetbalbroekje van LENS D1 (reclame v.d.Velde 't Veentje) 

- een voetbalshirt van LENS D2 (reclame Gezond Leven) 

- een trainingspak van LENS D3 (reclame Maurice Verhuisservice) 

- de tas met shirts van LENS E4 en LENS E5 

- twee shirts en twee broekjes van LENS F1 (reclame Altay) 

- een shirt van LENS F3 (reclame Cramer) 

- twee shirts van LENS F4 (reclame EMEK) 

- diverse shirts van LENS F5 en LENS F6 (volgens leiders bij spelers thuis???) 

 

Wij verzoeken iedereen om deze kleding z.s.m. terug te brengen op LENS. Bel wel van te voren (bij voorkeur overdag) even naar 

LENS (3661314) of er iemand aanwezig is. Doe ook een briefje bij de kleding zodat wij weten wie de kleding in de 

administratiekamer heeft neergelegd. Pas als alles retour is kunnen wij inventariseren wat wij nodig hebben voor het nieuwe seizoen. 

Graag jullie medewerking. 

 

CONTRIBUTIEBRIEF, LIDMAATSCHAPSKAART EN SEIZOENKAART 
 

Door problemen met doelnet, een programma van de KNVB waarin onze ledenadministratie draait, zijn de contributiebrieven en 

lidmaatschapskaarten dit seizoen later dan gewoonlijk de deur uitgegaan. Als het goed is heeft iedereen deze nu echter wel ontvangen. 

Niets ontvangen of zit er een fout in neem dan contact op met onze administratie (André de Ket tel: 070-3838631). Wij verzoeken 

iedereen om de verschuldigde contributie nu direct in zijn geheel te voldoen of om een automatische betaling te regelen op het 

postkantoor of bij de bank. Zeker met de komst van de Euro willen wij de totale contributie zeker voor medio december binnen 

hebben. Zoals wij al eerder aangaven is de lidmaatschapskaart van LENS dit seizoen weer nodig voor iedereen van 18 jaar en ouder 

die de thuiswedstrijden voor de competitie van LENS 1 willen komen bezoeken. Net als de meeste verenigingen in de 3e klas gaan 

ook wij dit seizoen weer entreegeld heffen (f.3,50 voor personen van 18 jaar en ouder die geen lidmaatschapskaart kunnen laten zien) 

bij de thuiswedstrijden van LENS 1. Een seizoenkaart is te koop voor f.35,-. Interesse, bel dan ook naar André de Ket of meld je op 

LENS bij Paul van den Steen. 

 

VERSCHIJNING LENSREVUE. 
 

Om weer gelijk te gaan lopen met de officiële mededelingen van de KNVB, waarin het wedstrijdprogramma staat vermeld, 

komt er volgende week weer een LENS-revue uit met daarin de wedstrijdprogramma's t/m 13 september. Daarna verschijnt 

de LENS-revue nog maar eens per twee weken op donderdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En hierbij het allereerste verslag van het nieuwe voetbalseizoen! 

 

Soccer Boys B1 – LENS B1 0-2 
 

Zaterdag 18 augustus, de eerste oefenwedstrijd van LENS B1 voor het seizoen 2001-2002. De tegenstander was Soccer Boys B1 uit 

Bleiswijk, een elftal dat dit seizoen landelijk gaat spelen in de competitie. Na pas drie trainingen was het lastig te voorspellen wat er 

zou gaan gebeuren maar ik denk dat de toeschouwers toch al snel een positieve indruk hebben gekregen. Hoewel dit pas de eerste 

wedstrijd was en veel jongens nog niet terug zijn van vakantie, is toch al duidelijk geworden dat er mooie dingen kunnen gaan 

gebeuren dit jaar, aanvallend vonden er leuke acties plaats, verdedigend werd er hard gewerkt. Een eerste helft waarbij met inzet en 

bij vlagen moot voetbal een 0-1 stand werd bereikt en een redelijke tweede helft, waar de stand werd uitgebouwd naar 0-2 gaven een 
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goed gevoel. Conditioneel moet er nog aardig wat werk verzet worden, dat was dan ook de reden waarom het af en toe wat minder 

ging en sommigen dachten dat te kunnen compenseren met hun mond. Niet meer doen en voetballend oplossen. 

 

Ron Lamers. 

 
Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 

Den Haag                  tel  070 – 3661314 
 

Postadres  

Postbus 43337 
2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 

Postbank     33.67.11 

Rabobank    129.924.229 

 

Samenstelling bestuur 

R.Vergeer    (vz) tel. 070 – 3661344 

F.Grens       (secr) tel. 010 – 4527327 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

C.Veldink   (penn.)    tel  079 – 3314348  

H.v.d.Sman tel. 070 – 3257887 
D.van Rijthoven         tel  070 – 3615208 

 

Senioren zondag en zaal 

W.J.M. Heijnen tel. 070 – 3461088 

 

Senioren zaterdag 

J.C. Ham                   tel. 070 – 3679687 

 

Jeugd 

P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

 

Club van 100 

H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

 

Accommodatie en materialen 

Vacature 

 

Sponsorzaken 

R.v.d.Hoek tel. 0182 – 521353 

H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 
 

Coördinator techn. Zaken 

F. van Dijk                 tel.  070 – 3634818 
 

Bar 

J. de Roode                 tel. 06 – 22712711  
                                     

Trainers 

Zondag 
H. Lamens  tel. 070 – 3455787 

A.’s-Gravendijk tel. 070 – 3966095 

 
Zaterdag 

C. Cakmak                 tel. 0174 – 294418 

                                         06 -14699183     
Redaktie 

C.Lamers                   tel. 070 – 3661314  

H.v.d.Sman                tel. 070 --3661314 
 

Redaktie internet 

Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 
Cees Alting: cjalting@wanadoo.nl 

 

Internet-site: 

www.lens-denhaag.nl 

 

 

 

 

REDAKTIE 

 Alle kopy moet vóór maandag  10 september bij de redaktie binnen zijn. 

De kopy kunt u kwijt in de brievenbus in de hal van het clubgebouw 

 

      
 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   74e jaargang, nummer  3, 30 augustus 2001 Opgericht 

OOpgericht 18 december 1920 

 

 

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
 

LENS IN DE COMPETITIE 

 
De competitie voor LENS 1 (zaterdag en zondag) gaat komend weekend beginnen. Het 

programma voor de komende twee weken is:  

                             

                            1/9 14.30 uur Wanica Star 1 - LENS 1 (zat) 

  2/9 14.00 uur LENS 1 (zon) - Rood Groen' 01 

  8/9 14.30 uur LENS 1 (zat) - RAS 1 

  9/9 14.30 uur Postduiven 1 - LENS 1 (zon) 

 

De voorbereiding van beide teams verliep niet geheel vlekkeloos door het slechte weer en de lang 

doorlopende vakanties. Ook kende LENS 1 (zon) een wel heel slecht bekertoernooi omdat er 

twee wedstrijden op het laatste moment door de KNVB uit het programma werden gehaald. De 

eerste wedstrijd omdat HDV zich terugtrok maar het niet doorgaan van de wedstrijd tegen De 

Jagers werd pas op vrijdagavond door de KNVB bekendgemaakt????????????? Te laat om nog 

iets anders te regelen en natuurlijk balende spelers en begeleiders. Wij hebben echter voor beide 

teams de verwachting dat zij minimaal in het linker rijtje terecht gaan komen en stiekem hopen 

wij voor beide teams op een periodetitel. Spelers en begeleiders heel veel succes en natuurlijk 

hopen wij dat de supporters in grote getale de verrichtingen van beide teams regelmatig komen 

bekijken. 

 

TOEGANGSKAART NODIG BIJ LENS 1 (zondag)!! 

 
Nogmaals benadrukken wij dat wij dit seizoen toegangsgeld zullen vragen bij de thuiswedstrijden 

voor de competitie van LENS 1 (zondag). Alle toeschouwers van 18 jaar en ouder die geen 

geldige toegangskaart kunnen laten zien zullen f. 3,50 per persoon moeten betalen. Wilt u niet 

iedere week hoeven te betalen maar wel iedere week komen kijken koop dan een seizoenkaart 

voor slechts f. 35,- op LENS. Een legitimatiebewijs is bij ons niet nodig!!! 

 

TRAINER/COACH GEZOCHT 

 
Door de sterke groei van de zondagselectie (kwalitatief en kwantitatief) hebben wij dringend 

behoefte aan een trainer/coach voor LENS 3. Het is de bedoeling dat dit elftal op dinsdag- en/of 

donderdagavond fanatiek gaat trainen en op zondag een gooi gaat doen naar het kampioenschap. 

Wij hebben al heel wat pogingen gedaan om een trainer/coach zowel binnen als buiten LENS te 

vinden. Helaas tot op heden nog zonder succes!!! Wij blijven natuurlijk ons best doen omdat wij 

vinden dat dit elftal, zeker gezien hun goede trainingsinzet tot nu toe, een serieuze aanpak 

verdient. Wellicht kan iemand binnen LENS ons helpen d.m.v. de gouden tip. Melden bij Hans 

Lamens, Ton ’s-Gravendijk of Paul van den Steen. 
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VELDEN VAN LENS 
Helaas hebben wij moeten constateren dat de reparatiewerkzaamheden op onze velden niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd. 

Veld 1 werd grondig aangepakt maar het resultaat is zonder meer bedroevend met heel veel kale plekken en een zeer slechte 

waterafvoer m.n. aan beide lange zijde. Het ziet er naar uit dat dit veld voorlopig niet gebruikt kan worden met als gevolg uitwijken, 

indien dit mogelijk is, naar andere buurtverenigingen met als gevolg inkomstenderving in ons clubgebouw. Veld 2 is binnen de lijnen 

waarschijnlijk ons beste veld. Echter de waterafvoer m.n. aan de kant van het doorgangspad en aan de kant van de trainingsstrook is 

nog steeds dermate slecht dat het water langdurig blijft staan en zelfs het veld inloopt. De trainingsstrook is duidelijk slecht ingezaaid 

getuige de vele kale plekken en het dunne gras. Ook hier is de waterafvoer, ondanks de nieuwe drainage, niet goed. Veld 3 was op het 

moment van oplevering nog dermate slecht voorzien van gras dat wij hebben moeten besluiten om dit veld langer dicht te laten. Ook 

dit betekende inkomstenderving omdat wij niet thuis konden voetballen t/m 19 augustus. Tel daarbij op dat ook de afwatering buiten 

ons veld (op het pad tussen LENS en VCS en op het grasveld aan de zijkant bij binnenkomst) niet goed functioneert en er blijft en 

zeer somber beeld over. De gemeente Den Haag heeft duidelijk gefaald in de afgelopen periode, terwijl wij er zelf werkelijk alles aan 

om ons complex er zo optimaal mogelijk uit te laten zien. Ook de slechte conditie van onze velden en de afwatering hebben wij zeer 

regelmatig aangekaart bij de Gemeente Den Haag. Helaas tot op heden veelal zonder zichtbaar resultaat. Wel ontvangen wij iedere 

maand een rekening van zo'n f. 2100,- voor huur en onderhoud van onze velden. Wellicht zinvol om deze rekening eens niet te 

betalen. Het bestuur zal de zaak intern bespreken en er alles aan blijven doen om onze velden en de waterafvoer zo optimaal mogelijk 

te krijgen zodat wij dit jaar niet weer worden geconfronteerd met vele afkeuringen terwijl op de andere velden in Den Haag normaal 

wordt gevoetbald. Het spreekt voor zich dat wij daarbij deskundige medewerking van de Gemeente Den Haag nodig hebben. 

 

FEESTAVOND OP LENS 
Op vrijdag 31 augustus organiseert de senioren zondagselectie van LENS weer een spetterende feestavond op LENS. Nogmaals het 

feest is niet alleen toegankelijk voor de senioren zondagselectie maar voor alle LENSers (spelend en niet spelend) vanaf 16 jaar en 

ouder. Ons clubgebouw gaat om 20.30 uur open en natuurlijk is er weer live-muziek en een bandparodist. De toegang is zoals altijd 

gratis dus kom allemaal en maak er een geweldige seizoensopening van.      

 

             Het Bestuur 

 

 

 SENIOREN ZONDAG     SENIOREN ZATERDAG 

 Algemene informatie     Algemene informatie 

 Contactpers.    W.J.M. Heijen   tel: 070 - 3461088  Contactpers. J. Ham tel: 070 - 3679687   

                J. Verkijk tel: 070 - 3617033

 Wedstrijddag   B. Vierling       sema: 06 - 65000816 

           Mob.  06 - 17406344  

 

  Afkeuringinformatie ( niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFOthuis / teletekst pag. 603 of 

  De afkeuringlijn KNVB District West 3 tel: 0900-9008000 

 
 

 

Vrijdag 31 augustus 2001 

FEESTAVOND OP LENS (OOK VOOR LENS 4, 5 EN LENS ZATERDAG 1 !!!!!!!) 

Op vrijdag 31 augustus organiseert de senioren zondagselectie van LENS weer een spetterende feestavond op LENS. Nogmaals het 

feest is niet alleen toegankelijk voor de senioren zondagselectie maar voor alle LENSers (spelend en niet spelend) vanaf 16 jaar en 

ouder. Ons clubgebouw gaat om 20.30 uur open en natuurlijk is er weer live-muziek en een bandparodist. De toegang is zoals altijd 

gratis dus kom allemaal en maak er een geweldige seizoensopening van. 

 

Zaterdag 1 september 2001 

14.30 uur  Wanica Star 1  - LENS (zat) 1  Guntersteinweg   

 

Zondag 2 september 2001 

14.00 uur  LENS 1 (competitie) - Rood Groen ’01 1 veld 1 of 2  262905 J.Pennings 

10.30 uur  DHL 2  - LENS 2 (beker)  Brasserskade Delft 

12.00 uur  TAC’90 2  - LENS 3 (beker)  A.Dekenlaan 

12.00 uur  REMO 3  - LENS 4 (beker)  Vredenburchweg 

10.00 uur  Toofan 6  - LENS 5 (beker)  Wijndaelerweg 
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Zaterdag 8 september 2001  

14.30 uur  LENS (zat) 1  - RAS 1   veld 1 of 2  208946 NN    

 

Zondag 9 september 2001  

14.30 uur  de Postduiven 1 - LENS 1  Madesteinweg  

11.30 uur  LENS 2  - RVC/Rijswijk 2  (beker) veld 2   196546 P.A.Wijngaarden 

13.30 uur  LENS 3  - REMO 4 (beker) veld 2   197158 

12.30 uur  LENS 4  - VUC 5  (beker)  veld 3   286966 

10.30 uur  LENS 5  - Laakkwartier 6 (beker) veld 3   198004 

 
Aanvoerders: 
LENS 3: nog niet bekend  

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers tel: 070-3250789 

LENS 5: Jan Muns  tel: 070-3975459 

 

 

 

100 100 100     CLUB van 100         100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100 100   

 

 

Contactpersoon 

Henk Hoppenbrouwers 

Cyclaamstraat 31 

2565PD Den Haag 

tel 070 3250789 

e-mail hjahoppenbrouwers@hetnet.nl 

Beste LENS fan,  

 

LENS heeft een ‘Club van Honderd’. Honderd supporters die honderd gulden of een veelvoud daarvan willen bijdragen. LENS heeft 

de afgelopen 2 jaren een geweldige sportieve sprong gemaakt van de 5e naar de 3e klasse. LENS zit in de lift. 

De Club van Honderd draagt daar financieel zijn steentje aan bij en zorgt o.a. voor accommodatie verbeteringen, het opfleuren van het 

Clubgebouw, bijdrage aan sportdagen, verstevigen van banden van oud-LENS leden, etc. Zo is in het afgelopen seizoen o.a. een 

schotelantenne met bijbehorende televisie aangeschaft uit de pot van de Club van Honderd. 

Gezamenlijk met het bestuur van LENS wordt besproken waaraan het ingezamelde geld wordt besteed.  

Extra zaken die normaal gesproken niet op de begroting staan. Hopelijk zegt u ja om lid te worden van de Club van Honderd.  

Deelname houdt in een eenmalige bijdrage van fl. 100,- per seizoen hetgeen recht geeft op een aantal faciliteiten. Bijeenkomsten, 

feestavonden, recht op gratis entreekaart, etc. 

Deze Club van Honderd is toch een leuke manier om op relatief goedkope wijze een steentje bij te dragen aan het voortbestaan van 

onze favoriete club LENS. 

Wij hopen dat dit schrijven uw interesse voor de Club van Honderd heeft gewekt. Misschien bent u in de gelegenheid om weer eens 

ouderwets LENS te verkennen. 

U kunt het geld a contant geven aan ondergetekende of overmaken t.n.v.  

giro 336711  

t.n.v. penningmeester LENS   

te Den Haag 

o.v.v. Club van Honderd 

 

Voor nadere informatie en inschrijving kunt u terecht bij de commissie van de Club van Honderd. 

Dhr J. Willems telnr. 070 3453476  of ondergetekende. 

 

Verdere informatie kunt u ook vinden op de internetpagina van LENS www.lens-denhaag.nl. OP de LENS internet site kunt U de 

actuele informatie over LENS vinden. Hierop staat de LENS geschiedenis, de competitie -standen -uitslagen, verslagen, foto’s, de 

selectie, organisatie, nieuws, de Club van Honderd (hier kunt u zich ook opgeven), etc. terugvinden 

 

met vriendelijke sportgroeten,     

Henk Hoppenbrouwers 
 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

 

 

 

http://www.casema.net/~colpa
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PROGRAMMA SENIOREN ZAALVOETBAL 
 

Vrijdag 31 augustus 2001 

FEESTAVOND OP LENS (OOK VOOR DE LENSZAALVOETBAL(ST)ERS!!!!!!) 

Op vrijdag 31 augustus organiseert de senioren zondagselectie van LENS weer een spetterende feestavond op LENS. Nogmaals het 

feest is niet alleen toegankelijk voor de senioren zondagselectie maar voor alle LENSers (spelend en niet spelend) vanaf 16 jaar en 

ouder. Ons clubgebouw gaat om 20.30 uur open en natuurlijk is er weer live-muziek en een bandparodist. De toegang is zoals altijd 

gratis dus kom allemaal en maak er een geweldige seizoensopening van. 

 

Maandag 3 september 2001 

21.00 uur  LENS 4  - RKDEO 14  Lipa  205172 NN 

 

Woensdag 5 september 2001 

19.00 uur  LENS DS1  - LYRA DS3  Zuidhaghe 205563 NN 

20.00 uur  LENS 3  - SEV 4   De Schilp 203672 NN 

21.00 uur  RAVA 2  - LENS 1  Zuidhaghe 202893 B.Stuivenwold 

22.00 uur  WIK 1  - LENS 2  De Schilp 203042 M.Weites 

 

Bericht over verbouwing in en rondom Sporthal De Schilp  

Tot het einde van dit jaar zal hinder ondervonden worden van de verbouwing. Dit betekent dat er slechts 2 kleedkamers beschikbaar 

zijn met warmwater. De andere kleedkamers hebben alleen koud water. Verder kan het herentoilet tot eindseptember 2001 niet 

worden gebruikt. Dus rest alleen alles uitzweten!! 

 

Maandag 10 september 2001 

19.00 uur  GSC ESDO DS1 - LENS DS1  Zuidhaghe 205565 M.H.W.Storm 

22.00 uur  LENS 3  - Haagse Hout 3  De Schilp 289292 NN  

 

Woensdag 12 september 2001 

20.00 uur  LENS 1  - GONA 1  Zuidhaghe 202896 J.W.van Geen 

21.00 uur  LENS 2  - Westlandia 5  Zuidhaghe 203045 W.van Gool 

22.00 uur  Westlandia 14  - LENS 4  de Pijl   NN  

 

Maandag 17 september 2001 

22.00 uur  VNI 2   - LENS 3  Zuidhaghe  NN 

 

Woensdag 19 september 2001 

19.00 uur  LENS DS1  - Honselersdijk DS2 Zuidhaghe 205567 NN 

20.00 uur  LENS 4  - Maz.Stars 4  Zuidhaghe 205178 NN 

22.00 uur  LENS 2  - Semper Altius 2 De Schilp 203049 M.Weites 

 

Vrijdag 21 september 2001 

22.00 uur  LENS 1  - Arentsburg 2  Loosduinen 202914 R.J.Stap 

 

Aanvoerders: 
LENS 1:      Oscar van der Laar tel: 06-22669238 

LENS 2:      Andre Kuypers tel: 070-3250471 

LENS 3       Ed Vuijk  tel: 070-3960448 (06-20979391) 

LENS 4:      NicoVastenburg tel: 070-3294254 

LENS DS1: Bettie Driessen tel: 070-3295598 

 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE 
Algemeen contactpersoon : Paul van den Steen 

     Chopinstraat 103 

     2551 SV Den Haag 

     Tel: 070-4400603 ( tussen 19.00 en 20.30 uur) 

 

Hoofdleider A- en B-klasse: Hans van Rijthoven Tel: 070-3615208 bgg 070-4400603 

Hoofdleider C- en D-klasse: Diana van Rijthoven Tel: 070-3615208 bgg 070-4400603 
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Hoofdleider E- en F-klasse:Paul van den Steen Tel: 070-4400603 bgg 070-3615208 

 

Aangezien de hoofdleiders ook een gewone baan hebben verzoeken wij iedereen om het bellen te beperken tot 

’s-Avonds tussen 19.00 en 20.30 uur 

 

 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD 

(tijds)wijzigingen mogelijk) 
 

Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Verzamelen 

op LENS: 

Vervoer 

A1 01 sep 11.30 uur Loosduinen A1 (B) Thuis Veld 1 10.30 uur  

 05 sep 19.00 uur SJC A1 Thuis Veld 2 18.00 uur  

 06 sep 19.00 uur Hoekse Boys A1 Uit D.v.d.Burgweg/H.v.Hol 17.15 uur Auto 

 08 sep 14.30 uur SV'35 A1 (B) Uit Brienenlaan/Wassenaar 13.00 uur Auto 

 12 sep 19.00 uur ADO Den Haag B1 Uit Zuiderpark 17.45 uur Auto 

B1 01 sep 12.30 uur ODB B1 (B) Uit Albardastraat 11.00 uur Auto 

 03 sep 19.00 uur Loosduinen B1 Uit Madesteijn 17.30 uur Auto 

 06 sep 19.00 uur SJC B1 Uit Lageweg/Noordwijk 17.15 uur Auto 

 08 sep 12.30 uur HBS B2 (B) Thuis Veld 1 11.30 uur  

B2 01 sep 13.30 uur LENS B3 Thuis Veld 1 12.45 uur  

 05 sep 19.00 uur Loosduinen B2 Uit Madesteijn 17.30 uur Auto 

 08 sep 14.30 uur Quick B3 (vr) Thuis Veld 2 13.30 uur  

 10 sep 19.00 uur Soccer Boys B2 Uit Gotzenhainsingel/Bleiswyk 17.15 uur Auto 

B3 01 sep 13.30 uur LENS B2 Thuis Veld 1 12.45 uur  

 08 sep 14.30 uur Quick B4 (vr) Thuis Veld 2 13.45 uur  

C1 01 sep 10.00 uur VCS C1 (K) Thuis Veld 1 09.00 uur  

 03 sep 19.00 uur Quick C1 Uit Savorninlohmanlaan 17.30 uur Auto 

 08 sep 12.45 uur Spartaan' 20 C1 (K) Uit Oldegaarde/Rotterdam 10.45 uur Auto 

C2 01 sep 12.30 uur VELO C2 (B) Uit Noordweg/Wateringen 11.00 uur Auto 

 05 sep 19.00 uur Soccer Boys C2 Uit Gotzenhainsingel/Bleiswyk 17.15 uur Auto 

 08 sep 11.00 uur LYRA C2 (B) Thuis Veld 1 10.00 uur  

C3 01 sep 13.00 uur LENS C4 Thuis Veld 3 12.15 uur  

 03 sep 18.00 uur Spoorwijk C1 Uit Hengelolaan 17.00 uur Lopen 

 08 sep 12.15 uur Quick C4 (vr) Uit Savorninlohmanlaan 11.00 uur Auto 

C4 01 sep 13.00 uur LENS C3 Thuis Veld 3 12.15 uur  

 08 sep 12.15 uur Quick C5 (vr) Uit Savorninlohmanlaan 11.00 uur Auto 

D1 01 sep 09.30 uur Scheveningen D1 (B) Uit Houtrustweg 08.15 uur Auto 

 03 sep 19.00 uur Quick D1 Thuis Veld 2 18.00 uur  

 08 sep 09.30 uur Monster D1 (B) Thuis Veld 1 08.30 uur  

D2 01 sep 12.00 uur Vredenburch D2 Uit Vredenburchweg 10.45 uur Auto 

 05 sep 18.00 uur DUNO D2 Uit Mr.Nolenslaan 16.45 uur Auto 

 08 sep   Uit   Auto 

D3 01 sep 10.00 uur LENS D4 Thuis Veld 3 09.15 uur  

 08 sep 09.30 uur Quick D5 (vr) Thuis Veld 3 08.45 uur  

D4 01 sep 10.00 uur LENS D3 Thuis Veld 3 09.15 uur  

 08 sep 12.00 uur Quick D7 (vr) Thuis Veld 3 11.15 uur  

E1 01 sep 09.30 uur RKSVM E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 05 sep 18.30 uur Soccer Boys E1 Uit Gotzenhainsingel/Bleiswyk 17.00 uur Auto 

 08 sep 10.15 uur Den Hoorn E1 (K) Uit Woudseweg/Den Hoorn 09.15 uur Auto 

 10 sep 19.30 uur Ouderavond op LENS Thuis Zie kopie!! 19.30 uur  

E2 01 sep 10.30 uur Onderling voetbal Thuis Zie kopie!! 10.00 uur  

 05 sep 18.30 uur Soccer Boys E2 Uit Gotzenhainsingel/Bleiswyk 17.00 uur Auto 

 08 sep 09.30 uur Quick Steps E2 (K) Thuis Veld 2 09.00 uur  

 10 sep 19.30 uur Ouderavond op LENS Thuis Zie kopie!! 19.30 uur  

E3 01 sep 10.30 uur Onderling voetbal Thuis Zie kopie!! 10.00 uur  

 05 sep 18.30 uur Soccer Boys E3 Uit Gotzenhainsingel/Bleiswyk 17.00 uur Auto 

 08 sep 11.30 uur Scheveningen E1 (K) Thuis Veld 2 11.00 uur  

 10 sep 19.30 uur Ouderavond op LENS Thuis Zie kopie!! 19.30 uur  

E4 01 sep 10.30 uur Onderling voetbal Thuis Zie kopie!! 10.00 uur  

 08 sep 10.00 uur Laakkwartier E3 (K) Uit J.v.Beersstraat 09.00 uur Auto 

 10 sep 19.30 uur Ouderavond op LENS Thuis Zie kopie!! 19.30 uur  

E5 01 sep 10.30 uur Onderling voetbal Thuis Zie kopie!! 10.00 uur  

 08 sep 09.45 uur Quick E11 (K) Uit Savorninlohmanlaan 08.45 uur Auto 
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 10 sep 19.30 uur Ouderavond op LENS Thuis Zie kopie!! 19.30 uur  

E6 01 sep 10.30 uur Onderling voetbal Thuis Zie kopie!! 10.00 uur  

 08 sep VRIJ!!      

 10 sep 19.30 uur Ouderavond op LENS Thuis Zie kopie!! 19.30 uur  

F1 01 sep 13.00 uur Onderling voetbal Thuis Zie kopie!! 12.30 uur  

 05 sep 18.30 uur Soccer Boys F1 Uit Gotzenhainsingel/Bleiswyk 17.00 uur Auto 

 08 sep 09.30 uur Quick Steps F1 (K) Thuis Veld 2 09.00 uur  

 10 sep 18.30 uur Ouderavond op LENS Thuis Zie kopie!! 18.30 uur  

F2 01 sep 13.00 uur Onderling voetbal Thuis Zie kopie!! 12.30 uur  

 08 sep 11.00 uur VUC F1 (K) Uit ’t Kleine Loo/Voorburg 09.45 uur Auto 

 10 sep 18.30 uur Ouderavond op LENS Thuis Zie kopie!! 18.30 uur  

F3 01 sep 13.00 uur Onderling voetbal Thuis Zie kopie!! 12.30 uur  

 08 sep 10.00 uur RKDEO F4 (K) Uit Sportparkweg/Nootdorp 08.45 uur Auto 

 10 sep 18.30 uur Ouderavond op LENS Thuis Zie kopie!! 18.30 uur  

F4 01 sep 13.00 uur Onderling voetbal Thuis Zie kopie!! 12.30 uur  

 08 sep 11.30 uur Semper Altius F2 (K) Thuis Veld 2 11.00 uur  

 10 sep 18.30 uur Ouderavond op LENS Thuis Zie kopie!! 18.30 uur  

F5 01 sep 13.00 uur Onderling voetbal Thuis Zie kopie!! 12.30 uur  

 08 sep VRIJ!!      

 10 sep 18.30 uur Ouderavond op LENS Thuis Zie kopie!! 18.30 uur  

F6 01 sep 13.00 uur Onderling voetbal Thuis Zie kopie!! 12.30 uur  

 08 sep VRIJ!!      

 10 sep 18.30 uur Ouderavond op LENS Thuis Zie kopie!! 18.30 uur  

B = Bekerwedstrijd, K = Kompetitiewedstrijd. De rest is vriendschappelijk!! 

 

B I J Z O N D E R H E D E N: 
- Afbellen wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd alleen bij de hoofdleider thuis tussen 19.00 en 

20.30 uur. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks vanaf 16.00 uur en op zaterdag vanaf  08.00 uur. 

- Afbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur af op LENS (070-3661314) 

- Wedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522) en nooit naar de 

hoofdleider thuis. 

- Voor avondwedstrijden alleen bellen naar LENS (070-3661314) na 16.00 uur. Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit 

bellen!! 

- Vragen, opmerkingen, ideeën: bel alleen ’s-avonds naar de hoofdleider tussen 19.00 en 20.30 uur. 

- De volgende LENS-revue verschijnt op donderdag 13 september 

- Aanwezig jeugdcommissie op : 01 september vanaf  08.00 uur: Diana en Hans van Rijthoven en Paul van den Steen 

      08 september vanaf  08.00 uur: Diana en Hans van Rijthoven en Paul van den Steen  

 

OPSTELLINGEN LENS A1 T/M D4 
De opstellingen van LENS A1, B1, C1, C2, D1 en D2 worden steeds door de trainers na de laatste training bekendgemaakt. Mag je in 

één van deze elftallen mee voetballen zorg dan zelf voor een eigen LENSbroekje en eigen LENSkousen. Wij zorgen alleen voor een 

shirtje!! Op 1 september spelen wij ook onderlinge wedstrijden met de spelers die niet bij bovengenoemde elftallen hoeven mee te 

voetballen maar die wel terug zijn van vakantie. Ook jullie zorgen voor een eigen LENSbroekje en eigen LENSkousen. Zie voor 

tijden bij het wedstrijdprogramma!!! Op 8 september spelen wij nog met een groot aantal teams tegen Quick. Op de laatste training 

hoor je in welk team je meespeelt. Heb je vragen bel dan op vrijdagavond tussen 19.00 en 20.30 uur naar de hoofdleiders toe. Dit zijn: 

Hans van Rijthoven (A en B) en Diana van Rijthoven (C en D). Hun telefoonnummer is: 070-3615208 (bij geen gehoor: 070-

4400603). 

 

OPSTELLINGEN LENS E1 T/M F6 
Op zaterdag 1 september spelen wij onderlinge wedstrijden op LENS. Wij verwachten alle E- en F-spelers dan ook op LENS. Zie 

voor de tijden bij het wedstrijdprogramma!! Ben je nog niet op de training geweest maar wel terug van vakantie kom dan gewoon 

naar LENS toe om mee te voetballen. Neem gerust ook vriendjes mee die lid willen worden van LENS. Zij kunnen direct mee 

voetballen. De opstellingen van LENS E1, E2, E3 en F1 voor de wedstrijden op woensdag 5 september bij Soccer Boys worden op 1 

september bekendgemaakt. Op 8 september begint de competitie en op woensdagmiddag 5 september horen alle E -en F-spelers in 

welk team zij dit seizoen zijn ingedeeld. Zijn er vragen bel dan 's-avonds tussen 19.00 en 20.30 uur naar de hoofdleider  toe. Dit is 

Paul van den Steen: 070-4400603. Nogmaals benadrukken wij dat wij echt verwachten dat iedereen altijd op de afgesproken 

verzameltijd op LENS aanwezig is. Kom je later dan heb je pech en voetbal je echt niet mee. Ook gaat niemand rechtstreeks naar 

uitwedstrijden toe!!!   

 

VERPLICHTE (!!!) OUDERAVOND OP LENS VOOR OUDERS VAN ONZE E- EN F-JEUGD. 
Op maandag 10 september organiseren wij een ouderavond op LENS voor alle ouders van LENS E1 t/m LENS E6 (aanvang 19.30 

uur) en voor alle ouders van LENS F1 t/m LENS F6 (aanvang 18.30 uur). Uw aanwezigheid is echt verplicht omdat wij een aantal 

belangrijke zaken met u willen bespreken. Dit is beslist noodzakelijk omdat vorig seizoen een groot aantal zaken niet goed ging en dat 

moet dit seizoen echt gaan veranderen. Daarnaast willen wij u nog wat informatie geven over onze vereniging. De voorzitter, de heer 
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R.Vergeer, zal hiervoor op deze avond aanwezig zijn. Als laatste verzoeken wij u om op deze avond de totale contributie contant te 

voldoen als u deze op dat moment nog niet betaald heeft. Heeft u nu al vragen en /of opmerkingen bel dan alleen 's-avonds tussen 

19.00 en 20.30 uur naar de hoofdleider van de E- en F-jeugd t.w.: Paul van den Steen tel : 070-4400603. 
 

 

START TRAININGEN NIEUWE GROEPEN SEIZOEN 2001/2002 (LAATSTE VERMELDING!!) 
Hieronder vermelden wij de VOORLOPIGE trainingsgroepen voor het nieuwe seizoen. Voorlopig wil zeggen dat de trainers een 

eerste keuze hebben gemaakt maar dat deze groepen tijdens de voorbereiding nog kunnen wijzigen als de trainers daar aanleiding toe 

zien. Aangezien de groepen in het begin gezamenlijk trainen kunnen de trainers iedereen nog eens goed bekijken en wellicht tot een 

ander inzicht komen. Zorg dus dat je er bij bent en doe heel goed je best!!!     

 

!!! NEEM NAAR DE TRAININGEN OOK ALTIJD SPORTSCHOENEN MEE!!! 
 

VOORLOPIGE A1-selectie seizoen 2001/2002: 

Trainen op maandag en woensdag  van 19.00 t/m 20.30 uur. Trainer: Fred Grens. Bijzonderheden: Slechts één A-elftal: met de 

afvallers (5 of 6 spelers) wordt afzonderlijk gesproken.  

S.Ablay, O.Aldemir, L.Anwar, S.Arslan, A.Aydeed, P.Bosman, H.Erol, K.Faloun, F.Fellah, S.Gombault, D.Hoos, M.de Korver, 

F.Kuik, M.Kuik, J.Pronk, P.Sarfo, R.Somair, N.de Sousa, D.Verschuyl en Y.Yentougli. 

 

VOORLOPIGE B1/B2/B3-selectie 2001/2002: 

Trainen op maandag en woensdag van 18.00 t/m 19.30 uur. Trainers: André de Ket (B1) en Mohamed Salhi (B2). Bijzonderheden: B3 

gaat na 8 september alleen op woensdag trainen van 18.00 t/m 19.30 uur. Trainer/coach nog niet bekend. 

A.Aliabadi, C.Amhayi, N.Amkhaou, A.Ancharad, O.Arslan, S.el Ayadi, P.Barros, R.ten Berge, A.Bingol, J.Bruystens, J.v.d.Burg, 

C.Coskun, N.Coskun, A.Danun, M.v.Dijk, S.Durak, K.Faik, M.Guerrero, R.Hato, M.Hendriks, J.Hermans, K.Izidogru, D.de Jong, 

S.Kalpoe, I.Karabulut, R.Kaynak, Y.Kul, B.Lamers, D.Lopes de Brito, M.v.d.Luitgaren, K.el Mesri, R.Oosterveer, L.Ricardo, 

G.Rijkers, S.v.Rossem, J.Strang, F.Tastan, D.Terrones, E.Terrones, J.Vermeulen, J.Vernee, M.Vissers, C.Vrije, A.Zambib en A.Zand. 

 

VOORLOPIGE C1/C2-selectie 2001/2002: 

Trainen op dinsdag en donderdag van 18.15 t/m 19.30 uur. Trainers: Peter Vonk (C1) en Mohamed Faik (C2). Bijzonderheden: een 

ruime selectie waaruit nog zeker 6 spelers teruggaan naar de C3/C4-selectie. 

M.Abdellah, S.Akbal, S.Akgul, E.Aktas, O.Arslan, H.Azez, T.Bektes, H.el.Boubkari, R.da Cruz, M.Driessen, A.Eljabli, C.Hansen, 

J.Imperator, A.Izidogru, K.Izidogru, F.el Kanfaoui, C.Karabulut, A.Loilargosain, J.v.d.Luitgaren, M.el Mahi, N.Meijer, O.el Mhamdi, 

M.Mirkarimi, K.Muskiet, E.Ozkan, D.v.Poorten, A.de Randamie, A.Thohamachsun, F.Turkoglu, A.v.d.Veen, R.de Wit en S.Yildirim. 

 

VOORLOPIGE C3/C4-selectie 2001/2002: 

Op  donderdag 30/8 en vrijdag 31/8 traint Peter van Fessem van 14.00 t/m 15.30 uur met jullie. Met ingang van woensdag 5 

september trainen jullie gewoon op de woensdag van 16.45 t/m 18.00 uur . Trainers: Peter en Patrick van Fessem (C3) en Martijn de 

Korver en Joey Pronk (C4). 

M.Abarqi, M.Ahlik, V.Autar, T.Ayyadi, R.v.d.Berg, A.Boutkabout, F.Boutkabout, J.Daal, M.v.Eersel, N.Essiad, F.Imouhay, 

M.Koeman, R.Rasta, S.Sahin, L.Straub, M.Yildirim en Q.de Zwart + aanvulling van 6 spelers vanuit de C1/C2-selectie. 

 

NEEM EEN VRIENDJE MEE NAAR DEZE TRAININGEN. MISSCHIEN WORDEN ZE LID VAN LENS?? 

 

VOORLOPIGE D1/D2-selectie 2001/2002:  

Trainen op dinsdag en donderdag van 17.00 t/m 18.15 uur. Trainers: Raymond Beck (D1) en Guner Karabocek (D2). 

Bijzonderheden: de selectie wordt gedurende de oefenperiode uitgebreid naar 25 of 26 spelers. 

M.Ahjar, O.Akkuzu, R.Bunsee, T.Fisher, O.Gogtas, R.v.Herp, T.Inan, Z.Ipek, Y.Irzi, M.Karabocek, O.Lopes, R.Moennasing, M.el 

Ousrouti, H.Rahiembaks, I.Rasul, S.Resodiwirjo, R.Rocha, J.dos Santos Freitas, E.v.d.Spek, I.Tokmak, J.Verschuyl, C.Wilson, 

U.Yildiz en P.Zemering. 

 

VOORLOPIGE D3/D4-selectie 2001/2002: 

Trainen op maandag van 16.45 t/m 18.00 uur. Trainers: Ruud van Herp (D3) en Peter van Fessem (D4). Bijzonderheden: vanuit deze 

groep gaan nog minimaal twee spelers door naar de D1/D2-selectie en wellicht ook nog twee spelers naar de C3/C4-selectie. 

E.Aktas, D.Boateng, A.el Boustati, A.Bozat, M.Bulut, C.Burkan, I.Celik, P.Dewkali, I.Genc, R.Ghisaidoobe, A.el Haddioui, M.Hosni, 

J.Khoulali, W.Kocer, U.Kuzu, I.v.d.Linden, P.Maduro, J.Mahatam, M.Neto, M.Omri, A.Ozdilek, E.Ozgu, M.Ozyurek, S.Poeran, 

G.Samburkan, C.Senturk, V.Tarba, T.Tekdemir, U.Tokmak, D.Wir, O.Yalcin, M.Yalmon, A.Yazici en B.Yilmaz. 

 

VOORLOPIGE E1/E2-selectie 2001/2002:  

Trainen op maandag van 16.45 uur t/m 18.00 uur en op woensdag van 15.45 t/m 17.00 uur.  Trainer: Theo Hoefnagel.   

B.Altay, B.Arslan, M.v.d.Burg, E.Cetin, K.Chtatou, K.Driessen, K.Gezgin, S.de Haan, A.Hosen, H.Kocer, E.Nooitmeer, R.Reddam, 

M.Resodiwirjo, F.Souna, R.Vasilda, M.Vrijenhoek en D.de Zwart. 

 

!! 10 SEPTEMBER: OUDERAVOND OP LENS VOOR OUDERS VAN ONZE E- EN F-JEUGD!! 
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VOORLOPIGE E3/E4/E5-selectie 2001/2002:  

Trainen voorlopig op woensdag van 15.45 uur t/m 16.45 uur. Trainers: Halil Bulul en Leo van Rijn. Bijzonderheden: het kan zijn dat 

bij uitbreiding van de E-klasse met LENS E6 de groep alsnog gesplitst gaat worden en dat de trainingstijden dan gaan veranderen.  

S.Abdalla, F.Abdulrahman, J.Abrahams, L.Acer, A.Achalchi, M.Ahjar, N.el Boustati, M.Chaaibi, H.Devrilmez, U.Dogan, Y.Erdogan, 

O.Ergul, A.Gungor, J.Hughes, V.Imeci, M.Imouhay, T.Jankie, L.Khalaf, D.Mesker, F.Mustapha, C.Nooitmeer, M.Ramdien, 

S.Ramdien, U.Sahin, S.Sayeed, S.Senturk, H.Simsek en K.Soekhradj. 

 

NEEM EEN VRIENDJE MEE NAAR DEZE TRAININGEN. MISSCHIEN WORDEN ZE LID VAN LENS?? 

 

!! 10 SEPTEMBER: OUDERAVOND OP LENS VOOR OUDERS VAN ONZE E- EN F-JEUGD!! 
 

VOORLOPIGE F1/F2/F3/F4-selectie 2001/2002: 

Trainen voorlopig gezamenlijk op woensdag  van 14.30 uur t/m 15.30 uur. Trainers: Halil Bulut en Leo van Rijn. Bijzonderheden: 

later wordt deze groep gesplitst in een F1/F2-selectie (trainer Halil Bulut) en een F3/F4- en wellicht ook een F5/F6-selectie en dan 

kunnen ook de trainingstijden nog veranderen. 

R.Abdalla, A.Achahchah, J.Akalai, B.Akhannich, O.Arslan, R.Bisai, I.el Boustati, N.Bozbey, C.Burkan, A.Ciftci, R.Dogan, S.Durak, 

C.Erdogan, G.Ergul, O.Faik, A.Genc, R.de Haan, F.Hoke, L.el Kanfaoui, M.Kesenek, S.Keskin, A.Khodabaks, S.Kilic, M.Lopes, 

K.Mawete, C.Neto, K.Nyamekye, M.Oztas, M.Reddam, M.Smuller, A.Soekhradj, E.Tekdemir, B.Tuna, T.Tuzlacik, E.Yanik, 

O.Yilmaz en R.Yolcu. 

 

NEEM EEN VRIENDJE MEE NAAR DEZE TRAININGEN. MISSCHIEN WORDEN ZE LID VAN LENS?? 

 

!! 10 SEPTEMBER: OUDERAVOND OP LENS VOOR OUDERS VAN ONZE E- EN F-JEUGD!! 

 

KEEPERSTRAININGEN 
Ook komend seizoen gaat Hans van Rijthoven de keeperstrainingen weer coördineren. Het schema op de dinsdag ziet er als volgt uit: 

 

- 18.00 t/m 18.45 uur keepers B3, C3 en C4 o.l.v. Hans van Rijthoven 

- 18.00 t/m 19.00 uur keepers D1, D2, E1 en E2 o.l.v. Arnold Oosterveer 

- 18.00 t/m 19.00 uur keepers D3, D4, E3, E4, E5 en E6 o.l.v. Joey Pronk en John Hermans 

- 18.30 t/m 19.45 uur keepers B1, B2, C1 en C2 o.l.v. Steven Alting en Hans van Rijthoven 

- 19.30 t/m 21.00 uur keepers LENS 1, 2, 3 en A1 o.l.v. Hans van Rijthoven 

 

TRAININGSSCHEMA LENS SEIZOEN 2001/2002 
 

  

 

MAANDAG     LOKAAL 

16.45 – 18.00 uur E1 en E2   5 + 6 

16.45 – 18.00 uur D3 en D4   7 + 8 

18.00 – 19.30 uur B1 en B2   2 + 3 

19.00 – 20.30 uur A1    5 

20.30 – 22.00 uur Zat 1    6 

 
DINSDAG 

17.00 – 18.15 uur D1 en D2   5 + 6 

18.00 – 19.00 uur Keepers    4 

18.15 – 19.30 uur C1 en C2       7 + 8 

18.30 – 19.45 uur Keepers    4 

19.30 – 21.00 uur Keepers Zon 1, 2, 3 en A1 1 + 2  

19.30 – 21.00 uur Zon 1, 2 en 3   1 + 2 + 3 
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WOENSDAG 

14.30 – 15.30 uur F1, F2, F3 en F4   7 + 8 

15.45 – 16.45 uur E3, E4 en E5   3 + 4 

15.45 – 17.00 uur E1 en E2   5 + 6 

16.45 – 18.00 uur C3 en C4   7 + 8 

18.00 – 19.30 uur B1, B2 en B3   2 + 3 + 4 

19.00 – 20.30 uur A1    5 

20.30 – 22.00 uur Zat 1    6 

20.30 – 22.00 uur Hague Royals   7 + 8 

 

DONDERDAG 

17.00 – 18.15 uur D1 en D2   5 + 6 

18.15 – 19.30 uur C1 en C2   7 + 8 

19.30 – 21.00 uur Zon 1, 2 en 3   1 + 2 + 3 

20.30 – 22.00 uur Zon 4 en 5   5 + 6 

 

VRIJDAG (na afloop verplicht kleedlokalen schoonmaken voor de zaterdag!!!) 

17.30 – 18.30 uur LENS C1 en C4 of C3 en D3 4 

19.30 – 20.30 uur Zon 1 en 2 (2x per maand) 1 + 2 + 3  

19.30 – 21.00 uur Hague Royals   7 + 8 

 

NIEUW LENSSHIRT EN LENSBROEKJE 
Op de algemene ledenvergadering is besloten om een nieuw LENS-shirt in gebruik te gaan nemen. Via FREE KICK SPORT aan de 

Weimarstraat hebben wij dit nieuwe shirt laten ontwerpen en …………….. het is heel mooi geworden. Binnenkort is het nieuwe 

LENS-shirt bij FREE KICK Sport te koop voor de prijs van f.50,- (zelfde prijs als het huidige shirt). Ook is er direct een officieel 

LENS-broekje (kost f.27,50) voorzien van het LENS-logo ontworpen. Ook dit broekje is binnenkort alleen te koop bij FREE KICK 

SPORT. Natuurlijk zou het mooi zijn als alle teams z.s.m. in dit nieuwe shirt lopen. Sponsors zouden hierbij natuurlijk heel goed 

kunnen helpen. Kijk eens goed in je omgeving en wie weet vind jij de sponsor voor het nieuwe LENS-shirt voor jouw team. De prijs 

voor een nieuwe outfit voor een elftal is ongeveer f.1000,- inclusief film en bedrukking en voor een 7-tal is dit ongeveer f.700,-. Meld 

je aan bij Paul van den Steen. Aan het eind van dit seizoen willen wij iedere LENS-speler in dit nieuwe shirt en broekje zien 

voetballen. 

 

NOG NIET ALLE KLEDING RETOUR 
Ondanks vele verzoeken hebben wij nog steeds niet alle kleding terug ontvangen en dat is heel vervelend omdat wij nu niet een 

volledig overzicht hebben over het geen wel of niet kompleet is. We missen op dit moment nog: 

- een trainingsbroek en een jas van LENS A1 

- een trainingspak van LENS B1 (reclame Algemene Beglazing) 

- het keepershirt van LENS B2 (reclame Sigma-coatings) 

- het keepershirt en een voetbalshirt van LENS B3 met nummer 13 (reclame Edauw en Johanissen) 

- voetbaltas nummer 2, 9, 10 en 14 van LENS C2 allen inclusief het trainingspak en de sweater 

- een voetbalshirt van LENS C3 (reclame Mazda-occasions) 

- een voetbalbroekje van LENS D1 (reclame v.d.Velde 't Veentje) 

- een voetbalshirt van LENS D2 (reclame Gezond Leven) 

- een trainingspak van LENS D3 (reclame Maurice Verhuisservice) 

- de tas met shirts van LENS E4 

- twee shirts en twee broekjes van LENS F1 (reclame Altay) 

- een shirt van LENS F3 (reclame Cramer) 

- twee shirts van LENS F4 (reclame EMEK) 

- diverse shirts van LENS F5 en LENS F6 (volgens leiders bij spelers thuis???) 

 

Wij verzoeken iedereen om deze kleding z.s.m. terug te brengen op LENS. Bel wel van te voren (bij voorkeur overdag) even naar 

LENS (3661314) of er iemand aanwezig is. Doe ook een briefje bij de kleding zodat wij weten wie de kleding in de 

administratiekamer heeft neergelegd. Pas als alles retour is kunnen wij inventariseren wat wij nodig hebben voor het nieuwe seizoen. 

Graag jullie medewerking. 

 

!! 10 SEPTEMBER: OUDERAVOND OP LENS VOOR OUDERS VAN ONZE E- EN F-JEUGD!! 

 

VANUIT DE ZIEKENBOEG 
Yalcin Erdogan, speler van onze E-jeugd, heeft tijdens de vakantie een mes in zijn oog gekregen. Inmiddels is hij geopereerd in het 

ziekenhuis en zal hij deze week weer geopereerd worden. Of het allemaal goed komt met z'n oog is op dit moment nog niet geheel 

duidelijk. De tijd zal het leren. Yalcin, heel veel sterkte!!! 
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!! 10 SEPTEMBER: OUDERAVOND OP LENS VOOR OUDERS VAN ONZE E- EN F-JEUGD!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RKAVV B1 - LENS B1   5 - 2  

 

De tweede oefenwedstrijd voor de B-selectie was tegen RKAVV B1. Ook dit team speelt dit jaar landelijk in de 2e klasse en dus in 

theorie een aardige tegenstander. Niet alleen in theorie bleek dit een geduchte tegenstander, ook in de praktijk liet RKAVV zien dat ze 

aardig wat in huis hadden. Het gemak waarmee men elkaar vond en het af en toe moeiteloos 

doortikken beloofd nog wel wat. LENS had, met name in de eerste helft, moeite om het juiste tegenspel te bieden, maar als 

compensatie werd er hard gewerkt door iedereen. In het begin van de tweede helft was LENS zelfs de betere ploeg en waren er leuke 

combinaties te zien met als rendement 2 doelpunten (1x Ozkan en een formidabele streep van afstand van Stefan). 

Naarmate het einde van de wedstrijd naderde ging toch ook de conditie van de spelers een rol spelen en hoewel John (zelfs licht 

geblesseerd) klasse stond keepen, kon ook hij niet meer voorkomen dat RKAVV uitliep naar een 2-5 voorsprong. De uiteindelijke 

uitslag is niet van belang, want echt belangrijk was de wijze waarop LENS met vechtlust en beleving liep te 

voetballen. Klasse! 

Ron 

 

(bij het verslag van de vorige oefenwedstrijd tegen Soccer Boys vergeten te vermelden dat zowel Rick als Ali voor LENS hadden 

gescoord) 

 

LENS B1 – Oranjeplein B1 7-1 
 

Beide ploegen begonnen nerveus aan de eerste bekerwedstrijd die tot de 10 minuten goed geleid werd door scheids H. van Rijthoven. 

In die 10 minuten een vrije trap van Bart die ingekaatst werd door Domingos (1-0), daarna staakte de scheids de wedstrijd wegens 

opruiende taal van Oranjeplein. Een terechte beslissing. De wedstrijd werd voorgezet onder leiding van Andre de Ket die constateerde 

dat LENS de betere ploeg was met veel kansen die waarschijnlijk door de tergende hitte niet benut werden tot 10 minuten voor de rust 

Ramazan binnendoor de bal aangespeeld kreeg en afmaakte (2-0) Klasse gezien de hitte.  

De 2e h elft begon matig van LENS daardoor kwam Oranjeplein terug tot 2-1, dit bleek een geintje want daarna nam LENS de 

wedstrijd volledig in handen. Domingos naar Nuri (3-1). Bart naar Nuri (4-1), waarna Oranjeplein een opleving kreeg en John 

Hermans a la Frans de Munck een bal mooi uit de kruising haalde. Aanval via Carlos (5-1), aanval van Stefano waarna Ali 6-1 

scoorde. En 5 minuten later 7-1 wat tevens de eindstand was    

Hans van Rossem 

 

LENS C1 – Noordwijk C1  4 – 1      (2 – 1) 
Ik ben een beetje laat, maar ik zal maar weer eens een verslagje schrijven. We speelden vandaag tegen Noordwijk en die spelen één 

klasse lager dan LENS C1. Vanaf het begin probeerden wij goed te combineren en kregen daardoor ook goede kansen via mooioe 

passes van Arnie (2x) en Kevin, maar de bal ging er (nog) net niet in. Helaas scoorde Noordwijk uit een vrije trap van 30 meter in de 

kruising. Hierdoor speelden wij een periode wat minder. Toch pakten we het kort voor rust weer goed op en gingen wij uiteindelijk 

met een 2 – 1 voorsprong rustten door doelpunten van Kevin en Chaheen. Na rust hadden wij geen wissels meer want Fatih en Ertan 

waren geblesseerd uitgevallen. We letten even niet goed op en bijna scoorde Noordwijk  toen 2 – 2. Daarna waren wij weer steeds 

gevaarlijk via mooie passes van Adnane en Awinash op onze snelle spitsen. We kwamen dan ook terecht op 3 – 1 en 4 – 1 door twee 

doelpunten van Arnie waarbij hij een corner ineens in het doel draaide. Niels viel nog uit met een scheur in zijn wenkbrauw. Dit werd 

gehecht in het ziekenhuis waar hij gelukkig hoorde dat hij wel mag spelen. Jongens, blijf zo knokken en combineren en dan zullen wij 

dit seizoen nog veel plezier aan jullie beleven. We hebben al eerder gewonnen van SJC (5 – 3) en RKAVV (4 – 3) dus wij zijn nog 

ongeslagen en wat mij betreft blijft dat zo. Zaterdag begint de competitie met een thuiswedstrijd tegen VCS. Heel veel succes en laten 

wij Peter verrassen met drie punten.               

Dennis 
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Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 
Den Haag                  tel  070 – 3661314 

 

Postadres  

Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 
Contributie betaling 

Postbank     33.67.11 

Rabobank    129.924.229 
 

Samenstelling bestuur 

R.Vergeer    (vz) tel. 070 – 3661344 
F.Grens       (secr) tel. 010 – 4527327 

P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

C.Veldink   (penn.)    tel  079 – 3314348  
H.v.d.Sman tel. 070 – 3257887 

D.van Rijthoven         tel  070 – 3615208 

 

Senioren zondag en zaal 

W.J.M. Heijnen tel. 070 – 3461088 

 

Senioren zaterdag 

J.C. Ham                   tel. 070 – 3679687 
 

Jeugd 

P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 
 

Club van 100 

H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 
 

Accommodatie en materialen 

Vacature 
 

Sponsorzaken 

R.v.d.Hoek tel. 0182 – 521353 
H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

 

Coördinator techn. Zaken 
F. van Dijk                 tel.  070 – 3634818 

 

Bar 

J. de Roode                 tel. 06 – 22712711  

                                     

Trainers 

Zondag 

H. Lamens  tel. 070 – 3455787 

A.’s-Gravendijk tel. 070 – 3966095 
 

Zaterdag 

C. Cakmak                 tel. 0174 – 294418 
                                         06 -14699183     

Redaktie 

C.Lamers                   tel. 070 – 3661314  
H.v.d.Sman                tel. 070 --3661314 

 

Redaktie internet 

Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 

Cees Alting: cjalting@wanadoo.nl 

 

Internet-site: 

www.lens-denhaag.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKTIE 

 Alle kopy moet vóór maandag 24 september bij de redaktie binnen zijn. 

De kopy kunt u kwijt in de brievenbus in de hal van het clubgebouw 

 

      
 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   74e jaargang, nummer  4, 13 september 2001 Opgericht 

OOpgericht 18 december 1920 

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
VELDEN LENS (vervolg) 

 

In de vorige LENS-revue schreven wij al dat de toestand van onze velden en met name het eerste 

veld zeer matig is. Op vrijdag 31 augustus viel de definitieve beslissing om veld 1 nog t/m 21 

september niet te gebruiken. Dit betekent schuiven met wedstrijden naar veld 2 en 3 en zelfs bij 

Spoorwijk, VCS en VIOS enkele thuiswedstrijden spelen. Veel geregel en natuurlijk ook enige 

inkomstenderving. Met de gemeente Den Haag werd de afgelopen weken veelvuldig overlegd en 

afgesproken dat zij er nu echt alles aan gaan doen om veld 1 zo optimaal mogelijk te krijgen. 

Ook werd gesproken over de afwatering op en rond ons complex en de gemeente gaf aan om ook 

hier extra aandacht aan te besteden. Dat dit echt nodig is bleek in het weekend van 1 en 2 

september wel. Als enige vereniging in Den Haag kende LENS twee (veld 1 en 2) afgekeurde 

velden. Laten wij hopen dat de acties alsnog een positief effect zullen hebben en dat wij daar 

gedurende dit seizoen nog van kunnen gaan profiteren. Als vereniging hebben wij bovendien 

gemeend om deze vervelende situatie aan te kaarten bij diverse politieke instanties in Den Haag. 

De heer W.Stolte, wethouder van Sportzaken, is afgelopen woensdag een kijkje komen nemen en 

tevens hoorde hij ook onze klachten aan. We zijn benieuwd naar zijn officiële (re)actie(s). Wordt 

zeker vervolgd!!    

 

!!!!IS UW CONTRIBUTIE AL BETAALD??? NEE, GIRO 336711, PENNINGMEESTER 

LENS!!!  

 

LENS 1 IN DE COMPETITIE 

 

De eerste wedstrijden zijn gespeeld en de eerste punten zijn binnen. LENS 1 (zat) versloeg met 

speels gemak Wanica Stars met 0 - 4 en tegen RAS werd het terecht een 0 – 0 gelijkspel. LENS 1 

(zon) won wel wat geflatteerd met 4 - 1 van Rood Groen 2001 (hun eerste nederlaag in hun 

historie!!!) en tegen De Postduiven werd, ondanks dat er meer in zat, gelijkgespeeld (0 - 0).  

 

De wedstrijden voor de komende periode zijn: 

 

 15/9 14.30 uur LENS 1 (zat) - RAVA 1 

 16/9 14.00 uur VIOS 1  - LENS 1 (zon) 

 22/9 14.30 uur Postduiven 1 - LENS 1 (zat) 

 23/9 14.00 uur LENS 1 (zon) - GONA 1  

 

JAARVERSLAGEN 

 

Wij verzoeken onze secretarissen om hun jaarverslag over het seizoen 2000/2001 uiterlijk eind 

september (het liefst op flop) in te leveren bij de algemeen secretaris: Fred Grens. Deze verslagen 

hebben wij nodig voor de algemene ledenvergadering die dit jaar wordt gehouden op de 81-ste 

verjaardag van LENS t.w.: 18 december 2001. 

 

!!!!IS UW CONTRIBUTIE AL BETAALD??? NEE, GIRO 336711, PENNINGMEESTER 

LENS!!!          

                                                                                                               Het Bestuur  
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 SENIOREN ZONDAG     SENIOREN ZATERDAG 

 Algemene informatie     Algemene informatie 

 Contactpers.    W.J.M. Heijen   tel: 070 - 3461088  Contactpers. J. Ham tel: 070 - 3679687   

                J. Verkijk tel: 070 - 3617033

 Wedstrijddag   B. Vierling       sema: 06 - 65000816 

           Mob.  06 - 17406344  

 

  Afkeuringinformatie ( niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFOthuis / teletekst pag. 603 of 

  De afkeuringlijn KNVB District West 3 tel: 0900-9008000 

 

 

!!!!IS UW CONTRIBUTIE AL BETAALD??? NEE, GIRO 336711, PENNINGMEESTER LENS!!! 

 

Zaterdag 15 september 2001 

14.30 uur  LENS 1 (zat)  - RAVA 1  veld 2 209030 E.Nieboer  

 

Zondag 16 september 2001 

14.00 uur  VIOS 1  - LENS 1  Melis Stokelaan  G.H.van Sprang 

13.00 uur  VELO 3  - LENS 2   Noordweg/Wateringen P.Millenaar  

10.00 uur  Spoorwijk 3  - LENS 3   Melis Stokelaan  NN 

12.00 uur  Kranenburg 3  - LENS 4  M.Vrijenhoeklaan NN 

10.30 uur  LENS 5  - HDV 4   veld 2   NN 

 

Dinsdag 18 september 2001 

19.30 uur LENS 1  - HMSH 1  veld 2   NN  

 

Zaterdag 22 september 2001  

14.30 uur  de Postduiven 1 - LENS 1 (zat)  Madesteinweg  H.J.Moerenhout    

 

Zondag 23 september 2001  

14.00 uur  LENS 1  - GONA 1  veld 1 262931  A.Bongers  

11.30 uur  LENS 2  - GDA 2   veld 1 264611  R.G.Houtman 

10.30 uur  LENS 3  - REMO 3  veld 2 269586  NN 

10.30 uur  LENS 4  - Quick Steps 3  veld 3 270116  NN 

10.00 uur  GDA 8  - LENS 5  Madesteinweg  NN 

 

Dinsdag 25 september 2001 

19.30 uur  LENS t/m 23 jaar - HFC ADO Den Haag A1 veld 2   NN  

 
Ondersteuning barpersoneel dat kan iedereen. 
Het bovenstaand programma op 23 september zal veel inspanning vragen van het kleine corps barpersoneel.  Daarom een dringend 

verzoek aan alle thuisspelende elftallen: help een handje mee. Dat kan op een simpele marnier zonder dat het veel tijd kost. Haal bijv. 

bij de bezoekende vereniging de lege flesjes op, deponeer papier en patatbakjes in de prullenmand en vraag een doekje achter de bar 

om enkele tafels af te nemen. U maakt het werk van het barpersoneel daarmee lichter en bovendien de kantine blijft er netjes uit zien. 

Kleine moeite toch!     

 

Uitslagen 
Wanica Star 1 - LENS (zat) 1   0 - 4    

LENS 1   - Rood Groen ’01 1  4 - 1 

DHL 2  - LENS 2 (beker)   4 - 4 

TAC’90 2 - LENS 3 (beker)   6 - 4 

REMO 3 - LENS 4 (beker)   3 - 1 

Toofan 6 - LENS 5 (beker)   1 - 2 

LENS (zat) 1 - RAS 1    0 - 0  

Postduiven 1 - LENS 1   0 - 0 

LENS 2  - RVC/Rijswijk 2  (beker)  Afg 

LENS 3  - REMO 4 (beker)  Afg 

LENS 4  - VUC 5  (beker)   4 - 5 

LENS 5  - Laakkwartier 6 (beker)  2 - 11 
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Aanvoerders: 
LENS 3: nog niet bekend  

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers tel: 070-3250789 

LENS 5: Jan Muns  tel: 070-3975459 

 

LENS komt goed uit de startblokken 
'BLAUW WIT' DOET 'ROOD GROEN' VERBLEKEN 

LENS 1 - Rood Groen'01 4-1          2 september 2001          door Jaap Colpa 

 

Het kampioensteam van de 4e klasse mocht in de seizoensopening aantreden tegen de degradant uit de 2e klasse. Zou een 

leuke start kunnen zijn, maar vele supporters vroegen zich af wie nou toch Rood Groen was? Om niet helemaal 

onbegrijpelijke redenen dacht men er bij VVM wijs aan te zijn te kiezen voor een volkomen nieuwe start met een geheel 

nieuwe naam. Rood Groen' 01 dus en vooraf leefden er bij LENS slechts vraagtekens over de kracht van dit elftal. LENS zelf 

wist ook niet helemaal waar het stond. Er was in de voorbereiding nogal het een en ander mis gegaan. Om uiteenlopende 

redenen werden er wedstrijden slechts gedeeltelijk of helemaal niet gespeeld. Vandaag dus de eerste serieuze krachtmeting. 

Een historische ontmoeting, niet alleen omdat het de eerste wedstrijd voor Rood Groen in competitieverband was, maar ook 

omdat het waarschijnlijk zelden is voorgekomen dat ons eerste elftal de competitiestart noodgedwongen op veld 2 moest 

afwerken. De Gemeente had ons eerste veld dusdanig mishandeld dat ons gazon voorlopig nog wel even bij moet komen van 

deze niets ontziende martelpraktijken. 

 

Al snel bleek Rood Groen bepaald geen tegenstander te zijn waarvoor de blauwwitten het in de broek zouden moeten doen. Al na elf 

minuten was het de topscorer van het vorige seizoen, Johan Oliehoek, die een knullige fout van de Rood Groen-goalie beheerst 

afstrafte. Ruim een half uur later was het dezelfde speler die 2-0 aantekende. Vanaf de rand van de "zestien" sloeg de bal hard tegen 

de touwen. Toch gaf die ruime voorsprong het speelbeeld niet helemaal juist weer. LENS had dan wel het beste van het spel, maar 

maakte toch een nerveuze indruk. De eerste wedstrijd van het seizoen geeft altijd wat extra spanning, maar met zo veel ervaring in de 

ploeg was het toch wel wat vreemd om te zien dat er te veel ballen verkeerd werden geplaatst. Er zat nog niet echt veel "schwung" in 

de ploeg. LENS liet zich bij tijd en wijle onnodig ver terugdringen en de verdediging, waarin de geschorste Brian Linger ontbrak, had 

vaak handenvol werk. 

 

Toch bleef men onder aanvoering van Fred Spa achterin goed overeind en in de rust twijfelde niemand aan de goede afloop van dit 

treffen. Ons keurkorps had in het tweede bedrijf volop kansen om de score verder uit te bouwen, maar het lukt allemaal nét niet. 

Mooie aanvallen, goed opgezette combinaties en een opeenstapeling van doelrijpe kansen, maar de  

afwerking ontbrak. En iedere voetballiefhebber weet wat er dan gebeurt. Juist, de tegenstander scoorde en werd dus onverwacht door 

LENS weer in de wedstrijd geholpen. Even dreigden er problemen voor de azzurri. Een vijandelijke vrije trap vlak voor tijd werd door 

Michael Oude Nijhuis voortreffelijk uit de linkerbenedenhoek geranseld want anders..... we moeten er niet aan denken. Het leekt wel 

of LENS deze waarschuwing even nodig had, want vanaf dat moment ging de swingmachine weer aan. Vloeiend aanvalsspel met 

schitterende afwerking. Natuurlijk hielp het uitvallen van de Rood Groen-keeper wel enigszins mee, maar het maakte niet echt uit. De 

twee prachtige goals die volgden waren voor iedere doelwachter onhoudbaar geweest. Eerst was het John Mansveld die weer eens op 

snelheid de achterlijn haalde en Sascha Glaudemans in staat stelde snoeihard een droom van een doelpunt te maken. Twee minuten 

later dolde Maurice Schuurman op de rechterkant twee tegenstanders en gaf op maat voor. Jeroen Hoefnagel kopte fraai de eindstand 

binnen. 

 

Kortom, qua uitslag een prima start (we staan aan kop!), maar het spel was niet altijd even verzorgd. Plankenkoorts zullen we maar 

denken. Niemand heeft enig idee hoe de kracht van dit Rood Groen zich verhoudt tot de andere ploegen in 3B, maar dat we een rol 

van betekenis kunnen gaan spelen, lijkt geen boute veronderstelling. Er volgen nu twee lastige uitwedstrijden tegen De Postduiven en 

VIOS. De publieke belangstelling viel vandaag wel wat tegen. Komt u de boys steunen met het vergaren van nog meer punten? Het is 

bij vlagen echt leuk om te zien!  

Scoreverloop: 

11. 1-0 Johan Oliehoek 

38. 2-0 Johan Oliehoek 

83. 2-1 

91. 3-1 Sascha Glaudemans 

93. 4-1 Jeroen Hoefnagel 

 

 

Opstelling: 

Michael Oude Nijhuis 

John Mansveld, Fred Spa, Fahrid Cijntje, Abdoullaye Cisse 

Roger Riemen, Maurice Schuurman, Dobias Hogervorst (56. Jimmy Spaans ) Dennis v.d.Steen (55. Sascha Glaudemans) 

Johan Oliehoek (88. Jochem van Loon), Jeroen Hoefnagel 

 

 

 

 



****  LENS OP HET INTERNET  ****  www.lens-denhaag.nl  **** 
Pagina 44       

'LASTIGE' POSTDUIVEN VERHINDEREN OVERWINNING 
Postduiven 1 - LENS 1 0-0          9 september  2001          door Jaap Colpa 

 

Postduiven uit? Altijd lastig! Iedere kenner van het regionale amateurvoetbal weet dat onze gevederde vrienden uit 

Loosduinen op eigen terrein de punten niet kado geven. Een fysiek sterke tegenstander die altijd veel strijd in het spel weet te 

leggen en dat zijn over het algemeen niet de prettigste tegenstanders voor een team als LENS, dat het toch voornamelijk van 

techniek en combinatievoetbal moet hebben. We hadden het er dan ook zichtbaar moeilijk mee. 

 

Vooral in de eerste helft kon LENS nauwelijks in zijn spel komen. Het was niet alleen de harde, dwars over het veld staande wind die 

goed combinatievoetbal verhinderde, het was zeker ook de verdienste van De Postduiven. De zwartwitten wisten op de juiste manier 

het spel te ontregelen. De aanvoer naar de spitsen werd verstoord en gevaarlijke situaties voor de Postduiven-goalie deden zich 

nauwelijks voor. LENS kon geen vuist maken en hoewel het veldspel in evenwicht was, moest het toch de beste kansen aan De 

Postduiven laten. Michael reageerde echter attent op een aantal gevaarlijke schuivers die door het natte, gladde veld extra moeilijk te 

beoordelen waren. 

 

Hans Lamens had noodgedwongen zijn opstelling moeten aanpassen omdat topschutter Johan Oliehoek met een kuitblessure aan de 

kant moest blijven. Sascha Glaudemans schoof daardoor een linie op en vormde samen met Jeroen Hoefnagel het aanvalsduo. Toen 

halverwege de eerste helft Sascha ook geblesseerd moest afhaken was er zoveel aanvalskracht ingeleverd dat de supporters zich al 

begonnen te verzoenen met het idee dat een gelijkspel het maximaal haalbare was vandaag. 

 

Dat gelijke spel is het uiteindelijk wel geworden, maar onze jongens zijn in de tweede helft wel voluit gegaan om de winst te behalen. 

LENS kwam na de thee goed uit de startblokken en kreeg via een lange bal op Dennis v.d.Steen de eerste kans. Helaas schoot deze net 

voorlangs. Daarna een leuke gelijk opgaande strijd. LENS had de hele tweede helft het initiatief en kreeg maar liefst drie hele grote 

mogelijkheden om de score te openen. Fred Spa, Dobias Hoogervorst en weer Fred Spa (alleen voor de keeper) konden het scorebord 

echter niet in beweging zetten. Omdat ook De Postduiven nog een aantal goede kansen kreeg mogen we van een terechte uitslag 

spreken, maar toch....... . een overwinning was mogelijk geweest. LENS blijft vooralsnog goed meedoen bovenin en blijft op koers om 

de doelstelling van dit seizoen te verwezenlijken: een periodetitel en plaats bij de eerste drie. Maar... 'early days'. Volgende week 

bepaald geen makkie: VIOS uit. Ook lastig! 

 

Opstelling 

Michael Oude Nijhuis; 

John Mansveld (Fahrid Cijntje), Fred Spa, Brian Linger, Abdoullaye Cisse; 

Roger Riemen, Maurice Schuurman, Jimmy Spaans, Dennis v.d.Steen; 

Jeroen Hoefnagel(Elouafi Azahnoun), Sascha Glaudemans (Dobias Hogervorst) 

 

 

LENS-trainers optimistisch over het nieuwe seizoen 

"We gaan bovenin meedoen!" 
 

door Jaap Colpa 

 

De beide trainers van de zondagselectie behoeven eigenlijk geen nadere introductie. Hoofdtrainer Hans Lamens (50) is immers 

al twee seizoenen werkzaam bij onze club en zijn "assistent" en verantwoordelijke man voor het 2e elftal, Ton 's-Gravendijk 

(44), loopt al vanaf zijn tiende jaar op de Hengelolaan rond. Beiden hebben hun sporen als speler en trainer ruimschoots 

verdiend.  

 

Periodetitel 
Ze zijn vol optimisme als het gaat over prestaties van de zondagselectie voor het nieuwe seizoen. Hans Lamens, die na goede 

resultaten als trainer bij DUNO, Te Werve en PEC Den Haag, ook bij LENS kan terugkijken op twee succesvolle seizoenen, is er 

duidelijk over: "De selectie is kwalitatief beter geworden en ook in de breedte is er vooruitgang geboekt. Er is meer concurrentie, dus 

ook meer scherpte. Ik zeg niet dat het eerste elftal kampioen gaan worden, ik wil zeker geen druk op de groep leggen, maar een 

periodekampioenschap en een plaats bij de eerste drie behoort met dit materiaal zeker tot de mogelijkheden". Hij is echter realist 

genoeg om te beseffen dat er meerdere kapers op de kust zijn in deze geheel Haagse 3e klasse. "De kracht van de diverse teams 

ontloopt elkaar niet zoveel. Er zijn een paar ploegen die er voetbaltechnisch bovenuit steken, maar het is niet zo dat de beter 

voetballende ploegen ook automatisch de meeste punten vergaren. Ik denk dat we voornamelijk rekening moeten houden met VIOS, 

HVV, Scheveningen, GDA en als gevaarlijke outsiders GONA en SOA".  

 

Linker rijtje 
Ook Ton is duidelijk in zijn doelstelling: "Vorig seizoen zijn we in het rechter rijtje van de res. 2e klasse geëindigd. Dat willen we dit 

jaar beter doen. Het linker rijtje zou mooi zijn. Dat moet kunnen want ook het tweede is sterker dan vorig jaar". Daarbij verwacht hij 

de meeste tegenstand van VELO, Westlandia, GONA, VIOS en als outsider Naaldwijk. Omdat er dit jaar bij de reserve-elftallen ook 
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periodetitels te vergeven zijn, wordt toch ook stiekem met een schuin oog naar een dergelijk prijsje gekeken. "Geen doelstelling, maar 

zou mooi meegenomen zijn". 

Ton heeft er net zijn eerste jaar als seniorentrainer opzitten. De LENSer in hart-en-nieren is in het bezit van het diploma oefenmeester 

3 en heeft zijn kennis en ervaring altijd ten dienste gesteld aan de jeugd van LENS. Aan die overstap naar de senioren geeft hij dit 

seizoen dus een vervolg. "Het was wel even omschakelen. Ik heb altijd de beste jeugdvoetballers in de hoogste jeugdteams getraind. 

Als trainer van een tweede elftal is dat anders. De beste spelers staan logischerwijs in het eerste, dus, met alle respect, heb je toch met 

de tweede garnituur te maken. Maar daar ligt wel de uitdaging. En je moet je als tweede trainer ondergeschikt kunnen maken". Met 

dat laatste heeft hij geen moeite. Zijn kwaliteiten als trainer/coach worden alom bewierookt, dus een stap naar het hoofdtrainerschap 

lijkt geen onlogische. "Nee, ik heb het prima naar mijn zin zo. Ik heb geen intentie om als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Ik blijf 

liever wat op de achtergrond", aldus 's-Gravendijk, die zeer te spreken is over de samenwerking met Hans en de andere leden van de 

technische staf. 

 

Kaderprobleem 
En hoe liggen de ambities van Hans Lamens, zien we hem na dit seizoen nog langer bij LENS? "Ik zou best willen", verklaart hij 

stellig, "maar het is moeilijk te voorspellen hoe het gaat lopen. Mijn contract loopt af en het is natuurlijk sterk afhankelijk van de 

resultaten en het verloop van het seizoen". Voorop staat dat hij het bij LENS dik naar zijn zin heeft, hoewel er toch ook wat negatieve 

punten doorklinken in zijn betoog. Zoals elke club heeft LENS zijn sterke, maar ook zijn zwakke kanten. Hij roemt de sfeer en de 

gezelligheid, maar spreekt wel zijn zorg uit over het meegroeien van de organisatie naar het huidige niveau. "LENS is altijd een 

schitterende vereniging geweest, met vele trouwe "echte" verenigingsmensen. Ik constateer dat de spoeling dunner aan het worden is. 

Er wordt keihard gewerkt, maar door een te klein aantal mensen. Dit kleine clubje houdt LENS draaiend, terwijl ik weet dat er nog 

veel meer capabele mensen in de vereniging zijn die echter niets of te weinig voor de club doen. Het mag natuurlijk niet zo zijn dat 

door gebrek aan medewerking vanuit de vereniging het terrein dat nu weer wordt heroverd, straks weer verloren gaat. Juist LENS zou 

hier extra alert op moeten zijn omdat het deze situatie al eens eerder heeft meegemaakt".  

En ander probleem dat hij aanroert is de kwaliteit van de velden. Een bij LENS helaas al jaren bestaand probleem. Ook dit seizoen is 

daar geen verbetering in gekomen. Integendeel, door Gemeentelijk falen is de situatie alleen maar verslechterd. "Het is voor de 

jongens niet echt motiverend als we vaak moeten uitwijken naar alternatieve trainingsmogelijkheden".  

 

Derde elftal 
Ton en Hans hebben hun handen vol aan het eerste en tweede elftal. Dit jaar bestaat de seniorenselectie sinds lange tijd weer uit drie 

elftallen. De toename van het aantal seniorleden zorgde ervoor dat LENS een elftal méér kon inschrijven. Dat is natuurlijk een 

verheugende ontwikkeling, maar ook een die vergezeld gaat van de nodige problemen. Praten over dit elftal brengt zorgelijke trekken 

op de gezichten van beide heren teweeg. "We zijn nog op zoek naar een trainer/coach voor dit elftal. Als we die niet vinden zou het 

wel eens een moeilijk verhaal kunnen worden voor dit team. We proberen ze nu gemotiveerd te houden, hopend dat er snel iemand 

komt. Zo'n elftal kan natuurlijk niet zonder goede begeleiding. Wat ons betreft hoort het derde er helemaal bij, alleen hebben wij het 

te druk om ze de aandacht te geven die ze nodig hebben. Daarnaast zijn we nog op zoek naar een vaste grensrechter voor het tweede, 

dan hebben we het plaatje ongeveer rond". 

 

Verdere toekomst 
"Dit elftal heeft zijn plafond nog niet bereikt. Met deze groep zouden we een goede middenmoter in de tweede klasse kunnen zijn", 

betoogt Lamens, maar voegt daar onmiddellijk aan toe dat er dan wel meer nodig is. "Niet alleen qua organisatie, maar ook qua 

randvoorwaarden. De spelers moeten nu zelf sparen voor allerlei leuke dingen naast het voetbal. We hebben dit seizoen een beperkt 

puntensysteem. Ik weet dat er bij vele clubs in deze klasse meer gebeurt". 

Ook hoopt hij vurig dat het contact tussen de selectie en de rest van de vereniging zal verbeteren. "LENS heeft best een trouwe 

aanhang, die ook bij uitwedstrijden altijd present is. Dat wordt zeer gewaardeerd. Dus belangstelling voor het eerste elftal is er zeker. 

We doen er alles aan om een lekkere sfeer in de club te creëren. Zo organiseren we geregeld een feestavond voor de hele vereniging. 

Wij bekostigen dat zelf met als doel het contact te verstevigen en de vereniging beter te laten functioneren. Het is dan wel 

teleurstellend dat de opkomst van LENSers buiten de selectie heel matig is. Zo schiet het zijn doel een beetje voorbij", besluit hij. 

 

Ondanks deze kanttekeningen druipt het enthousiasme er bij beide voetbaldieren af. Spelers en begeleiding staan te trappelen om er 

een leuk en spannend seizoen van te maken vol attractief voetbal met veel boeiende Haagse derby's. Het zou leuk zijn als hun vonk 

overslaat naar de rest van de vereniging.  

 

 

 

100 100 100     CLUB van 100         100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100 100   

 

EURO. Het rijdt al over de weg. We zijn er al een tijdje mee bezig, hebben het nog niet in handen, moeten er wel mee gaan 

rekenen. Er komen heel wat veranderingen voor ons aan. Ook de Club van Honderd zal in 2002 anders moeten gaan heten. 

Samen met het bestuur is besloten dat het een aantrekkelijk bedrag zal blijven. € 45,-. Even rekenen. Juist, alles wordt 

duurder wij gaan omlaag vanwege de inflatie. Nu nog gewoon fl. 100,-. Kan je lid worden van een bevoorrechte Club bij Lens.  

DE CLUB VAN HONDERD. Hoe wordt je lid doe het volgende: stort fl. 100,- op de postrekening 336711 t.n.v. de 

penningmeester van Lens o.v.v. Club van Honderd.  Er zijn nu al vele ‘snippen’ binnen gekomen.                                                  
Uitspraak van de ½ maand: zelfs een klein bedrag kan heel kostbaar zijn! 
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Gegroet         Henk Hoppenbrouwers         070-3250789  

P.S.: even wennen hoe je Euro € schrijft i.p.v. de Florijn ƒ 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

 

 

PROGRAMMA SENIOREN ZAALVOETBAL 
 

!!!!IS UW CONTRIBUTIE AL BETAALD??? NEE, GIRO 336711, PENNINGMEESTER LENS!!! 

 

Maandag 17 september 2001 

22.00 uur  VNI 2   - LENS 3  Zuidhaghe  NN 

 

Woensdag 19 september 2001 

19.00 uur  LENS DS1  - Honselersdijk DS2 Zuidhaghe 205567 NN 

20.00 uur  LENS 4  - Maz.Stars 4  Zuidhaghe 205178 NN 

22.00 uur  LENS 2  - Semper Altius 2 De Schilp 203049 M.Weites 

 

Vrijdag 21 september 2001 

22.00 uur  LENS 1  - Arentsburg 2  Loosduinen 202914 R.J.Stap 

 
Maandag 24 september 2001 

19.00 uur  JuVentaS DS1  - LENS DS1  de Schilp  NN 

20.00 uur  Forum Sport 1  - LENS 1  Overbosch  NN 

 

Bericht over verbouwing in en rondom Sporthal De Schilp  

Tot het einde van dit jaar zal hinder ondervonden worden van de verbouwing. Dit betekent dat er slechts 2 kleedkamers beschikbaar 

zijn met warmwater. De andere kleedkamers hebben alleen koud water. Verder kan het herentoilet tot eindseptember 2001 niet 

worden gebruikt. Dus rest alleen alles uitzweten!! 

 

Woensdag 26 september 2001  

19.00 uur  Te Werve 1  - LENS 2  de Schilp 

20.00 uur  LENS 4  - SEP 4   Zuidhaghe 205180 M.H.W.Storm 

 

Vrijdag 28 september 2001  

21.00 uur  LENS 3  - VCS 2   Loosduinen 203677 NN 

 

Maandag 1 oktober 2001  

19.00 uur  LENS 1  - West Stars 3  Lipa  202905 H.Boxhoorn 

 

Woensdag 3 oktober 2001  

19.00 uur  LENS DS1  - Maasdijk DS2  Zuidhaghe 287066 M.Zarrad 

19.00 uur  Oliveo 3  - LENS 4  Oliveo-hal  NN 

22.00 uur  WVS 1  - LENS 3  Oranjeplein  NN 

 

Vrijdag 5 oktober 2001  

19.00 uur  LENS 2  - Oranjeplein 1  Loosduinen 203054 R.E.van der Zee 

 

Dinsdag 9 oktober 2001  

21.00 uur  LYRA DS3  - LENS DS1  Vreeloo   NN 

 

Woensdag 10 oktober 2001  

19.00 uur  LENS 1  - RAVA 2  Zuidhaghe 202908 NN 

22.00 uur  LENS 2  - WIK 1   Zuidhaghe 203057 NN 

22.00 uur  RKDEO 14  - LENS 4  RKDEO   NN 

 

Vrijdag 12 oktober 2001  

22.00 uur  SEV 4   - LENS 3  Kastelenring  NN 

 

Maandag 15 oktober 2001  

21.00 uur  GONA 1  - LENS 1  Lipa   NN 

Ligging Sporthallen: 
Oranjeplein : Slicherstraat 11,   tel: 070-3800911 

Lipa  : Paets van Troostwijkstraat 93a, tel: 3996869 

Loosduinen : Groen van Prinstererlaan 276, tel: 3236706 
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Zuidhaghe : Melis Stokelaan 1201,  tel: 070-3671508 

  Ingang Beresteinlaan 

RKDEO  : Sportparkweg 1, Nootdorp tel: 015-3109577 

Overbosch : Vlaskamp 3   tel: 3474684 

Vreeloo  : Veilingweg 14-16, De Lier tel: 0174-521066 

Kastelenring : Sportparkweg 4, Leidschendam tel: 3278972 

Oliveo-hal            : Sportlaan 2, Pijnacker                    tel: 015-3692142 

de Schilp : Schaapweg 2, Rijswijk,  tel: 3941507 

 

Aanvoerders: 
LENS 1: Oscar van der Laar tel: 06-22669238 

LENS 2: Andre Kuypers  tel: 070-3250471 

LENS 3  Ed Vuijk  tel: 070-3960448 (06-20979391) 

LENS 4: Nico.Vastenburg  tel: 070-3294254 

LENS DS1: Bettie Driessen tel: 070-3295598 

 

 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE 
Algemeen contactpersoon : Paul van den Steen 

     Chopinstraat 103 

     2551 SV Den Haag 

     Tel: 070-4400603 ( tussen 19.00 en 20.30 uur) 

 

Hoofdleider A- en B-klasse  Hans van Rijthoven Tel: 070-3615208 bgg 070-4400603 

Hoofdleider C- en D-klasse: Diana van Rijthoven Tel: 070-3615208 bgg 070-4400603 

Hoofdleider E- en F-klasse:  Paul van den Steen         Tel: 070-4400603 bgg 070-3615208 

 

Aangezien de hoofdleiders ook een gewone baan hebben verzoeken wij iedereen om het bellen te beperken tot 

’s-Avonds tussen 19.00 en 20.30 uur 

 

!!!!IS UW CONTRIBUTIE AL BETAALD??? NEE, GIRO 336711, PENNINGMEESTER LENS!!! 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD(tijds)wijzigingen mogelijk) 

Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  van 

LENS: 

Vervoer 

A1 15 sep 14.00 uur HS Texas DHB A1 Uit Ockenburgh 12.30 uur Auto 

 22 sep 14.30 uur RKDEO A1 Thuis Veld 1 13.30 uur  

B1 15 sep 12.45 uur DWO B2 Uit Spprk West/Zoetermeer 10.45 uur Auto 

 17 sep 19.00 uur ADO Den Haag B2 (vr) Thuis Veld 2 18.00 uur  

 22 sep 12.30 uur Oliveo B1 Thuis Veld 1 11.30 uur  

B2 15 sep 12.30 uur Laakkwartier B2 Thuis Veld 1 11.30 uur  

 19 sep 19.00 uur ADO Den Haag C1 (vr) Uit Zuiderpark 17.45 uur Auto 

 22 sep 14.00 uur Oranjeplein B1 Uit Zuiderpark 12.45 uur Auto 

B3 15 sep 11.15 uur Verburch B2 Uit v.Arkelweg/Poeldijk 10.00 uur Auto 

 22 sep 14.30 uur Lyra B3 Thuis Veld 3 13.45 uur  

C1 15 sep 11.00 uur Sparta AV C1 Thuis Veld 2 10.00 uur  

 22 sep 11.00 uur Sportlust'46 C1 Uit Waardsedijk/Woerden 09.00 uur Auto 

 24 sep 19.00 uur ADO Den Haag C2 (vr) Thuis Veld 2 18.00 uur  

C2 15 sep 13.00 uur GDA C3 Uit Madesteijn 11.45 uur Auto 

 22 sep 11.00 uur HMSH C1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

 26 sep 19.00 uur ADO Den Haag C3 (vr) Uit Zuiderpark 17.45 uur Auto 

C3 15 sep 13.00 uur Haagse Hout C1 Uit Vlamenburg/Vrbrg 11.30 uur Auto 

 22 sep 12.00 uur Kranenburg C2 Thuis Veld 3 11.15 uur  

C4 15 sep 12.00 uur Duindorp SV C2 Thuis Veld ??? 11.15 uur  

 22 sep 10.00 uur TAC'90 C1 Uit A.Dekenlaan 09.00 uur Auto 

D1 15 sep 09.00 uur GDA D1 Uit Madesteijn 07.45 uur Auto 

 22 sep 09.30 uur Tonegido D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

D2 15 sep 09.30 uur De Jagers D1 Thuis Veld 2 08.30 uur  

 22 sep 09.00 uur Scheveningen D2 Uit Houtrustweg 07.45 uur Auto 

D3 15 sep 09.30 uur Vredenburch D3 Thuis Veld ??? 08.45 uur  

 22 sep 10.00 uur Concordia D3 Uit Brasserskade/Delft 08.45 uur Auto 

D4 15 sep 11.00 uur HBS D6 Uit Daal en Bergselaan 10.00 uur Auto 

 22 sep 09.30 uur VCS D4 Thuis Veld 3 08.45 uur  

E1 15 sep 09.30 uur VCS E1 Thuis Veld 3 09.00 uur  
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 22 sep 09.00 uur DHC E1 Uit Brasserskade/Delft 08.00 uur Auto 

E2 15 sep 09.30 uur DUNO E1 Thuis Veld 3 09.00 uur  

 22 sep 10.00 uur VUC E1 Uit 't Kleine Loo/Vrbrg 09.00 uur Auto 

E3 15 sep 09.45 uur HBS E3 Uit Daal en Bergselaan 08.45 uur Auto 

 22 sep 11.30 uur Quick E4 Thuis Veld 2 11.00 uur  

E4 15 sep 11.30 uur WIK E4 Thuis Veld 3 11.00 uur  

 22 sep 09.45 uur Quick E8 Uit Savorninlohmanlaan 08.45 uur Auto 

E5 15 sep 13.30 uur Blauw Zwart E6 (vr) Thuis Veld 2 13.00 uur  

 22 sep 09.30 uur Scheveningen E4 Thuis Veld 2 09.00 uur  

E6 15 sep Vrij!!      

 22 sep Vrij!!      

F1 15 sep 13.30 uur Quick F1 Thuis Veld 3 13.00 uur  

 22 sep 09.45 uur HBS 1 Uit Daal en Brgselaan 08.45 uur Auto 

F2 15 sep 12.00 uur WIK F1 Uit Zuiderpark 11.00 uur Auto 

 22 sep 09.30 uur HBS F3 Thuis Veld 2 09.00 uur  

F3 15 sep 11.30 uur REMO F1 Thuis Veld 3 11.00 uur  

 22 sep 09.00 uur Laakkwartier F2 Uit J.v.Beersstraat 08.00 uur Auto 

F4 15 sep 09.00 uur Laakkwartier F3 Uit J.v.Beersstraat 08.00 uur Auto 

 22 sep 11.30 uur DUNO F4 Thuis Veld 2 11.00 uur  

F5 15 sep Vrij!!      

 22 sep Vrij!!      

F6 15 sep Vrij!!      

 22 sep Vrij!!      

B I J Z O N D E R H E D E N: 
- Afbellen wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd alleen bij de hoofdleider thuis tussen 19.00 en 

20.30 uur. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks vanaf 16.00 uur en op zaterdag vanaf  08.00 uur. 

- Afbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur af op LENS (070-3661314) 

- Wedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Voor 08.15 uur 

bellen heeft geen zin; wij weten dan nog niets!! Bel nooit naar de hoofdleider thuis!!  

- Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

- Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen!! 

- Vragen, opmerkingen, ideeën: bel alleen ’s-avonds naar de hoofdleider tussen 19.00 en 20.30 uur. 

- De volgende LENS-revue verschijnt op donderdag 27 september 

- Aanwezig jeugdcommissie op : 15 september vanaf  07.30 uur: Patrick en Peter van Fessem 

      22 september vanaf  07.30 uur: Gerard Marinus en Paul v.d.Steen 

 

B2 en B3 Nieuws: 
Aanstaande zaterdag 15 augustus 2001 verwachten wij alle ouders van de B2 en B3 op LENS, de ouders van B3 verwachten wij om 

09:30 uur op LENS en de ouders van LENS B2 verwachten wij om 11:00 uur. Mocht u absoluut niet aanwezig kunnen zijn neem dan 

contact op met Hans van Rijthoven, 070-3615208. 

 

GEZOCHT !!!! 

 

Trainer voor LENS B2. 
 

Voor de maandag en woensdagavond van   17:45 t/m 19:15 uur. En eventueel de zaterdag. 

 

Interesse neem dan contact op met Hans van Rijthoven 070-3615208. 
 

MET GROTE SPOED !!!! 

 

 

 

 

 

GEZOCHT !!!! 

 

Trainer voor LENS B3. 

 
Voor de woensdagavond van 17:45 t/m 19:30 uur.Interesse neem dan contact op met Hans van Rijthoven 070-3615208. 

 

MET GROTE SPOED !!!! 



****  LENS OP HET INTERNET  ****  www.lens-denhaag.nl  **** 
Pagina 49       

  

 

 

 

!!!!IS UW CONTRIBUTIE AL BETAALD??? NEE, GIRO 336711, PENNINGMEESTER LENS!!! 

 

COMPETITIEVOETBAL AFGEKEURD OF NIET ?? 
De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook  niet op 

vrijdagavond of zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen of het competitievoetbal 

doorgaat of niet zijn: 

- Bellen naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Dit is meestal pas mogelijk vanaf ongeveer 08.15 uur omdat wij vaak niet 

eerder weten wat er doorgaat of niet. Dit komt omdat andere verenigingen vaak pas later aanwezig zijn. Moet je voor 08.30 uur 

verzamelen kom dan altijd gewoon naar LENS toe !!! 

- Bellen naar de KNVBafkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is hierop de 

informatie te verkrijgen en dan uitsluitend nog voor LENS A1 t/m C4. 

- Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke 

thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van de  tegenstander.  

- Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infothuis, Nederland 3 (ook teletekst bladzijde 603) of de LENSafkeuringslijn 

op vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om te weten is dat alle A-B en C-elftallen 

van LENS vallen onder district West II en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder district West II en onder 

categorie II. 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet. Nog dommer is 

het om zo maar weg te blijven. Bij twijfel gewoon naar LENS komen !!  

 

SCHADUWPROGRAMMA BIJ ALGEHELE AFKEURING. 
Bij algehele afkeuring van het competitieprogramma gaan de onderstaande teams altijd trainen (verplicht) op de samenkomsttijd van 

de wedstrijd: LENS A1, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2 en F1. De nadere teams doen alleen iets als hun trainer dit met hun 

afgesproken heeft. Voor alle teams geldt: wordt er getraind neem dan altijd voetbal- en sportschoenen mee. 

 

VOORLOPIGE OPSTELLINGEN LENS A1 T/M F6 
Hieronder vermelden wij de voorlopige opstellingen. Door de late vakanties kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden maar die hoor je 

dan via de trainer of de hoofdleider. Natuurlijk vermelden wij deze wijzigingen ook in de volgende LENSrevue. Heb je vragen bel 

dan alleen naar de hoofdleiders tussen 19.00 en 20.30 uur: 

- LENS A1: wordt woensdag na de wedstrijd bekend gemaakt. Leider: F.Grens. 

- LENS B1: wordt woensdag na de training bekend gemaakt. Ben je niet op deze training geweest bel dan zelf naar de hoofdleider 

toe om te horen in welk team je moet spelen. Leiders: A.de Ket en R.Lamers.     

- LENS B2: wordt woensdag na de training bekend gemaakt. Ben je niet op deze training geweest bel dan zelf naar de hoofdleider 

toe om te horen in welk team je moet spelen. Leider: Hans van Rijthoven. 

- LENS B3: wordt woensdag na de training bekend gemaakt. Ben je niet op deze training geweest bel dan zelf naar de hoofdleider 

toe om te horen in welk team je moet spelen. Leider: 

 

!!LET OP: Nog niet gezien: P.Barros, R.Hato, R.Leandro en K.el Mesri. Graag contact opnemen met de hoofdleider!!! 

 

- LENS C1: wordt donderdag na de wedstrijd bekend gemaakt. Leiders: S.Alting en P.Vonk.   

- LENS C2: wordt donderdag na de training bekend gemaakt. Ben je niet op deze training geweest bel dan zelf naar de hoofdleider 

toe om te horen in welk team je moet spelen. Leider: Leider: D.v.d.Steen.  

- LENS C3:  V.Autar, T.Bektes, R.v.d.Berg, A.Boutkabout, F.Boutkabout, M.v.Eersel, R.Rasta, L.Straub + aanvulling uit de 

selectie. Leiders: Patrick en Peter van Fessem.  

- LENS C4: M.Abarqi, M.Ahlik, T.Ayyadi, H.Azez, J.Daal, N.Essiad, F.Imouhay, M.Koeman, M.Omri, V.Tarba, M.Yildirim en 

Q.de Zwart. Leiders: M.de Korver en J.Pronk.  

 

!!DIT ZIJN VOORLOPIGE OPSTELLINGEN. WIJZIGINGEN KUNNEN NOG PLAATSVINDEN!! 
 

- LENS D1: wordt donderdag na de training bekend gemaakt. Ben je niet op deze training geweest bel dan zelf naar de hoofdleider 

toe om te horen in welk team je moet spelen. Leiders: R.Beck en M.Spa.  

- LENS D2: wordt donderdag na de training bekend gemaakt. Ben je niet op deze training geweest bel dan zelf naar de hoofdleider 

toe om te horen in welk team je moet spelen. Leider: G.Karabocek.  

- LENS D3: A.el Boustati, P.Dewkali, I.Genc, W.Kocer, I.v.d.Linden, P.Maduro, J.Mahatam, E.Ozgu, S.Poeran, G.Samburkan, 

U.Tokmak, D.Wir, A.Yazici en B.Yilmaz. Leider:  

- LENS D4: E.Aktas, D.Boateng, A.Bozat, M.Bulut, C.Burkan, I.Celik, R.Ghisaidoobe, A.el Haddioui, J.Khoulali, M.Neto, 

A.Ozdilek, C.Senturk, T.Tekdemir, O.Yalcin en M.Yalmon. Leider:  
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!!DIT ZIJN VOORLOPIGE OPSTELLINGEN. WIJZIGINGEN KUNNEN NOG PLAATSVINDEN!! 
 

- LENS E1: B.Arslan, M.v.d.Burg, K.Gezgin, A.Hosen, H.Kocer, R.Reddam, M.Resodiwirjo en M.Vrijenhoek. Leider: 

Th.Hoefnagel.  

- LENS E2: B.Altay, N.el Boustati, E.Cetin, K.Chtatou, K.Driessen, S.de Haan, E.Nooitmeer, R.Vasilda en D.de Zwart. Leider: 

A.Oosterveer.   

- LENS E3: J.Abrahams, A.Achalchi, M.Ahjar, J.Hughes, V.Imeci, T.Jankie, F.Mustapha, C.Nooitmeer, U.Sahin en F.Souna. 

Leider: F.Fellah.  

- LENS E4: F.Abdulrahman, L.Acer, M.Chaaibi, H.Devrilmez, Y.Erdogan, A.Gungor, M.Imouhay, S.Sayeed en H.Simsek. 

Leider:  

- LENS E5: S.Abdalla, U.Dogan, O.Ergul, L.Khalaf, D.Mesker, M.Ramdien, S.Ramdien S.Senturk en K.Soekhradj. Leider: 

F.Ergul.  

- LENS E6: wordt later nog samengesteld.  

 

!!DIT ZIJN VOORLOPIGE OPSTELLINGEN. WIJZIGINGEN KUNNEN NOG PLAATSVINDEN!! 
 

- LENS F1: J.Akalai, O.Arslan, C.Burkan, A.Genc, K.Mawete, M.Oztas, M.Reddam, T.Tuzlacik en F.Ulas. Leider: H.Bulut.  

- LENS F2:  N.Bozbey, A.Ciftci, F.Hoke, L.el Kanfaoui, M.Kesenek, S.Kilic, M.Lopes, M. Smuller en R.Yolcu. Leider: 

P.Bosman 

- LENS F3:  A.Achahchah, B.Akhannich, I.el Boustati, O.Faik, S.Keskin, A.Khodabaks, C.Neto, B.Tuna, B.Ulas en O.Yilmaz. 

Leider: B.Akhannich.  

- LENS F4: R.Abdalla, R.Audhoe, R.Bisai, R.Dogan, G.Ergul, W.Merhai. K.Nyamekye, H.Ozdilek, E.Tekdemir en E.Yanik. 

Leider: B.Vierling. 

- LENS F5: wordt later nog samengesteld. 

- LENS F6: wordt later nog samengesteld. 

 

TRAINERSMUTATIES EN VACATURES 
De afgelopen week maakten zowel Mohamed Salhi, trainer/coach van LENS B2, als Mohamed Faik, trainer/coach van LENS C2, 

bekend dat zij met onmiddellijke ingang wegens gebrek aan tijd moeten stoppen met hun activiteiten bij LENS. Wij betreuren dit ten 

zeerste omdat beiden het afgelopen seizoen naar tevredenheid hadden gefunctioneerd. Bovendien is het lastig om vervangers te 

vinden en zeker op zo'n korte termijn. Gelukkig heeft Dennis van den Steen aangegeven (voorlopig) de taak van trainer/coach van 

LENS C2 op zich te nemen. De vraag is of dit vanaf januari te combineren is met zijn stage die hij moet gaan lopen. Voor LENS B2 

hebben wij op dit moment nog geen oplossing gevonden en ook voor LENS B3 hebben wij momenteel nog steeds geen trainer/coach. 

De animo binnen LENS voor deze functies is niet aanwezig of wij hebben wellicht niet de juiste mensen gevraagd. Heeft iemand 

interesse om trainer/coach van LENS B2 en/of LENS B3 te worden meld je dan direct bij Hans van Rijthoven (3615208) of bij Paul 

van den Steen (4400603).  

 

NIEUW JEUGDCOMMISSIELID 
Gerard Marinus heeft zich via de vacaturebank van de Gemeente Den Haag (HOF) aangemeld bij onze vereniging als vrijwilliger. 

Gerard is jarenlang secretaris/penningmeester geweest bij een grote omnisportvereniging in Utrecht. Bovendien was hij ook lange tijd 

hoofdleider bij een gelijksoortige voetbalvereniging in Utrecht. Voor zijn werk is hij nu een aantal jaren op Den Haag aangewezen en 

op zoek gegaan naar een vereniging die nog wat kader kon gebruiken. Zo kwam hij in contact met LENS en na een eerste 

kenningsmakingsgesprek werd afgesproken dat hij de jeugdcommissie zal gaan versterken. Op zaterdag 25 augustus hebben de eerste 

leden al kennis met hem gemaakt en binnenkort zullen ook de overige jeugdleden wel eens met hem te maken krijgen. Voorlopig gaat 

Gerard meelopen om de vereniging beter te leren kennen. Toen wij het over de pupil van de week hadden en vertelden dat daar ook 

een vacature lag sprong hij er direct in en vanaf heden gaat hij dit bij LENS coördineren. Gerard, welkom op LENS en wij hopen dat 

je snel je draai zal hebben gevonden. 

 

!!!!IS UW CONTRIBUTIE AL BETAALD??? NEE, GIRO 336711, PENNINGMEESTER LENS!!! 
 

 

NIEUW LENSSHIRT EN NIEUW LENSBROEKJE VANAF HEDEN TE KOOP!!!! 
Het nieuwe LENSshirt en het nieuwe LENSbroekje zijn vanaf heden te koop bij FREE KICK SPORT op de Weimarstraat. LENS E1 

en LENS E2 hebben via de firma ALTAY een sponsor gevonden die er voor zorgt dat zij als eerste teams van LENS in dit nieuwe 

tenue rondlopen. Bovendien krijgt LENS E2 ook nog nieuwe trainingspakken van deze zeer gulle sponsor. Wie volgt??? Aanmelden 

bij Paul van den Steen!!!!! 

 

GROTE CLUB ACTIE!!!! 
Op 15 september begint de voorverkoop van de GROTE CLUB ACTIE. LENS heeft 750 loten besteld en die gaan wij natuurlijk 

allemaal verkopen. Lukt dit dan is LENS f.3000,- rijker en dat is altijd welkom. Zaterdag krijgen alle spelers van LENS D1 t/m F6 

voorintekenlijsten mee naar huis en een uitleg wat er van alle spelers van C1 t/m F6 verwacht wordt. In het kort komt het er op neer 

dat jullie zoveel mogelijk loten in de voorverkoop moeten verkopen. Per verkocht lot krijg je zelf ook nog f.0,80 als beloning. Dat kan 
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aardig oplopen als je een klein beetje je best doet. De beste verkoper van LENS mag bovendien bij een thuiswedstrijd van LENS 1 als 

pupil van de week optreden. Ook dat is best gaaf. Aan de slag dus en verkopen die loten!!!!!!!! 

 

WIE HEEFT DE TAS VAN LENS E4???? 
De tas met de 9 shirts van LENS E4 (met TROMP reclame) is aan het eind van vorig seizoen niet teruggekomen???? Welke vader of 

moeder heeft deze tas nog thuis staan??? Graag z.s.m. inleveren bij Paul van den Steen op LENS. 

 

DE ZIEKENBOEG 
In de vorige LENSrevue maakten wij een domme fout. Niet Yalcin Erdogan (E-klasse) heeft een mes in zijn oog gehad maar zijn 

broertje Ciwan die bij ons in de F-jeugd speelt. Sorry!!! Laten wij hopen dat alles weer goed komt. Vorige week zaterdag was 

Awinash Loilargosain de pechvogel van de dag. Bij een ongelukkige botsing met zijn eigen keeper brak hij zijn scheenbeen. Dat 

betekende heel veel pijn en voorlopig in het gips en niet voetballen. Ook Chaib Amhayi (knie), Jordy Verschuyl (ooroperatie), 

Jermain Abrahams (glas in voet), Dennis Mesker (ontstoken teen), Keshav Soekhradj (gebroken arm) en Akshay Soekhradj 

(ontsteking) kunnen voorlopig niet voetballen. Allemaal heel veel sterkte. 

 

 

NOG STEEDS NIET ALLE KLEDING RETOUR 
Ondanks vele verzoeken hebben wij nog steeds niet alle kleding terug ontvangen en dat is heel vervelend omdat wij nu niet een 

volledig overzicht hebben over het geen wel of niet kompleet is. We missen op dit moment nog: 

- een trainingsbroek en een jas van LENS A1 

- een trainingspak van LENS B1 (reclame Algemene Beglazing) 

- het keepershirt van LENS B2 (reclame Sigma-coatings) 

- het keepershirt en een voetbalshirt van LENS B3 met nummer 13 (reclame Edauw en Johanissen) 

- voetbaltas nummer 2, 9, 10 en 14 van LENS C2 allen inclusief het trainingspak en de sweater 

- een voetbalbroekje van LENS D1 (reclame v.d.Velde 't Veentje) 

- een trainingspak van LENS D3 (reclame Maurice Verhuisservice) 

- de tas met shirts van LENS E4 

- twee shirts en twee broekjes van LENS F1 (reclame Altay) 

- een shirt van LENS F3 (reclame Cramer) 

- twee shirts van LENS F4 (reclame EMEK) 

- een shirt van LENS F5 (reclame Como) 

 

Wij verzoeken iedereen om deze kleding z.s.m. terug te brengen op LENS bij iemand van de jeugdcommissie.  

 

!!!!IS UW CONTRIBUTIE AL BETAALD??? NEE, GIRO 336711, PENNINGMEESTER LENS!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENS D3 – Quick D5  16 – 0. 

LENS D3 speelde vandaag een vriendschappelijke wedstrijd tegen Quick D5, voor D3 de 1e wedstrijd van het nieuwe seizoen. M.u.v. 

van Emrah (dacht dat hij in de D2 moest spelen), Baris (net terug van vakantie) en Gurkan (een kwartier te laat) begon LENS D3 met 

veel nieuwe gezichten aan deze leuke partij. Na een paar minuten spelen kwam LENS door goed samenspel aan de leiding. Veel 

spelers werden geplaatst op verschillende posities, we konden vandaag eindelijk eens bekijken wie op welke positie kon gaan 

voetballen. LENS won deze wedstrijd gemakkelijk en bleven allemaal goed samenspelen, 1 speler viel echt op vandaag en dat was 

Izaak, hij scoorde zelf 4 maal en gaf ook een aantal passes waaruit gescoord kon worden. Doelpuntenmakers vandaag waren: Gurkan 

(5X), Izaak (4X), Isyan en Abdul (2X), Umit, Sandeep en Jaffar (1X). 

Ik denk dat dit team hoge ogen gaat gooien in de competitie, heren goed samengespeeld, veel succes in de competitie. De trainer van 

D3 (Ruud van Herp).  

 

LENS E1 en E 2  
Door de late vakanties duurde het even, maar E 1 en E 2 zijn nu samengesteld en het belooft weer een leuk seizoen te worden.  

In de oefenperiode overwinningen, een gedeelde eerste plaats op het RKSVM-toernooi, maar ook nederlagen. Toch is nu al te zien dat 

er lekker gevoetbald en getraind wordt. Een enthousiaste groep ouders zorgt nu al voor een gezellige sfeer en er zijn er zelfs al een 

paar, die achter de bar gaan helpen. KLASSE.  
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De eerste competitiewedstrijden leverden overwinningen op. E 1 versloeg RKSVM met 7-0. In de eerste helft werd er vlot 

gecombineerd en regelmatig gescoord. ( 6-0 ) De tweede helft was niet zo best, mede doordat de tegenstander wat feller ging spelen. 

Deze week was in Den Hoorn de gelijknamige club onze tegenstander. LENS was ook nu het betere team. Na veel gemiste kansen ( 

na combineren moet er ook een keer geschoten worden! ) was 1-1 de ruststand. De ouders waren er niet gerust op, want we kregen de 

storm tegen. Toch bleef E 1 geconcentreerd over de grond samenspelen en werd er toch een regelmatige overwinning behaald. ( 1-6 ) 

E 2 won met 7-5 van Quick Steps. Ook dit kan een goed team worden. Goede acties, samenspel en scoren lukt al aardig. Zorg wel 

voor concentratie. Blijf op je eigen plaats en KOM OP TIJD!!!  

 

Opstellingen: E 1 E 2  

Reda Mitchel Nabil Erdinc  

Ajie Kagan Diego Karim Stanley  

Marco Maurizio Habin Enzo Raylison Koen  

Burak Bulent  

Zaterdag aanstaande (15 sept) om 11 uur, vlak na de wedstrijden even een korte bespreking met alle ouders van E 1 en E 2.  

Theo 

 

PUPIL VAN DE WEEK                                                        ERIK VAN DER SPEK 
 

Om twaalf uur kwam ik op LENS en daar was hij dan, de 

eerste pupil van het nieuwe seizoen. Samen met zijn ouders  

en opa en oma zaten ze in spanning om wat er komen zal.  

Omstreeks kwart over twaalf bracht ik hem bij de leider van  

het eerste. Vanaf dat moment was hij echt de pupil van de week.  

Erik was bij de bespreking in Waterloo en vond dit prachtig.  

Nadat hij zijn trainingsjack en regenjack had aangedaan begon  

hij samen met het eerste aan de warming up. Erik zag daar wel  

tegen op, want hij dacht dat hij dat niet kon bijhouden. (Toch wel)  

Mensen die in de eerste helft naar de LENS dug-out keken zagen  

Erik helemaal ijn zijn eentje zitten. Hij vond het niet erg, maar wel  

wilde hij dat zijn oma hem een zakje chips bracht. In de rust vertelde  

hij al, dat hij geen keus kon maken tussen een aantal spelers waarmee  

hij op de foto wilde. Dus wat besloot hij, hij wilde met maar liefst 5  

spelers op de foto.  

Na het eindsignaal, LENS won met 4-1 van Rood-Groen’01 , riep hij  

zijn favorieten bij elkaar. Deze waren: Dennis van den Steen, Rogier  

Riemen, Michael Oudenijhuis, Sascha Glaudemans en John Mansveld.  

Toen hij de spullen weer aan Petert Scherf had gegeven, kwam hij  

samen met zijn ouders nog iets drinken in de bestuurskamer. Daar kreeg  

hij van Rob Vergeer een mooie bal met de handtekeningen van alle  

spelers, begeleiders en trainer. Ook kreeg hij nog het LENS boek, waar  

hij gelijk in ging bladeren. Erik had niet zoveel meer te vertellen en vroeg 

of hij mocht gaan voetballen. Wel had hij de dag van zijn leven gehd en  

vond hij het allemaal prachtig. Over 3 weken speelt LENS weer thuis en  

zal er weer een nieuwe pupil van de week zijn   

 

Diana van Rijthoven 

. 
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Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 
Den Haag                  tel  070 – 3661314 

 

Postadres  

Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 
Contributie betaling 

Postbank     33.67.11 

Rabobank    129.924.229 
 

Samenstelling bestuur 

R.Vergeer    (vz) tel. 070 – 3661344 
F.Grens       (secr) tel. 010 – 4527327 

P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

C.Veldink   (penn.)    tel  079 – 3314348  
H.v.d.Sman tel. 070 – 3257887 

D.van Rijthoven         tel  070 – 3615208 

 

Senioren zondag en zaal 

W.J.M. Heijnen tel. 070 – 3461088 

 

Senioren zaterdag 

J.C. Ham                   tel. 070 – 3679687 
 

Jeugd 

P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 
 

Club van 100 

H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 
 

Accommodatie en materialen 

Vacature 
 

Sponsorzaken 

R.v.d.Hoek tel. 0182 – 521353 
H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

 

Coördinator techn. Zaken 
F. van Dijk                 tel.  070 – 3634818 

 

Bar 

J. de Roode                 tel. 06 – 22712711  

                                     

Trainers 

Zondag 

H. Lamens  tel. 070 – 3455787 

A.’s-Gravendijk tel. 070 – 3966095 
 

Zaterdag 

C. Cakmak                 tel. 0174 – 294418 
                                         06 -14699183     

Redaktie 

C.Lamers                   tel. 070 – 3661314  
H.v.d.Sman                tel. 070 --3661314 

 

Redaktie internet 

Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 

Cees Alting: cjalting@wanadoo.nl 

 

Internet-site: 

www.lens-denhaag.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKTIE 

 Alle kopy moet vóór maandag  8 oktober 2001 bij de redaktie binnen zijn. 

De kopy kunt u kwijt in de brievenbus in de hal van het clubgebouw 

 

      
 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   74e jaargang, nummer  5, 27 september 2001 Opgericht 

OOpgericht 18 december 1920 
 

 

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 

 
VELDEN LENS (vervolg) 
Net als de medewerkers van de Gemeente Den Haag afdeling Buitensport is ook wethouder 

Stolte het met ons eens dat de gesteldheid van onze velden zeer matig is. Zeker veld 1 maar toch 

ook de trainingsstrook, die beide grondig aangepakt zijn, hebben niet de verwachte kwaliteit. 

Ook veld 2 heeft problemen m.n. aan de buitenkant van het veld. De gemeente Den Haag zal er 

alles aan doen, d.m.v. extra bewerkingen op en rond de velden en het aanleggen van een aantal 

extra drainagebuizen en het laag houden van de waterstand in de sloten rondom ons complex, om 

de velden zo goed mogelijk te krijgen en te houden. Dat het niet optimaal zal worden, in hoeverre 

dit ook mogelijk is op ons complex, is iedereen duidelijk. Deze week, als de velden droog 

blijven, hopen zij graszoden te leggen op veld 1 en een aanvang te kunnen maken met de andere 

bewerkingen. Wij gaan dan de doelen op veld 1 plaatsen en hopen dan vanaf dit weekend te 

kunnen voetballen op veld 1. Wij verwachten van alle trainers, aanvoerders en commissieleden 

dat zij de velden verstandig gebruiken en dat zij bij slechte gesteldheid van de velden, hoe 

moeilijk dit ook is, uitwijken naar de trainingsstrook of naar een alternatief buiten LENS. Wees 

creatief!!! 

 

TRAINER/COACH LENS 3 

Reno Vorkink in het bezit van trainer/coach 2, stand-in keeper van LENS 1 en in het verleden al 

zes jaar jeugdtrainer geweest bij LENS, gaat met ingang van deze week (tijdelijk) aan de slag 

met de spelers van LENS 3. De training is op dinsdag- en donderdagavond van 20.45 t/m 22.00 

uur. Ook verzorgt hij de begeleiding bij de wedstrijden. Wij rekenen er op dat de spelers ook 

allemaal twee keer in de week komen trainen en op zondag serieus gaan voetballen. Wij zijn nog 

op zoek naar een vaste keeper (tips zijn welkom). Van VNP hebben wij een mooi tenue 

(broekjes, shirtjes, kousen en inloopshirts) ontvangen. Bedankt Emiel. Rinus v.d.Voort is 

gecontracteerd voor het invullen van het wedstrijdformulier. Kortom: het team is (bijna) 

compleet en het woord is aan de spelers!!! Reno, bedankt voor deze (tijdelijke) hulp. 

 

PASSIVITEIT VAN VEEL LENSLEDEN EEN GROOT PROBLEEM 
Oproepen in de LENSrevue of persoonlijk vragen op de man af helpen helaas niet. Hans Lamens 

stipte het goed aan in zijn interview in de vorige LENSrevue. Er is meer en kwalitatief beter 

kader nodig om het huidige niveau binnen geheel LENS en niet alleen rondom de selecties te 

kunnen handhaven. Vanuit LENS 1 (zaterdag en zondag) t/m LENS 5, de zaalvoetbalteams en de 

ouders van onze jeugdleden is de respons op al deze oproepen schandalig laag. Langzaam aan 

begint dit echt een steeds groter probleem te worden voor de weinige kaderleden die LENS "rijk" 

is. De passiviteit van eerder genoemde mensen is een doorn in het oog van de bestuursleden en 

de vrijwilligers. Afgelopen week is dit probleem weer langdurig aan de orde geweest binnen het 

bestuur. Het doorbreken is niet echt makkelijk maar wel beslist op zeer korte termijn  

noodzakelijk omdat een aantal vrijwilligers dreigt af te haken. Wij hopen dat mensen uit 

bovenstaande groepen nu wakker gaan worden en eens echt heel goed na gaan denken wat zij 

voor LENS kunnen betekenen buiten het voetballen om. Nogmaals het hoeft niet veel te zijn 

want vele handen maken licht werk. Wordt vervolgd 
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LENS 1 IN DE COMPETITIE 
Op 15 september werd alles helaas afgekeurd op LENS en zodoende speelde LENS 1 (zat) niet. Op 22 september een ongelukkige 2 – 

1 nederlaag bij De Postduiven. Op 16 september speelde LENS 1 (zon) met gelijk (2 - 2) bij VIOS en ook deze keer had LENS 1 de 

winnaar kunnen zijn. Op 23 september was GONA de tegenstander en helaas liet LENS 1 (zon) zich foppen door GONA. De eerste 

20 minuten waren nog wel aardig. Daarna slecht en inzetloos (???) voetbal. De wedstrijden voor de komende twee weken zijn: 

29 september 14.30 uur LENS 1 (zat) - VCS 1 

30 september 14.00 uur Haagse Hout 1 - LENS 1 (zon) Vlamenburg/Mariahoeve 

  6 oktober     14.30 uur Neta Dall 1 - LENS 1 (zat) Terrein Spoorwijk (naast LENS) 

  7 oktober     14.00 uur LENS 1 (zon) - GDA 1 

Na afloop van de wedstrijd LENS 1 – GDA 1 zal er live-muziek zijn in ons clubgebouw. Wij rekenen op heel veel toeschouwers van 

LENS bij bovenstaande wedstrijden. 

 

JAARVERSLAGEN 
Wij verzoeken onze secretarissen om hun jaarverslag over het seizoen 2000/2001 uiterlijk eind september (het liefst op flop) in te 

leveren bij de algemeen secretaris: Fred Grens. Deze verslagen hebben wij nodig voor de algemene ledenvergadering die dit jaar 

wordt gehouden op de 81-ste verjaardag van LENS t.w.: 18 december 2001. 

 

EEN MOOIE EN NUTTIGE SITE 
Ook wel eens lopen zoeken naar een voetbalcomplex en na veelvuldig vragen nog net op tijd of zelfs iets te laat het complex kunnen 

vinden??? Met onderstaande site, waarin veel (nog niet alle) adressen en routebeschrijvingen naar voetbalverenigingen in Nederland 

zijn opgenomen, behoort dit vanaf heden tot het verleden. Doe je voordeel er mee!!! Het adres is: 

http://home.wxs.nl/~tybb/gids/home.htm     Het Bestuur 

PS. Ook gelinkt op de LENS-site, uiteraard bij de rubriek "Links" 

 

 

 SENIOREN ZONDAG     SENIOREN ZATERDAG 

 Algemene informatie     Algemene informatie 

 Contactpers.    W.J.M. Heijen   tel: 070 - 3461088  Contactpers. J. Ham tel: 070 - 3679687   

                J. Verkijk tel: 070 - 3617033

 Wedstrijddag   B. Vierling       sema: 06 - 65000816 

           Mob.  06 - 17406344  

 

  Afkeuringinformatie ( niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFOthuis / teletekst pag. 603 of 

  De afkeuringlijn KNVB District West 3 tel: 0900-9008000 

             

 

PROGRAMMA SENIOREN ZATERDAG EN ZONDAG 
 

BIJZONDERHEDEN: 

- geef alle vriendschappelijke wedstrijden graag z.s.m. door aan Wil Heijnen voor publicatie in de LENSrevue 

- inzetten van jeugdspelers alleen na over leg met Hans van Rijthoven tel: 3615208 (b.g.g. Paul van den Steen) 

 

Zaterdag 29 september 2001 

14.30 uur  LENS 1 (zat)  - VCS 1   veld 1 208816  C.B.v.Duijn  

 

Zondag 30 september 2001 

14.00 uur  Haagse Hout 1  - LENS 1  Vlamenburg  M.Bongers 

11.30 uur  Vredenburch 2  - LENS 2   Julialaantje/Rijswijk A.Visser  

12.00 uur  JuVentaS 2  - LENS 3   Julialaantje/Rijswijk NN 

10.00 uur  GDA 4  - LENS 4  Madesteinweg  J.van Vliet 

10.00 uur  WIK 6  - LENS 5  Zuiderpark  NN 

 

Zaterdag 6 oktober 2001  

14.30 uur  Neta Dall 1  - LENS 1 (zat)  terrein Spoorwijk  F.H.van Steenis    

 

Zondag 7 oktober 2001  

14.00 uur  LENS 1  - GDA 1   veld 1 262957  H.H.Holtkamp  

11.30 uur  LENS 2  - Quintus 2  veld 1 264637  D.J.van Viersen 

10.30 uur  LENS 3  - TAC’90 3  veld 2 290115  NN 

10.30 uur  LENS 4  - REMO 4  veld 3 270142  W.C.M.van Nierop 

13.30 uur  LENS 5  - Adelaars 4  veld 2 280446  NN 
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Ondersteun het barpersoneel daar heeft ook u profijt van (zie kopie voor in deze LENSrevue). 
 

Uitslagen 
LENS 1 (zat) - RAVA 1  afgekeurd 

VIOS 1  - LENS 1  2 - 2 

VELO 3  - LENS 2  0 - 0 

Spoorwijk 3 - LENS 3  afgekeurd 

Kranenburg 3 - LENS 4  2 - 6 

LENS 5  - HDV 4   afgekeurd 

de Postduiven 1 - LENS 1 (zat)  2 - 1  

LENS 1  - GONA 1  0 - 2 

LENS 2  - GDA 2   0 - 1 

LENS 3  - REMO 3  1 - 5 

LENS 4  - Quick Steps 3  3 - 1 (met dank aan Spoorwijk voor het gebruik van hun veld) 

GDA 8  - LENS 5  1 - 2 

 
Aanvoerders: 
LENS 3: Reno Vorkink  tel: 070-609399 of 0653995368    

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers tel: 070-3250789 

LENS 5: Jan Muns  tel: 070-3975459 

 

BOEIEND DUEL BRENGT LENS NÉT NIET DE OVERWINNING 

VIOS 1 - LENS 1 2-2      16 september  2001      door Jaap Colpa 
 

Een gelijkspel in een uitwedstrijd tegen VIOS. Daar moet je over het algemeen toch mee thuis kunnen komen. Onze buren 

worden tenslotte beschouwd als een gevaarlijke concurrent. En winnen bij VIOS.... dat doe je niet zomaar. Maar net als 

vorige week tegen De Postduiven was dit weer zo'n resultaat waarvan je zegt......vooraf teken je ervoor, maar gezien het 

spelbeeld en de kansen was er meer mogelijk geweest. 

 

Het was vooral een leuke wedstrijd om te zien. De toeschouwers, neutraal of partijdig, hebben zich geen moment verveeld. Vooral in 

de tweede helft werd er op het scherpst van de snede gespeeld. Twee elftallen die volop strijd leverden, allebei de aanval zochten, 

maar die ook respect hadden voor elkaar. De wedstrijd ontspoorde nooit, hoewel er soms op het randje werd gestreden. En zo hoort 

het ook. De ploegen hadden het spektakel voor de tweede helft bewaard. In het eerste bedrijf was het nog een wat nerveus aftasten. 

Beide partijen slaagden er niet in groot gevaar te stichten, daar was het spel in die fase wat te onsamenhangd voor. LENS had ook de 

pech dat het niet op volle sterkte aan de wedstrijd kon beginnen. Door blessures waren Sascha Glaudemans en Johan Oliehoek niet 

van de partij. Johan was wel weer zodanig fit dat hij op de bank kon beginnen. Hij maakte zijn rentree na 45 minuten. LENS moest al 

snel een tegenvaller incasseren toen onze onze hazewind aan de rechterkant, John Mansveld, al snel na een kwartier met een 

vervelende hamstringblessure moest uitvallen. 

Gelukkig was het toch LENS dat de openingstreffer kon aantekenen. Na precies een half uur werd Maurice Schuurman nét buiten de 

"zestien" gevloerd. En als Jim Spaans vervolgens achter de bal gaat staan moet elke doelman zich ernstig zorgen gaan maken. Zo ook 

de VIOS-goalie. Hij had geen enkel verweer op zijn kogel in de verre hoek. Helaas kon LENS deze voorsprong niet tot de rust 

koesteren. Een doeltreffend afgeronde doorloopbal van VIOS, waaraan een penetrante buitenspellucht hing, zorgde ervoor dat de 

ploegen in balans de kleedkamers konden opzoeken. 

Na de pauze zocht LENS nadrukkelijk het offensief. De ene aanval was nog mooier dan de andere, maar er schortte een niet 

onbelangrijk detail aan: "scoren". Op vaak wonderbaarlijke wijze bleef de bal buiten het VIOS-goal. Totdat de invaller in de tweede 

helft, Johan Oliehoek, zich liet gelden. Dreigend met een voorzet schoot hij verrassend vanaf rechts binnen in de korte hoek. Er stond 

toen nog een kwartier op de klok en natuurlijk had LENS de wedstrijd verder gecontroleerd moeten uitspelen. Maar het aanvalsbloed 

zit nou eenmaal in de genen van de LENSvoetballer, dus werd het offensieve spel gecontinueerd. Een gevolg daarvan is natuurlijk wel 

dat, als er voorin onnodig balverlies optreedt, de achterhoede uit positie is. En dat gebeurde acht minuten voor tijd, waardoor de 

groenzwarten op de valreep alsnog op gelijke hoogte kwamen. 

Na afloop overheersten wat dubbele gevoelens in het LENS-kamp. Een punt bij VIOS is natuurlijk niet slecht, maar de overwinning 

was zo dichtbij en zou ook verdiend zijn geweest. Het is in ieder geval toch wel een uitslag waar we verder mee kunnen. LENS blijft 

meedoen en er was veel tevredenheid over de inzet, de strijd en de beleving waarmee dit elftal zich vooral in de tweede helft 

manifesteerde. 

 

Scoreverloop: 

30. 0-1 Jimmy Spaans 

34. 1-1 

74. 2-1 Johan Oliehoek 

82. 2-2 
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Opstelling: 

Michael Oude Nijhuis; 

John Mansveld (15.Abdoullaye Cisse), Fred Spa, Brian Linger, Fahrid Cijntje ; 

Roger Riemen(46.Johan Oliehoek), Maurice Schuurman, Jimmy Spaans, Dennis v.d.Steen(58.Perry Boon); 

Dobias Hogervorst, Jeroen Hoefnagel 

 

COLLECTIEVE 'OFF-DAY' VOOR LENS 1 
LENS 1 - GONA 1 0-2     23 september 2001     door Jaap Colpa 

 

De ene week is de andere niet. Er kan kennelijk veel gebeuren binnen zeven dagen. De LENS-supporters konden hun ogen 

niet geloven. Wat was er mis met hetzelfde elftal dat vorige week tegen VIOS zo'n prachtige wedstrijd met goed voetbal en 

veel beleving wist voor te schotelen? De aanhang was nog aan het nakwijlen van die mooie wedstrijd en was helemaal klaar 

voor een driepunter in eigen huis tegen het weliswaar lastige, maar niet zeker niet onoverwinnelijke GONA. 

 

Wel, de supporters kwamen helaas bedrogen uit. LENS 1 bleek een collectieve snipperdag opgenomen te hebben, het gaf vandaag niet 

thuis. GONA liet zien dat voetbal van oorsprong een heel simpel spel is. De gemiddelde voetballer van GONA moet het 

voetbaltechnisch ruim afleggen tegen de spelers in dit LENS-elftal. Maar toch slaagden de mannen van de Beresteinlaan erin het 

LENS moeilijk te maken met een directe, ongecompliceerde, "no-nonsense" manier van voetballen. 

LENS wist niet hoe het daar mee om moest gaan. In de eerste helft was er nog wel een veldoverwicht met de betere kansen, maar toen 

Johan Oliehoek na een half uur geblesseerd moest uitvallen was de angel uit de LENS-aanval verdwenen. De blauwwitten stonden 

toen al op achterstand. GONA was nauwelijks in de buurt van het doel van Michael geweest, maar in de 22e minuut kwam het "uit het 

niets" op voorsprong. Een afstandsschot sloeg hard tegen het net en dat werd een half uur later nog eens over gedaan (0-2). LENS had 

intussen legio mogelijkheden gekregen om langszij te komen. Zo werd er een inzet van Maurice van de lijn gehaald en wist Sascha 

alleen voor de keeper de bal niet tussen de palen te krijgen. 

Met 0-2 rusten is LENS al vaker overkomen. Onze jongens hebben al eerder laten zien dat ze over het vermogen beschikken om als 

herboren uit de kleedkamer te komen om de wedstrijd dan in de 2e helft alsnog naar hun hand te kunnen zetten. Vandaag lukte dat 

echter absoluut niet. LENS was in de tweede helft volkomen afwezig. Niets lukte, de beleving was er niet en GONA kon op de 

automatische piloot de wedstrijd uitspelen. 

Het leuke van voetbal is dat de volgende week alles weer anders kan zijn. Natuurlijk hebben we nog steeds vertrouwen in de 

kwaliteiten van dit team, maar het gemak waarmee deze nederlaag werd geïncasseerd geeft toch te denken. Hans Lamens zal deze 

week zijn handen vol hebben om iedereen weer op scherp te krijgen en het zelfvertrouwen terug te brengen. Komende zondag tegen 

het Haagse Hout van Peter Bos staan we er weer. Zal toch wel!! 

Scoreverloop: 

22. 0-1 

40  0-2 

Opstelling 

Michael Oude Nijhuis; 

Abdoullaye Cisse, Fred Spa, Brian Linger, Fahrid Cijntje ; 

Roger Riemen, Maurice Schuurman, Jimmy Spaans, Sascha Glaudemans; 

Johan Oliehoek (30.Jeroen Hoefnagel), Dobias Hogervorst (62.Dennis v.d. Steen) 

 

 

100 100 100     CLUB van 100         100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100 100   

 

FRIESLAND. Speciaal uit het hoge Noorden was Henk Eisenburger afgedaald om afgelopen zondag LENS te zien voetballen. Henk 

Eisenburger is oud eerste elftal keeper en wilde weer eens kijken hoe het stond met het voetbal aan de Hengelolaan. Het was voor 

Heerenveen afgelopen zaterdag tegen PSV (sorry Dennis) al goed gegaan 4-1, dus Henk dacht misschien kan ik wat op het oude 

Cluppie overbrengen. Helaas kon het huidige eerste geen echte potten breken tegen Gona. Henk was toch best wel tevreden dat hij 

wat weer oude bekenden was tegenkomen en het getoonde spel vond hij toch ook niet slecht. Ze komen er wel. Dat verwachten wij 

ook zeker na deze komst uit het verre Friesland. Henk bedankt voor je aanwezigheid en je donatie. Hopelijk was dit de enige LENS 

thuisnederlaag die je hebt mogen zien. Bij een Club willen komen waarvan mensen uit Friesland naar het Westen komen? De Club 

van Honderd. Hoe wordt je lid van de Club van Honderd doe het volgende: stort fl. 100,- op de postrekening 336711 t.n.v. de 

penningmeester van Lens o.v.v. Club van Honderd.   

 

Uitspraak van de ½ maand: Er gaat niets boven Friesland met de Club van Honderd 

Gegroet     Henk Hoppenbrouwers     070-3250789  

P.S.: LENS4 doet het aardig met een topscorer in een helft hoe is zijn naam? Nee niet H.K. 

 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
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DE ELEKTRONISCHE LENSREVUE 
 

Een nog bescheiden, maar select groepje LENSers krijgt al enige tijd de LENSrevue per e-mail toegezonden. Hopelijk gaat de groep 

"elektronische LENSers" zich snel uitbreiden. Het heeft voor u het voordeel dat u de LENSrevue niet pas op donderdagavond uit uw 

brievenbus haalt, maar dat ons clubblad al op maandagavond in uw elektronische mailbox terecht komt. U krijgt voorlopig ook nog de 

gebruikelijke geprinte versie toegezonden, maar als het aantal elektronische LENSers zich snel uitbreidt gaat LENS fors porto- en 

drukkosten besparen.  Wilt u voortaan ook de LENSrevue per e-mail ontvangen dan is een mailtje naar jaapcolpa@lens-denhaag.nl 

genoeg.  

Waarschijnlijk overbodig te melden, maar alle informatie uit de LENSrevue (en natuurlijk nog veel meer) is ook op de LENS 

internetsite te vinden. De complete LENSrevue is daar zelfs ook in Word-formaat te downloaden. Het adres is natuurlijk bij iedere 

LENSers bekend: www.lens-denhaag.nl 

Mogelijkheden te over dus om digitaal op de hoogte te blijven. 

 

 

 

PROGRAMMA SENIOREN ZAALVOETBAL 
 

Vrijdag 28 september 2001  

21.00 uur  LENS 3  - VCS 2   Loosduinen 203677 NN 

 

Maandag 1 oktober 2001  

19.00 uur  LENS 1  - West Stars 3  Lipa  202905 H.Boxhoorn 

 

Woensdag 3 oktober 2001  

19.00 uur  LENS DS1  - Maasdijk DS2  Zuidhaghe 287066 M.Zarrad 

19.00 uur  Oliveo 3  - LENS 4  Oliveo-hal  NN 

22.00 uur  WVS 1  - LENS 3  Oranjeplein  NN 

 

Vrijdag 5 oktober 2001  

19.00 uur  LENS 2  - Oranjeplein 1  Loosduinen 203054 R.E.van der Zee 

 

Dinsdag 9 oktober 2001  

21.00 uur  LYRA DS3  - LENS DS1  Vreeloo   NN 

 

Woensdag 10 oktober 2001  

19.00 uur  LENS 1  - RAVA 2  Zuidhaghe 202908 E.L.Oosterbeek 

22.00 uur  LENS 2  - WIK 1   Zuidhaghe 203057 R.E.v.d.Zee 

22.00 uur  RKDEO 14  - LENS 4  RKDEO   NN 

 

Vrijdag 12 oktober 2001  

22.00 uur  SEV 4   - LENS 3  Kastelenring  NN 

 

Maandag 15 oktober 2001  

21.00 uur  GONA 1  - LENS 1  Lipa   NN 

 

Woensdag 17 oktober 2001  

19.00 uur  Westlandia 14   - LENS 4  de Pijl   NN 

20.00 uur  LENS 2  - Westlandia 5  de Schilp 203045 NN 

 

Vrijdag 19 oktober 2001  

19.00 uur  LENS 1  - GONA 1  Loosduinen 202896 NN 

 

Ligging Sporthallen: 
Oranjeplein : Slicherstraat 11,   tel: 070-3800911 

Lipa  : Paets van Troostwijkstraat 93a, tel: 070-3996869 

Loosduinen : Groen van Prinstererlaan 276, tel: 070-3236706 

Zuidhaghe : Melis Stokelaan 1201,  tel: 070-3671508 

  Ingang Beresteinlaan 

RKDEO  : Sportparkweg 1, Nootdorp tel: 015-3109577 

Overbosch : Vlaskamp 3   tel: 070-3474684 

Vreeloo  : Veilingweg 14-16, De Lier tel: 0174-521066 

Kastelenring : Sportparkweg 4, Leidschendam tel: 070-3278972 

Oliveo-hal            : Sportlaan 2, Pijnacker                    tel: 015-3692142 
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de Schilp : Schaapweg 2, Rijswijk,  tel: 070-3941507 

de Pijl  : Bachlaan 1, Naaldwijk  tel: 0174-624791 

 

Aanvoerders: 
LENS 1:      Oscar van der Laar tel: 06-22669238 

LENS 2:      Andre Kuypers tel: 070-3250471 

LENS 3       Ed Vuijk  tel: 070-3960448 (06-20979391) 

LENS 4:      Nico Vastenburg tel: 070-3294254 

LENS DS1: Bettie Driessen tel: 070-3295598 

 

                                                                             GEBOREN 
 

                                  Stijn (M.) Joost Eric jr.                 Anoushka en Eric Warmenhoven-Boers 
                                     Geboren op 15-9-2001                         Isis en Sterre 

                                     Gewicht 3330 gram                             Daal en Bergselaan 60 

                                                                                                  2565 AG Den Haag 3232425  erisan@knmg.nl 

 

 

 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE 
Algemeen contactpersoon : Paul van den Steen 

     Chopinstraat 103 

     2551 SV Den Haag 

     Tel: 070-4400603 ( tussen 18.00 en 21.00 uur) 

 

Hoofdleider A- en B-klasse: Hans van Rijthoven Tel: 070-3615208 bgg 4400603 

Hoofdleider C- en D-klasse: Diana van Rijthoven Tel: 070-3615208 bgg 4400603 

Hoofdleider E- en F-klasse:  Paul van den Steen        Tel: 070-4400603 bgg 3615208  

 

Aangezien de hoofdleiders ook een gewone baan hebben verzoeken wij iedereen om het bellen te beperken tot 

’s-Avonds tussen 19.00 en 20.30 uur 

 

!! LEVER UITERLIJK 2 OKTOBER JE VOORINTEKENLIJST IN VAN DE GROTE CLUB ACTIE!! 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen mogelijk) 

Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  van 

LENS: 

Vervoer 

A1 29 sep 14.30 uur VELO A1 Uit Noordweg/Wateringen 13.00 uur Auto 

 03 okt 19.00 uur ADO Den Haag B1 (vr) Uit Zuiderpark 18.00 uur bij ADO Den Haag 

 06 okt 14.30 uur Oliveo A1 Thuis Veld 1 13.30 uur  

B1 29 sep 11.00 uur Scheveningen B1 Uit Houtrustweg 09.30 uur Auto 

 01 okt 19.00 uur ADO Den Haag B2 (vr) Thuis Veld 2 18.00 uur  

 06 okt 12.30 uur VELO B1 Thuis Veld 1 11.30 uur  

B2 29 sep 12.30 uur Triomph B1 Thuis Veld 1 11.30 uur  

 06 okt 12.30 uur PEC Den Haag B1 Uit Vredenburchweg (REMO) 11.15 uur Auto 

 10 okt 19.00 uur ADO Den Haag C1 (vr) Thuis Veld 2 18.00 uur  

B3 29 sep 12.00 uur De Jagers B1 Uit Waalsdorperlaan/W'naar 10.30 uur Auto 

 06 okt 14.30 uur Honselersdijk B2 Thuis Veld 3 13.45 uur  

C1 29 sep 11.00 uur Katwijk C1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

 06 okt 12.45 uur Olympia C1 Uit Bodegraafsestrtwg/Gouda  10.45 uur Auto 

C2 29 sep 12.45 uur Laakkwartier C2 Uit J.v.Beersstraat 11.15 uur Auto 

 06 okt 11.00 uur Quick Steps C2 Thuis Veld 1 10.00 uur  

C3 29 sep 12.00 uur RVC/Rijswijk C4 Uit Spprk Pr.Irene/Rijswijk 10.45 uur Auto 

 06 okt 12.00 uur SV Erasmus C2 Thuis Veld 3 11.15 uur  

C4 29 sep 12.00 uur Vredenburch C3 Thuis Veld 3 11.15 uur  

 06 okt 10.30 uur Honselersdijk C3 (vr) Uit De Strijphorst/H’dijk 09.15 uur Auto!! 

D1 29 sep 09.30 uur RVC/Rijswijk D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 06 okt 10.00 uur DHC D1 Uit Brasserskade/Delft 08.30 uur Auto 

D2 29 sep 12.30 uur Die Haghe D2 Uit Ockenburgh 11.15 uur Auto 

 06 okt 09.30 uur HBS D2 Thuis Veld 1 08.30 uur  

D3 29 sep 09.30 uur Quick D5 Thuis Veld 3 08.45 uur  

 06 okt 09.30 uur WIK D3 Thuis Veld 3 08.45 uur  

D4 29 sep 11.00 uur Scheveningen D4 Uit Houtrustweg 09.45 uur Auto 
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 06 okt 14.00 uur Forum Sport D7 (vr) Thuis Veld 2 13.15 uur  

E1 29 sep 09.30 uur Westlandia E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 06 okt 10.30 uur VELO E1 Uit Noordweg/Wateringen 09.30 uur Auto 

E2 29 sep 09.30 uur WIK E2 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 06 okt 09.45 uur HBS E2 Uit Daal en Bergselaan 08.45 uur Auto 

E3 29 sep 09.45 uur VCS E2 Uit Dedemsvaartweg 09.00 uur Lopen 

 06 okt 09.45 uur DUNO E2 Uit Mr.Nolenslaan 08.45 uur Auto 

E4 29 sep 11.30 uur Duindorp SV E1 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 06 okt 10.00 uur RAS E1 Uit Albardastraat 09.00 uur Auto 

E5 29 sep 11.00 uur Toofan E1 Uit Wijndaelerweg 10.00 uur Auto 

 06 okt 09.30 uur TEDO E2 Thuis Veld 2 09.00 uur  

E6 29 sep Vrij!!      

 06 okt Vrij!!      

F1 29 sep 13.30 uur RVC/Rijswijk F1 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 06 okt 08.45 uur HVV F1 Uit Hoogenhoucklaan 07.45 uur Auto 

F2 29 sep 08.45 uur VCS F2 Uit Dedemsvaartweg 08.00 uur Lopen 

 06 okt 09.30 uur GDA F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

F3 29 sep 11.30 uur VCS F4 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 06 okt 11.30 uur Semper Altius F1 Thuis Veld 2 11.00 uur  

F4 29 sep 10.00 uur Cromvliet F2 Uit Brinckerinckstraat 09.00 uur Auto 

 06 okt 11.30 uur Scheveningen F5 Thuis Veld 2 11.00 uur  

F5 29 sep Vrij!!      

 06 okt Vrij!!      

F6 29 sep Vrij!!      

 06 okt Vrij!!      

 

!! LEVER UITERLIJK 2 OKTOBER JE VOORINTEKENLIJST IN VAN DE GROTE CLUB ACTIE!! 

 

B I J Z O N D E R H E D E N: 
- Afbellen wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd alleen bij de hoofdleider thuis tussen 19.00 en 

20.30 uur. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks vanaf 16.00 uur en op zaterdag vanaf  08.00 uur. 

- Afbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur af op LENS (070-3661314) 

- Wedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Voor 08.15 uur 

bellen heeft geen zin; wij weten dan nog niets!! Bel nooit naar de hoofdleider thuis!!  

- Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

- Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen!! 

- Vragen, opmerkingen, ideeën: bel alleen ’s-avonds naar de hoofdleider tussen 19.00 en 20.30 uur. 

- De volgende LENS-revue verschijnt op donderdag 11 oktober 

- Aanwezig jeugdcommissie op : 29 september vanaf  07.30 uur: Fred Grens en Hannie v.d.Sman 

      06 oktober vanaf  07.30 uur: Diana en Hans van Rijthoven 

 

COMPETITIEVOETBAL AFGEKEURD OF NIET ?? 
De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook  niet op 

vrijdagavond of zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen of het competitievoetbal 

doorgaat of niet zijn: 

 

- Bellen naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Dit is meestal pas mogelijk vanaf ongeveer 08.15 uur omdat wij vaak niet 

eerder weten wat er doorgaat of niet. Dit komt omdat andere verenigingen vaak pas later aanwezig zijn. Moet je voor 08.30 uur 

verzamelen kom dan altijd gewoon naar LENS toe !!! 

- Bellen naar de KNVBafkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is hierop de 

informatie te verkrijgen en dan uitsluitend nog voor LENS A1 t/m C4. 

- Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke 

thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van de  tegenstander.  

- Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infothuis, Nederland 3 (ook teletekst bladzijde 603) of de LENSafkeuringslijn 

op vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om te weten is dat alle A-B en C-elftallen 

van LENS vallen onder district West II en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder district West II en onder 

categorie II. 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet. Nog dommer is 

het om zo maar weg te blijven. Bij twijfel gewoon naar LENS komen !!  

 

!! LEVER UITERLIJK 2 OKTOBER JE VOORINTEKENLIJST IN VAN DE GROTE CLUB ACTIE!! 

 

 

SCHADUWPROGRAMMA BIJ ALGEHELE AFKEURING. 
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Bij algehele afkeuring van het competitieprogramma gaan de onderstaande teams altijd trainen (verplicht) op de samenkomsttijd van 

de wedstrijd: LENS A1, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1 en F2. De andere teams doen alleen iets als hun trainer dit met hun 

afgesproken heeft. Voor alle teams geldt: wordt er getraind neem dan altijd voetbal- en sportschoenen mee. 

 

VOORLOPIGE OPSTELLINGEN LENS A1 T/M LENS F6 
 

Hieronder vermelden wij de voorlopige opstellingen. Door de late vakanties kunnen er nog wijzigingen plaatsvinden maar die hoor je 

dan via de trainer of de hoofdleider. Natuurlijk vermelden wij deze wijzigingen ook in de volgende LENSrevue. Heb je vragen bel 

dan alleen naar de hoofdleiders tussen 19.00 en 20.30 uur: 

 

- LENS A1: S.Ablay, O.Aldemir, B.Alexandre, L.Anwar, S.Arslan, F.Fellah, S.Gombault, M.de Korver, F.Kuik, M.Kuik, J.Pronk, 

P.Sarfo, R.Somair, N.de Sousa, D.Verschuyl, E.Xavier en Y.Yentougli. Leider: F.Grens. 

- LENS B1: R.ten Berge, K.Faik, M.Hendriks, J.Hermans, I.Karabulut, R.Kaynak, Y.Kul, B.Lamers, M.v.d.Luitgaren, 

S.v.Rossem, D.Terrones, E.Terrones en A.Zambib. Leiders: A.de Ket en R.Lamers.     

- LENS B2: N.Amkhaou, O.Arslan, A.Bingol, J.Bruystens, S.Durak, K.Izidogru, S.Kalpoe, D.Lopes de Brito, R.Oosterveer, 

G.Rijkers, J.Strang, J.Vermeulen en C.Vrije. Leider: H.v.Rijthoven. 

- LENS B3: A.Aliabadi, C.Amhayi, A.Ancharad, S.el Ayadi, P.Barros, C.Coskun, A.Danun, M.v.Dijk, D.de Jong, F.Tastan, 

J.Vernee, M.Vissers en A.Zand. Leider: A.Zambib. 

- LENS C1: M.Abdellah, S.Akgul, O.Arslan, R.da Cruz, A.Eljabli, C.Hansen, M.el Mahi, N.Meijer, K.Muskiet, D.v.Poorten, A.de 

Randamie, A.Thohamachsun en S.Yildirim. Leiders: S.Alting en P.Vonk.   

- LENS C2: S.Akbal, E.Aktas, H.el Boubkari, M.Driessen, J.Imperator, A.Izidogru, K.Izidogru, F.el Kanfaoui, C.Karabulut, O.el 

Mhamdi, M.Mirkarimi, E.Ozkan, F.Turkoglu en A.v.d.Veen. Leider: D.v.d.Steen.  

- LENS C3: V.Autar, T.Bektes, R.v.d.Berg, A.Boutkabout, F.Boutkabout, M.v.Eersel, A.Ismail,  J.v.d.Luitgaren, R.Rasta, 

S.Sahin, L.Straub en R.de Wit. Leiders: Patrick en Peter van Fessem.  

- LENS C4: M.Abarqi, M.Ahlik, T.Ayyadi, H.Azez, J.Daal, N.Essiad, F.Imouhay, A.Karabag, M.Omri, V.Tarba, M.Yildirim en 

Q.de Zwart. Leiders: M.de Korver en J.Pronk.  

 

!! LEVER UITERLIJK 2 OKTOBER JE VOORINTEKENLIJST IN VAN DE GROTE CLUB ACTIE!! 
 

- LENS D1: O.Akkuzu, R.Bunsee, T.Fisher, O.Gogtas, R.v.Herp, T.Inan, D.Mensah, R.Moennasing, M.Ozyurek, H.Rahiembaks, 

S.Resodiwirjo, R.Rocha en C.Wilson. Leiders: R.Beck en M.Spa.  

- LENS D2: M.Ahjar, Z.Ipek, Y.Irzi, M.Karabocek, O.Lopes, M.el Ousrouti, I.Rasul, J.dos Santos Freitas, E.v.d.Spek, I.Tokmak, 

J.Verschuyl, U.Yildiz en P.Zemering. Leider: G.Karabocek.  

- LENS D3: A.el Boustati, P.Dewkali, I.Genc, W.Kocer, I.v.d.Linden, P.Maduro, J.Mahatam, R.Matthee, E.Ozgu, S.Poeran, 

G.Samburkan, U.Tokmak, D.Wir, A.Yazici en B.Yilmaz. Leider: D.Wir. 

- LENS D4: E.Aktas, D.Boateng, A.Bozat, M.Bulut, C.Burkan, I.Celik, R.Ghisaidoobe, A.el Haddioui, J.Khoulali, M.Neto, 

A.Ozdilek, C.Senturk, T.Tekdemir, O.Yalcin en M.Yalmon. Leider: W.Ghisaidoobe. 

 

!! LEVER UITERLIJK 2 OKTOBER JE VOORINTEKENLIJST IN VAN DE GROTE CLUB ACTIE!! 
 

- LENS E1: B.Arslan, M.v.d.Burg, K.Gezgin, A.Hosen, H.Kocer, R.Reddam, M.Resodiwirjo en M.Vrijenhoek. Leider: 

Th.Hoefnagel.  

- LENS E2: B.Altay, N.el Boustati, E.Cetin, K.Chtatou, K.Driessen, S.de Haan, E.Nooitmeer, R.Vasilda en D.de Zwart. Leider: 

A.Oosterveer.   

- LENS E3: A.Achalchi, M.Ahjar, J.Hughes, V.Imeci, T.Jankie, C.Nooitmeer, U.Sahin en F.Souna. Leider: M.Imeci.  

- LENS E4: J.Abrahams, L.Acer, F.Aldogan, M.Chaaibi, H.Devrilmez, Y.Erdogan, A.Gungor, M.Imouhay, F.Mustapha, 

S.Sayeed, H.Simsek en C.Yavuz. Leider: F.Fellah. Let op: er gaan nog spelers naar E3 en/of E5!!  

- LENS E5: S.Abdalla, U.Dogan, O.Ergul, L.Khalaf, D.Mesker, G.Narvaez, M.Ramdien, S.Ramdien S.Senturk en K.Soekhradj. 

Leider: F.Ergul.  

- LENS E6: wordt later nog samengesteld.  

 

!!DIT ZIJN VOORLOPIGE OPSTELLINGEN. WIJZIGINGEN KUNNEN NOG PLAATSVINDEN!! 
 

!! LEVER UITERLIJK 2 OKTOBER JE VOORINTEKENLIJST IN VAN DE GROTE CLUB ACTIE!! 
 

- LENS F1: J.Akalai, O.Arslan, C.Burkan, A.Genc, K.Mawete, M.Oztas, M.Reddam, T.Tuzlacik en F.Ulas. Leider: H.Bulut.  

- LENS F2:  N.Bozbey, A.Ciftci, F.Hoke, L.el Kanfaoui, M.Kesenek, S.Kilic, M.Lopes, M.Smuller, M.Sperwer en R.Yolcu. 

Leider: P.Bosman 

- LENS F3:  A.Achahchah, B.Akhannich, I.el Boustati, O.Faik, A.Khodabaks, C.Neto, B.Tuna, B.Ulas en O.Yilmaz. Leider: 

B.Akhannich.  

- LENS F4: R.Abdalla, R.Audhoe, R.Bisai, R.Dogan, B.Dosun, G.Ergul, S.Keskin, W.Merhai. K.Nyamekye, H.Ozdilek, 

E.Tekdemir en E.Yanik. Leider: B.Vierling. Let op: er gaan nog spelers naar F3 en/of F5!! 

- LENS F5: wordt later nog samengesteld. 
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- LENS F6: wordt later nog samengesteld. 

 

!!DIT ZIJN VOORLOPIGE OPSTELLINGEN. WIJZIGINGEN KUNNEN NOG PLAATSVINDEN!! 

 

!! LEVER UITERLIJK 2 OKTOBER JE VOORINTEKENLIJST IN VAN DE GROTE CLUB ACTIE!! 

 

NIEUWE E- EN F-KLASSERS NOG WELKOM!!! 
 

Op dit moment hebben wij nog plek voor 10 nieuwe E-klassers en 20 nieuwe F-klassers. Wij vragen de spelers van LENS E1 t/m 

LENS F4 om komende woensdag, 3 oktober, een vriendje uit de klas of uit de buurt mee te nemen naar de training!!  

 

TRAINER WOENSDAGMIDDAG GEZOCHT. 
 

Aangezien Leo van Rijn binnenkort 5 weken op vakantie gaat zoeken wij voor de woensdagmiddag van 14.30 t/m 17.00 uur een 

trainer voor de E- en F-jeugd. Wij denken aan een A- of B-klasser of aan een vader of moeder van onze jongste jeugd. Graag z.s.m. 

aanmelden bij Paul van den Steen.  

 

EEN MOOIE EN NUTTIGE SITE 
 

Ook wel eens lopen zoeken naar een voetbalcomplex en na veelvuldig vragen nog net op tijd of zelfs iets te laat het complex kunnen 

vinden??? Met onderstaande site, waarin veel (nog niet alle) adressen en routebeschrijvingen naar voetbalverenigingen in Nederland 

zijn opgenomen, behoort dit vanaf heden tot het verleden. Doe je voordeel er mee!!! Het adres is: 

 
http://home.wxs.nl/~tybb/gids/home.htm 

 

AANVOERDERSBIJEENKOMSTEN LENS A1 T/M LENS D4 
 

Natuurlijk houden we dit seizoen weer aanvoerders bijeenkomsten en de eerste datum is vastgelegd: 

- maandag 15 oktober van 18.30 t/m 19.30 uur voor alle aanvoerders en een teamgenoot van C1 t/m D4 

- maandag 15 oktober van 20.45 t/m 21.45 uur voor alle aanvoerders en een teamgenoot van A1 t/m B3 

 

Wij rekenen natuurlijk op alle aanvoerders met een teamgenoot. Leiders, gebruik de komende periode eens om met je groep over in te 

brengen onderwerpen te praten. 

 

TRAINERSMUTATIES EN VACATURES 
 

Het is ons gelukkig gelukt om de trainersvacatures in te vullen. Cetin Cakmak, trainer/coach van LENS 1 (zaterdag), gaat ook LENS 

B2 trainen op maandag- en woensdagavond van 19.30 t/m 20.30 uur. Daarna zelf nog een partijtje spelen. Dat moet kunnen!! Als 

begeleider op de zaterdag is Hans van Rijthoven beschikbaar. Op naar een leuk seizoen. Voor LENS B3 wisten wij Ahmed Zambib, 

speler van de zondagselectie, te strikken. Hij gaat jullie trainen op woensdagavond van 18.00 t/m 19.30 uur. Wel komen allemaal 

hoor!!! Op zaterdag is hij tevens jullie begeleider. Maak er samen iets van!!! 

 

NIEUW LENSSHIRT EN NIEUW LENSBROEKJE VANAF HEDEN TE KOOP!!!! 
 

Het nieuwe LENSshirt en het nieuwe LENSbroekje zijn te koop bij FREE KICK SPORT op de Weimarstraat. LENS D2 kreeg van de 

firma GUNTEC 15 nieuwe broekjes. LENS E1 en LENS E2 hebben via de firma ALTAY een sponsor gevonden die er voor zorgt dat 

zij als eerste teams van LENS in dit nieuwe tenue rondlopen. Bovendien krijgt LENS E2 ook nog nieuwe trainingspakken van deze 

zeer gulle sponsor. LENS E5 krijgt ook nieuwe shirts. Via de heer Ergul krijgen zij shirts van de firma SEVGI. Wie volgt??? 

Aanmelden bij Paul van den Steen!!!!! 

 

 

GROTE CLUB ACTIE: VOORINTEKENLIJSTEN INLEVEREN OP LENS!!!! 
 

Door attent reageren van de meeste leiders konden wij ondanks de vele afkeuringen toch nog de meeste C t/m F-klassers de 

voorintekenlijsten van de Grote Club Actie meegeven. Er werd direct enthousiast gestart met de voorverkoop. Wij vragen de 

jeugdleden om hier mee door te gaan maar de voorintekenlijsten uiterlijk dinsdag 1 oktober in te leveren op LENS alleen bij Paul van 

den Steen of Diana en Hans van Rijthoven. Na 2 oktober krijgen jullie de loten mee en moeten jullie deze echt gaan verkopen. Alles 

verkocht lever dan al het geld in bij Paul van den Steen. Hij rekent dan direct met jullie af (f.0,80 per verkocht lot). Niets verkocht in 

de voorverkoop dan krijg je alsnog 3 loten mee naar huis die alsnog verkocht moeten worden. Ook dit geld z.s.m. inleveren bij  Paul 

van den Steen. LENS hoopt zo 750 loten te verkopen en f.3000,- over te houden aan deze actie. De C, D en E-spelers die drie of meer 

loten hebben verkocht mogen op 29 april 2002 mee doen aan de voetbalclinic op LENS die gegeven wordt door een aantal spelers van 
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HFC ADO Den Haag 1. 

 

!! LEVER UITERLIJK 2 OKTOBER JE VOORINTEKENLIJST IN VAN DE GROTE CLUB ACTIE!! 
 

A- EN B- KLASSERS KOM IN ACTIE!!! 
 

Iedere zaterdag moeten er veel wedstrijden van de E- en F-jeugd gefloten worden op LENS. Het vinden van scheidsrechters is een 

tijdrovende zaak. Hans van Rijthoven coördineert dit. Wij vragen de A- en B-klassers van LENS om iedere zaterdag even in de 

administratiekamer te kijken of er de volgende week iets te fluiten valt. De lijst met wedstrijden ligt daar iedere week klaar. Ook 

zoeken wij nog begeleiders bij enkele E- en F-teams en bij LENS D4. Wellicht leuk voor twee A- of B-klassers om dit samen te gaan 

doen. Doe eens iets terug voor je kluppie!! 

 

OUDERS: MEDEWERKING GEVRAAGD!!! 
 

Het runnen van een voetbalvereniging kost heel veel tijd en energie. Alle vrijwilligers van LENS hebben nog een normale baan naast 

de werkzaamheden op LENS. Het is dus zaak om deze werkzaamheden te verspreiden onder zoveel mogelijk mensen. Dit kunnen 

zijn: seniorleden van LENS, oud-leden van LENS maar zeker ook de ouders van onze jeugdleden. Op dit moment is er een heel groot 

gebrek aan medewerkers achter de bar, scheidsrechters bij de jeugd en aan mensen die allerlei klusjes en wasjes kunnen doen op 

LENS. Kortom: er is genoeg te doen. Denk nu niet dat is niets voor mij of dat kan ik niet. Wij garanderen een goede begeleiding en 

een plezierige sfeer. Interesse of vragen, kom dan eens langs bij iemand van de jeugdcommissie. 

 

KEEPERSKAMP OP LENS 
 

Op 25 en 26 oktober (herfstvakantie) organiseert Hans van Rijthoven weer een tweedaags keeperskamp op LENS voor alle 

jeugdkeepers van LENS. Dit gaat weer een gaaf festijn worden. Binnenkort krijgen de keepers meer nieuws via Hans en natuurlijk 

schrijven jullie allemaal in. 

 

!! LEVER UITERLIJK 2 OKTOBER JE VOORINTEKENLIJST IN VAN DE GROTE CLUB ACTIE!! 

 

DE ZIEKENBOEG 
 

Nog steeds kunnen er een aantal jeugdspelers niet voetballen omdat zij geblesseerd zijn. Het gaat om: Ali Zambib, Chaib Amhayi, 

Awinash Loilargosain, Jermain Abrahams, Dennis Mesker, Keshav Soekhradj, Arda Genc, Ciwan Erdogan en Akshay Soekhradj. 

Jongens, allemaal van harte beterschap en wie weet kan je binnenkort weer voetballen. Laat je wel zoveel mogelijk bij de wedstrijden 

van je team zien 

. 

 

 

DE ELEKTRONISCHE LENSREVUE 

 
Een nog bescheiden, maar select groepje LENSers krijgt al enige tijd de LENSrevue per e-mail toegezonden. Hopelijk gaat de groep 

"elektronische LENSers" zich snel uitbreiden. Het heeft voor u het voordeel dat u de LENSrevue niet pas op donderdagavond uit uw 

brievenbus haalt, maar dat ons clubblad al op maandagavond in uw elektronische mailbox terecht komt. U krijgt voorlopig ook nog de 

gebruikelijke geprinte versie toegezonden, maar als het aantal elektronische LENSers zich snel uitbreidt gaat LENS fors porto- en 

drukkosten besparen.  Wilt u voortaan ook de LENSrevue per e-mail ontvangen dan is een mailtje naar jaapcolpa@lens-denhaag.nl 

genoeg.  

Waarschijnlijk overbodig te melden, maar alle informatie uit de LENSrevue (en natuurlijk nog veel meer) is ook op de LENS 

internetsite te vinden. De complete LENSrevue is daar zelfs ook in Word-formaat te downloaden. Het adres is natuurlijk bij iedere 

LENSers bekend: www.lens-denhaag.nl 

Mogelijkheden te over dus om digitaal op de hoogte te blijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er is lang over vergaderd, nagedacht en gebouwd. De testfase duurde zeker 4 weken. Maar nu is het zover.: sinds zaterdag 22 

september heeft LENS C3 een eigen home-page.  

Op deze site staan actualiteiten - nieuws - uit- en verslagen - wie is wie? - informatie over het team en natuurlijk is er een forum. 

De site is te benaderen via: 
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http://home.wanadoo.nl/cjalting/index.html/lensc3/  

of via de LENS-site 

www.lens-denhaag.nl 

 

Peter en Patrick van Fessem - Menno en Cees Alting wensen u veel surf- en leesplezier!!!! 

 TIP: zet deze page bij u/je favorieten!!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DWO B2-LENS B1 1-1 

 

De eerste wedstrijd van het seizoen 2001 - 2002. Het seizoen dat het volgens de meeste spelers van B1 moet gaan worden. Na een  

goede oefenperiode tegen sterke tegenstanders ziet iedereen het wel zitten bij jullie. Dus vol goede moed naar DWO.  Het begin van 

de wedstrijd was allemaal erg rommelig en werd er slecht afgespeeld, niks in de voeten. Wij supporters zullen het er maar op houden 

dat jullie toch wel zenuwachtig waren voor deze eerste wedstrijd. Toch kregen wij wel enkele kansen  om te scoren ( Ramazan, Bart ). 

De eerste helft eindigde in een 0 - 0 stand, maar als alle kansen benut waren had het zeker 0 - 3 kunnen staan. De 2e helft begon 

veelbelovend met een solo van Mitchel vanaf de middellijn maar het afronden mislukte helaas. Toen gebeurde wat niemand had 

gedacht DWO kwam op 1 - 0 door klungelig uitverdedigen. Mannen wel jullie koppie er bij houden. Hierna begon er een LENS 

offensief. Ricky met een vrije trap richting kruising, maar de goede DWO keeper tikte hem uit zijn doel. Een paar schoten uit de 

tweede lijn maar niks lukte,  totdat Stephan een corner kwam nemen en Yarkin, na wat gerommel in het strafschopgebied, de 1-1 

inschoot. Verder dan dit doelpunt kwamen wij helaas niet. 

DWO werd nog een keer gevaarlijk door een vrije trap, maar ook Johnny liet zien waarom hij in de B1 staat, klasse John.  

Huub ten Berge 

 

LENS B1 Oliveo B1  4-0 
 

Na een paar zeer regenachtige dagen konden wij toch nog onze 2e competitiewedstrijd spelen. Zelfs de zon kwam af en toe kijken. Na 

een zeer aanvallend begin kwam er in de 5e minuut een diepte pass van Michell dat uitmonde in bijna een goal. John, de keeper deed 

zijn werk goed en hield de ballen uit het goal. In de 25e minuut kwam er een grote kans voor Ricky, maar helaas. Voor LENS kwam 

er in de 35e minuut een gele kaart voor praten  !.  Na goed doorzetten van Mitchell werd het toch nog in de eerste helft 1-0. Direct 

gevolgd door een goal van Rickey 2-0 en in de 40e minuut scoorde Rick weer de 3-0 Er werd goed gevoetbald, er kwam meer lijn in 

het spel met goede combinaties. In de tweede helft scoorde Oscan na een actie van Stefan in de 11e minuut (4-0) Na 25 minuten moet 

Ricky geblesseerd de wedstrijd verlaten. John redt in de 35e minuut en voorkomt een tegengoal. De 2e helft gaf minder voetbal te zien 

dan de eerste helft. Twee gespeeld en 4 punten een goede start van de competitie. 

 

Jan Hendriks  

 

Bedankt !! 

 

Ik wilde namens alle spelers van B2 van het vorig seizoen, Mohammed Salhi  bedanken voor de prettige en goede samenwerking en 

we wensen je al het goede in de toekomst. We hopen je nog eens langs de velden van LENS te zien en zeker bij de B2. We vonden je 

een goede en gezellige trainer. 

 

Tot ziens, namens iedereen 

Mia Rijkers.  

 

 

Sportlust ‘46 C1  LENS C1      6–1 
 

De wedstrijd begon goed  en we waren sterker. Al vroeg in de wedstrijd kregen we een doelpunt tegen na een foute ingooi dus het 

werd 1-0. Ongeveer 5 min. daarna schoot Kevin met een volley op het doel maar de keeper stopte hem mooi en hield hem uit de 

kruising. Vlak daarna kregen we weer een doelpunt tegen, en daarna weer. We gingen met een 3 – 0 achterstand de rust in. In de rust 

gingen we beter en sterker voetballen. De spits van Sportlust had geen schijn van kans tegen Mohamed en Ricardo. Het stond gewoon 

als een muur. We kregen nog heel veel kansen via Adnane en Serhat maar ze vonden het net niet. Daarna zakten we terug en gelijk 
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een doelpunt tegen  ” bam’’ 4 – 0. Daarna gaf Mohamed een schitterende pass in de loop op Kevin die verlengde hem naar Adnane en 

hij maakte hem goed af 4 – 1. Daarna zaten we er doorheen, het werd nog 5 – 1 en 6 – 1 was de eindstand. Volgende week Katwijk en 

die gaan we goed aanpakken.  

  

Nico en Tinus. 

 

LENS C2 – HMSH C1: 10-2 
 

Onze eerste competitiewedstrijd vandaag en we hadden er duidelijk zin in. Al was het wel schrikken in het begin toen bleek dat we 

zonder keeper zaten. (Voortaan afbellen Serkan!!) Gelukkig was Mark bereid om de eerste helft te gaan keepen. Vanaf de eerste 

minuut zocht LENS de aanval en ontstonden er mooie combinaties en voorzetten vanaf de zijkanten. Het  werd snel 1-0 (hard schot 

van Mohsen) en 2-0 (een hele mooie van Andy) en de wedstrijd leek al gewonnen, dachten te veel spelers waarschijnlijk in het veld. 

Daardoor werd er veel te gemakkelijk verdedigd en werden er geen duels meer gewonnen en dit leverde dan ook de 2-1 op. Met deze 

stand gingen we rusten en werd het toch nog even spannend. Bij het begin van de tweede helft werd echter al vrij snel duidelijk dat, 

als LENS hard blijft werken, het gewoon een stuk beter is dan HMSH. Mark schoot al snel, na een mooi pass van Fuat, de 3-1 binnen 

en vanaf toen was het prijsschieten op het doel van HMSH. Er volgden nog veel hele mooie aanvallen en doelpunten, maar er moet 

ook wel bij gezegd worden dat HMSH ons niet echt veel meer in de weg stond. Uiteindelijk scoorden nog: Mohsen, Mark, Ossy, 

Hamza, Andy en Cumali 2x. Een leuk begin van de competitie en nu maar hopen dat we ook zo leuk proberen te blijven voetballen als 

we wat moeilijkere tegenstanders krijgen. Orelio nog bedankt dat je een helftje ging keepen bij ons. 

 

Dennis van den Steen. 

 

LENS D1 – TONEGIDO D1   0-0        

 

De wedstrijd werd begonnen met een aantal mutaties, dit hield in dat er 2 spelers naast stonden die te laat waren. 

Na een goede warming-up moest LENS proberen de 3 punten op het Escamp terrein te houden. De beginfase was echter voor 

TONEGIDO en dit werd goed hersteld door LENS doordat sommige spelers wat beter in hun spel kwamen. Na verschillende kansen 

te hebben gehad bleef de stand nog steeds ongewijzigd. Het spel voor de rust was ook niet veel bijzonders en moeten we maar snel 

vergeten. Na in de rust een goede bespreking te hebben gehad ging LENS er weer met volle moed tegenaan. En inderdaad de peptalk 

hielp, er werd weer als vanouds gevoetbald en doordat voetbal kwamen de grote kansen. Met name Camarqui en Danny kregen goede 

kansen. Dit waren niet alle kansen, maar om die op te noemen zijn we nog even bezig. Waar nog aan gewerkt moet worden is dat we 

de achterlijn halen en dan voorgeven aan de spitsen. Voor de rest hebben we goed als team gevoetbald en als we zo door blijven gaan 

weten wij zeker dat dit seizoen nog eens heel leuk kan worden. Jongens zorg ervoor dat jullie volgende week op tijd zijn. 

 

Raymond Beck, Marko Spa en Joop Goos. 

 

 

!! LEVER UITERLIJK 2 OKTOBER JE VOORINTEKENLIJST IN VAN DE GROTE CLUB ACTIE!! 
 

DHC E 1 - LENS E 1    3-1 
Na veel regen ging deze wedstrijd toch door. Om 8 uur was iedereen aanwezig en vertrokken we naar Delft. Het werd een moeilijke 

wedstrijd tegen een sterke tegenstander. Al snel kwamen we achter, omdat er verkeerd gedekt werd. Toch werd er aardig 

samengespeeld en ontstonden er kansen op de gelijkmaker. Helaas viel het doelpunt aan de andere kant, nu na slordig balverlies. In de 

tweede helft hebben we er van alles aan gedaan. Het werd verdiend 2-1 en de gelijkmaker leek er aan te komen. Vlak voor tijd besliste 

DHC de wedstrijd (3-1)  

 

VUC E 1 - LENS E 2   1-1 
In een leuke wedstrijd hebben VUC en LENS de punten netjes verdeeld. Toch had er wel meer in gezeten. In de eerste helft werd er te 

slap begonnen en daardoor kreeg de tegenstander te veel kansen. In de tweede helft een veel sterker LENS, wat resulteerde in de 

mooiste kansen, die helaas gemist werden. Het werd tenslotte een gelijkspel (1-1) 

 

Theo                                                                      
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Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 

Den Haag                  tel  070 – 3661314 

 

Postadres  
Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 
Postbank     33.67.11 
Rabobank    129.924.229 

 

Samenstelling bestuur 
R.Vergeer    (vz) tel. 070 – 3661344 

F.Grens       (secr) tel. 010 – 4527327 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

C.Veldink   (penn.)    tel  079 – 3314348  

H.v.d.Sman tel. 070 – 3257887 

D.van Rijthoven         tel  070 – 3615208 

 

Senioren zondag en zaal 
W.J.M. Heijnen tel. 070 – 3461088 
 

Senioren zaterdag 
J.C. Ham                   tel. 070 – 3679687 

 

Jeugd 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

 

Club van 100 
H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek tel. 030 – 6036157 
H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

 

Coördinator techn. Zaken 
F. van Dijk                 tel.  070 – 3634818 
 

Bar 
 

 

Trainers 
Zondag 

H. Lamens  tel. 070 – 3455787 
A.’s-Gravendijk tel. 070 – 3966095 

 

Zaterdag 
C. Cakmak                 tel. 06 –14699183 

 
Redaktie 
C.Lamers                   tel. 070 – 3661314  

H.v.d.Sman                tel. 070 --3661314 
 

emailadres: vv.lens@12move.nl 

 

Redaktie internet 
Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 

Cees Alting: cjalting@wanadoo.nl 

 

Internet-site: 
 

       www.lens-denhaag.nl 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKTIE 

 Alle kopy moet vóór maandag  22 oktober 2001 bij de redaktie binnen zijn. 

De kopy kunt u kwijt in de brievenbus in de hal van het clubgebouw 

 

      
 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   75e jaargang, nummer  6,  11 oktober 2001 Opgericht 

O Opgericht 18 december 1920 
 

 

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 

 
LENS 1 IN DE COMPETITIE 
LENS 1 (zat) won maar liefst met 6 - 2 van VCS maar uit tegen Neta Dall werd het slechts 1 - 1. 

Een redelijke 5e plaats op de ranglijst is het gevolg. LENS 1 (zon) doet het tot nu toe wat minder. 

Tegen Haagse Hout werd het 2 - 2 en zowel het veldspel (buiten het eerste half uur om) als de 

discipline haalden niet het niveau dat wij als LENS nastreven. Afgelopen zondag tegen koploper 

GDA, voor het oog van heel veel publiek, een hele leuke en spannende wedstrijd waarin LENS 

zich zelf echter weer te kort deed (3 - 3). De huidige 8e plaats op de ranglijst is toch wat 

teleurstellend. Tijd om hier iets aan te gaan doen!!! De komende wedstrijden zijn:  

 

- 13 oktober 14.30 uur LENS 1 (zat) - HTSV 1 (wordt wellicht uitgesteld wegens het 

terugtrekken (??) van HTSV) 

- 14 oktober 14.00 uur Quick Steps 1 - LENS 1 (zon)  Terrein: Nijkerklaan 

- 20 oktober LENS 1 (zat) vrij!!  (wellicht een vriendschappelijke thuiswedstrijd om 14.30 

uur) 

- 21 oktober 14.00 uur LENS 1 (zon) - Blankenburg 1  Derde ronde Amstel Beker 

    

LENSARCHIEF 
Cees Alting is aan de slag gegaan met het LENSarchief. Hij gaat alles wat aanwezig is ordenen 

en zoveel mogelijk compleet maken. Het gaat voornamelijk om de jaarboeken LENS in de pers, 

jaargangen van de LENSrevues, verslagen van de algemene ledenvergaderingen en de daarbij 

behorende documenten zoals begrotingen, financiële verslagen en jaarverslagen van de  diverse 

commissies. Heeft u nog iets op zolder staan dat het LENSarchief kan verrijken geef het dan af 

op LENS of stem eerst even af met Cees Alting. 

 

JAARVERSLAGEN 
Wij verzoeken onze secretarissen om hun jaarverslag over het seizoen 2000/2001 uiterlijk eind 

september (het liefst op flop) in te leveren bij de algemeen secretaris: Fred Grens. Deze verslagen 

hebben wij nodig voor de algemene ledenvergadering die dit jaar wordt gehouden op de 81-ste 

verjaardag van LENS t.w.: 18 december 2001. 

 

CONTRIBUTIEBETALINGEN 
Ondanks vele verzoeken van onze kant zijn er nog steeds leden die op dit moment de contributie 

over dit seizoen niet hebben betaald. U heeft nog tot 1 november de tijd om de contributie te 

betalen zonder dat er door ons een boete van f.10,- wordt opgelegd. Gironummer 336711 t.n.v. 

penningmeester LENS te Den Haag wacht op uw bijdrage!!!! 

 

Het Bestuur 

 

 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2001/2002 
Algemeen contactpersoon: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag. Telefoon: 

070-4400603 (tussen 19.00 en 20.30 uur). 

 

Hoofdleider A- en B-klasse: Hans van Rijthoven.  Tel: 070-3615208 bij geen 

gehoor 070-4400603 

Hoofdleider C- en D-klasse: Diana van Rijthoven.  Tel: 070-3615208 bij geen 

gehoor 070-4400603 

Hoofdleider E- en F-klasse: Paul van den Steen.  Tel: 070-4400603 bij geen 

gehoor 070-3615208 
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 SENIOREN ZONDAG     SENIOREN ZATERDAG 

 Algemene informatie     Algemene informatie 

 Contactpers.    W.J.M. Heijnen   tel: 070 - 3461088  Contactpers. J. Ham tel: 070 - 3679687   

                J. Verkijk tel: 070 - 3617033

 Wedstrijddag   B. Vierling       sema: 06 - 65000816 

           Mob.  06 - 17406344  

 

  Afkeuringinformatie ( niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFOthuis / teletekst pag. 603 of 

  De afkeuringlijn KNVB District West 2 tel: 0900-9008000 

 

 
Donderdag 11 oktober 2001 

20.30 uur  LENS 4  - Hanenburg  veld 2 

 

Zaterdag 13 oktober 2001 

14.30 uur  LENS 1 (zat)  - HTSV 1  veld 1 208862  A.Wolters  

 

Zondag 14 oktober 2001 

14.00 uur  Quick Steps 1  - LENS 1  Nijkerklaan  A.M.de Wolff 

11.00 uur  Westlandia 4  - LENS 2   sportp.Hoge Bomen/Naaldwijk J.P.A.Vis  

12.00 uur  HBS 5   - LENS 3   Evert Wijtemaweg C.J.Rouffaer 

10.00 uur  de Postduiven 3 - LENS 4  Madesteinweg  NN 

10.00 uur  Laakkwartier 8  - LENS 5  Jan van Beersstraat NN 

 

Donderdag 18 oktober 2001 

20.30 uur  LENS 4  - Graaf W 11 Vac veld 2 

 

Zaterdag 20 oktober 2001  

14.30 uur  LENS 1 (zat)  - ?????  

 

Zondag 21 oktober 2001  

14.00 uur  LENS 1  - Blankenburg 1(beker) veld 1 293251  J.N.J.van den Berg  

11.00 uur  VIOS 2  - LENS 2  Melis Stokelaan  H.F.Vis 

10.30 uur  LENS 3  - ODB 3   veld 1 269560  NN 

14.00 uur  HDV 3  - LENS 4  Zuiderpark  NN 

10.30 uur  LENS 5  - Jai Hanuman 6  veld 2 280420  NN 

 
Ondersteun het barpersoneel daar heeft u ook profijt van. 
 

Uitslagen 
LENS 1 (zat) - VCS 1   2 - 6 

Haagse Hout 1 - LENS 1  2 - 2 

Vredenburch 2 - LENS 2  1 - 5 

JuVentaS 2 - LENS 3  1 - 0 

GDA 4  - LENS 4  1 - 1 

WIK 6  - LENS 5  afg. 

Neta Dall 1 - LENS 1(zat)  1 - 1 

LENS 1  - GDA 1   3 -3 

LENS 2  - Quintus 2  3 - 2 

LENS 3  - TAC’90 3  0 - 3 

LENS 4  - REMO 4  7 - 0 

LENS 5  - Adelaars 4  2 - 4 

 

Aanvoerders: 
LENS 3: trainer/coach Reno Vorkink tel: 070-609399 of 06-53995368 

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers tel: 070-3250789 

LENS 5: Jan Muns  tel: 070-3975459 
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Propaganda voor het amateurvoetbal op Escamp I 

LENS LAAT ZICH TWEE PUNTEN AFSNOEPEN IN EEN HEERLIJK DUEL 
LENS 1 - GDA 1 3—3          7 oktober 2001             door Jaap Colpa 

 

Wat kan voetbal toch leuk zijn! De pioniers die eind 19e eeuw bedachten dat rennen achter een bal veel plezier voor de spelers 

en vermaak voor de toeschouwers zou kunnen geven hebben het helemaal bij het rechte eind gehad. We twijfelen er 

tegenwoordig nog wel eens aan, maar vandaag is weer bewezen dat als twee goed voetballende ploegen met een positieve, 

sportieve instelling het veld in gaan, het publiek de winnaar kan zijn. Want er was vandaag veel te genieten op sportpark 

Escamp I. Twee ploegen die volop strijd leverden, veel mooie acties in huis hadden en het publiek geen moment verveeld 

hebben. De kansen wisselden voortdurend en beide ploegen bleken heel gedreven om maar één doel te bereiken: winnen! 

 

De LENS-supporters keken desondanks wat zuur toen de 2x45 minuten erop zaten en een 3-3 eindstand op het scorebord stond. Want 

wat waren onze jongens dichtbij de overwinning geweest! En die overwinning was vandaag min of meer noodzaak om aan het rechter 

rijtje te ontsnappen. Wat is er mooier dan de ongeslagen koploper de punten te ontfutselen. LENS had deze partij kunnen en eigenlijk 

ook moeten winnen. In de rust was er een comfortabele 2-0 voorsprong bereikt en alles klopte bij de boys van Hans Lamens. De 

trainer had een verrassende opstelling het veld in gestuurd. Dobias Hogervorst, tot nu toe aanvaller, werd sluitpost van de verdediging, 

waardoor Fred Spa een linie opschoof en voor de druk vanaf het middenveld moest zorgen. Het duo Spa en Spaans moest het spel dus 

maken en dat lukte in de eerste helft heel goed. LENS was gretig en liet zien dat de twijfelachtige resultaten van de laatste weken op 

een vergissing berustten. LENS liet zien dat het wel degelijk goed kan voetballen en had het geluk dat het na een kwartier in de 

wedstrijd werd geholpen door een eigen doelpunt van de Loosduiners. In het restant van de eerste helft waren de beste kansen voor 

LENS en uit één daarvan scoorde Sascha Glaudemans een wonderschoon doelpunt. Vanaf de linkerkant haalde hij snoeihard uit in de 

verre hoek. Dit doelpunt zag er extra mooi uit door de nieuwe doelnetconstructie waarin de bal net even wat langer tegen het net blijft 

"plakken" dan in de conventionele touwen. Heerlijk! Een doelpunt dat een uitroepteken zette achter de LENS-letters in dit fraaie 

nieuwe net. 

 

Dat LENS uiteindelijk niet de drie punten kon bijschrijven heeft het volkomen aan zichzelf te wijten. Het maakte het zich onnodig 

moeilijk doordat de geboden kansen in het begin van de 2e helft niet werden benut. Een kopbal van Maurice Schuurman belandde op 

de lat en in de rebound waren er opgelegde mogelijkheden om alsnog te scoren. Ook Jeroen Hoefnagel verscheen oog-in-oog voor de 

GDA-doelman maar miste de kans. Als één van deze twee kansen was verzilverd, was LENS van GDA af geweest. Te vroeg in de 

wedstrijd waren het de roodwitten die de aansluittreffer konden produceren, waardoor de mannen van Madestein terug konden komen 

in de wedstrijd. Ze zetten er nog een tandje bij en waar iedere LENSer bang voor was, gebeurde 20 minuten voor tijd: GDA kwam 

langszij en ging vervolgens voluit voor de winst 

 

LENS liet zich echter niet terugdringen en gaf er blijk van over de nodige veerkracht te beschikken. Een terug stuitende bal uit een 

kopbal op de lat van Sascha werd 9 minuten voor tijd door Jeroen Hoefnagel binnengewerkt (3-2). "Wedstrijd in de tas", zou je 

denken, maar niets was minder waar. Helaas slaagde men er niet in de partij op de routine uit te spelen en liet de lijstaanvoerder 

alsnog een punt pakken. Hoewel er goed voetbal was voorgeschoteld veroorzaakte dit resultaat toch wat sombere gezichten bij de 

LENS-aanhang. Maar wat blijft hangen is een heel positief gevoel: een wedstrijd met twee ploegen die vol beleving speelden, elkaar 

sportief tegemoet traden en prima voetbal lieten zien voor een goed gevulde tribune. Voeg daarbij een uitstekende scheidsrechter en 

gezellige ambiance. Kortom, het was fijn langs de lijn. Maar toch........die drie punten waren zo dichtbij. 

 

Scoreverloop: 

16. 1-0 Eigen doelpunt GDA 

37. 2-0 Sascha Glaudemans 

63. 2-1 

69. 2-2 

81. 3-2 Jeroen Hoefnagel 

84. 3-3 

 

Opstelling 

Michael Oude Nijhuis; 

John Mansveld, Dobias Hogervorst, Brian Linger, Fahrid Cijntje; 

Maurice Schuurman, Jimmy Spaans, Fred Spa, Sascha Glaudemans 

Elouafi Azahnoun (76.Abdoullaye Cisse), Jeroen Hoefnagel (85.Dennis v.d. Steen) 

 

 

100 100 100     CLUB van 100         100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100 100   

 
MOOI. Ondanks allerlei narigheid in de wereld zijn er toch fantastische mooie momenten. Afgelopen donderdag kreeg ik echt 

anoniem fl. 100,- toegeschoven. Zelfs zo dat ik niet eens weet van wie het is ! Alleen zeg ik dat de buurman op nr. 2  namens 

LENS heel hartelijk bedankt wordt voor zijn financiële bijdrage. Zo willen we er nog wel meer hebben. Nou zijn er natuurlijk 

heel veel buurmannen in de wereld, ze hoeven niet allemaal te betalen maar het zo wel heel mooi zijn als er een paar het doen. 

LENS leeft   onder de mensen. Bij een Club willen komen waar heel veel mooie dingen gebeuren? De Club van Honderd. Hoe 
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wordt je lid van de Club van Honderd doe het volgende: stort fl. 100,- op de postrekening 336711 t.n.v. de penningmeester van 

Lens o.v.v. Club van Honderd.   

 

Uitspraak van de ½ maand: Ook U…. kan iets MOOIS doen! 

Gegroet          Henk Hoppenbrouwers        070-3250789  

 

P.S.: LENS4 gaat scouten in Engeland op zoek naar een goede tegenstander! 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

 

 

Blij en gelukkig zijn wij met de geboorte                                                            Fred en Nicole, 

          Van onze zoon en broertje                                                                         Wesley en Cassandre Lancel 

                                                                                                                              Mesdagstraat 3  

                  Giovanni                                                    2665 XK Bleiswijk                         

                                                                                                                              Tel. 010-5213980 

Geboren op 27 september 2001 om 22.30 uur 

Weegt 3600 gram en is 50 cm lang 

Wilt u onze zoon komen zien, 

Belt u even anders slaapt hij misschien 

 

 

PROGRAMMA SENIOREN ZAALVOETBAL 
Vrijdag 12 oktober 2001  
22.00 uur  SEV 4   - LENS 3  Kastelenring  NN 

 

Maandag 15 oktober 2001  
21.00 uur  GONA 1  - LENS 1  Lipa   NN 

22.00 uur  LENS 3  - Semper Altius 3 Oranjeplein  NN 

 

Woensdag 17 oktober 2001  
19.00 uur  Westlandia 14   - LENS 4  de Pijl   NN 

20.00 uur  LENS 2  - Westlandia 5  de Schilp 203045 NN 

 

Vrijdag 19 oktober 2001  
19.00 uur  LENS 1  - GONA 1  Loosduinen 202896 NN 

 

Maandag 22 oktober 2001  
21.00 uur  Haagse Hout 3  - LENS 3  Overbosch  NN 

 

Woensdag 24 oktober 2001  
22.00 uur  LENS 4  - Westlandia 14  Oranjeplein 205190 NN 

22.00 uur  Westlandia 5  - LENS 2  de Pijl   R.E.van der Zee 

 

Vrijdag 26 oktober 2001  
19.00 uur  LENS DS1  - GSC ESDO DS1 de Blinkerd 205575 G.Keijzer 

 

Maandag 29 oktober 2001  
22.00 uur  Arentsburg 2  - LENS 1  Overbosch  W.van Gool 

 

Woensdag 31 oktober 2001  
19.00 uur  Semper Altius 2 - LENS 2  de Schilp  NN 

 

Vrijdag 2 november 2001  
19.00 uur  Honselersdijk DS2 - LENS DS1  Westlandhal  NN 

22.00 uur  LENS 3  - VNI 2   Ockenburgh 203685 NN 

22.00 uur  Maz. Stars 4  - LENS 4  de Veur   NN 
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Ligging Sporthallen: 
Oranjeplein : Slicherstraat 11,   tel: 070-3800911 

Lipa  : Paets van Troostwijkstraat 93a, tel: 3996869 

Loosduinen : Groen van Prinstererlaan 276, tel: 3236706 

Zuidhaghe : Melis Stokelaan 1201,  tel: 070-3671508 

  Ingang Beresteinlaan 

RKDEO  : Sportparkweg 1, Nootdorp tel: 015-3109577 

Overbosch : Vlaskamp 3   tel: 3474684 

Vreeloo  : Veilingweg 14-16, De Lier tel: 0174-521066 

Kastelenring : Sportparkweg 4, Leidschendam tel: 3278972 

Oliveo-hal            : Sportlaan 2, Pijnacker                    tel: 015-3692142 

de Schilp : Schaapweg 2, Rijswijk,  tel: 3941507 

de Pijl  : Bachlaan 1, Naaldwijk  tel: 0174-624791 

de Veur  : Prismalaan 40, Zoetermeer tel: 079-3615398 

Westlandhal         : Spinel 4 ’s-Gravenzande                tel: 0174-415798 

 

Aanvoerders: 
LENS 1:      Oscar van der Laar tel: 06-22669238 

LENS 2:      Andre Kuypers tel: 070-3250471 

LENS 3       Ed Vuijk  tel: 070-3960448 (06-20979391) 

LENS 4:      N.Vastenburg  tel: 070-3294254 

LENS DS1: Bettie Driessen tel: 070-3295598 
VAN HET JEUGDFRONT 

 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2001/2002 
Algemeen contactpersoon: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag. Telefoon: 070-4400603 (tussen 19.00 en 20.30 

uur). 

 

Hoofdleider A- en B-klasse: Hans van Rijthoven.  Tel: 070-3615208 bij geen gehoor 070-4400603 

Hoofdleider C- en D-klasse: Diana van Rijthoven.  Tel: 070-3615208 bij geen gehoor 070-4400603 

Hoofdleider E- en F-klasse: Paul van den Steen.  Tel: 070-4400603 bij geen gehoor 070-3615208 

 

Aangezien de hoofdleiders ook nog een gewone baan hebben verzoeken wij iedereen om het bellen te beperken tot ’s-avonds tussen 

19.00 en 20.30 uur. Graag ieders medewerking. Is de hoofdleider niet thuis bel dan gerust naar de andere hoofdleider. 

 

!!LEVER HET GELD VAN DE GROTE CLUB ACTIE ZATERDAG IN OP LENS!! 
 

Wedstrijdprogramma JEUGD(tijds)wijzigingen mogelijk) 

Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  van 

LENS: 

Vervoer 

A1 13 okt 14.00 uur Full Speed A1 Uit Kerkpolder/Delft 12.30 uur Auto?? 

 20 okt 15.00 uur DWO A1 Uit Spprk West/Zoetermeer 13.15 uur Auto?? 

 22 okt 19.00 uur Quintus A1 (vr) Thuis Veld 2 18.00 uur  

B1 13 okt 12.30 uur DUNO B1 Thuis Veld 1 11.30 uur  

 20 okt 11.45 uur Forum Sport B1 Uit Pr.Bernardlaan/Voorburg 10.00 uur Auto 

B2 13 okt 14.30 uur Haagse Hout B1 Thuis Veld 3 13.30 uur  

 17 okt 19.00 uur (vr) Thuis Veld 2 18.00 uur  

 20 okt 12.30 uur RVC/Rijswijk B3 Thuis Veld 1 11.30 uur  

B3 13 okt 13.30 uur RAVA B1 Uit Houtwijk 12.30 uur Auto/fiets 

 20 okt 14.00 uur VELO B3 Uit Noordweg/Wateringen 13.00 uur Auto/fiets 

C1 13 okt 11.00 uur DHC C1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

 20 okt 11.00 uur HBS C1 (vr) Thuis Veld 1 10.00 uur  

C2 13 okt 12.30 uur VCS C3 Uit Dedemsvaartweg 11.15 uur Lopen 

 20 okt 08.45 uur DUNO C2 Uit Mr.Nolenslaan 07.30 uur Auto 

 24 okt 15.00 uur Minster FC (vr) Thuis Veld 2 14.00 uur  

C3 13 okt 10.00 uur Toofan C1 Uit Wijndaelerweg 09.00 uur Auto 

 20 okt 13.30 uur RAVA C1 Uit Houtwijk 12.30 uur Auto 

 24 okt 15.00 uur Uppingham FC (vr) Thuis Veld 1 14.15 uur  

C4 13 okt 12.00 uur DUNO C3 Thuis Veld 3 11.15 uur  

 20 okt 12.00 uur Quick C5 Thuis Veld 3 11.15 uur  

D1 13 okt 09.30 uur Quick D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  
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 17 okt 15.00 uur Zie kopie 1e jaars D Uit Zuiderpark 13.45 uur Auto 

 20 okt 11.00 uur VCS D1 Uit Dedemsvaartweg 09.45 uur Lopen 

 24 okt 10.00 uur DWO-toernooi Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 

D2 13 okt 14.30 uur WIK D1 Uit Zuiderpark 13.15 uur Auto 

 17 okt 15.00 uur Zie kopie 1e jaars D Uit Zuiderpark 13.45 uur Auto 

 20 okt 09.30 uur Laakkwartier D2 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 24 okt 13.00 uur Noel Baker FC (vr) Thuis Veld 2 12.00 uur  

D3 13 okt 12.00 uur RAVA D1 Uit Houtwijk 11.00 uur Auto 

 20 okt 09.30 uur Westlandia D3 (vr) Thuis Veld 3 08.45 uur  

 24 okt 13.00 uur St.Cleres FC (vr) Thuis Veld 1 12.15 uur  

D4 13 okt 09.30 uur Delft D3 (vr) Thuis Veld 3 08.45 uur  

 20 okt 14.30 uur Westlandia D6 (vr) Thuis Veld 3 13.45 uur  

E1 13 okt 11.00 uur Cromvliet E1 Uit Brinckerinckstraat 10.00 uur Auto 

 17 okt 15.30 uur ADO DH-toernooi Uit Zie kopie!! 14.30 uur Auto 

 20 okt 09.30 uur RKAVV E1 (vr) Thuis Veld 2 09.00 uur  

E2 13 okt 09.30 uur Scheveningen E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 20 okt 10.15 uur GDA E2 Uit Madesteijn 09.15 uur Auto 

E3 13 okt 11.30 uur Cromvliet E3 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 20 okt 09.00 uur RVC/Rijswijk E4 Uit Spprk Pr.Irene/Rijswijk 08.00 uur Auto 

E4 13 okt 11.30 uur VIOS E1 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 20 okt 11.30 uur Semper Altius E2 Thuis Veld 2 11.00 uur  

E5 13 okt 09.45 uur HBS E9 Uit Daal en Bergselaan 08.45 uur Auto 

 20 okt 13.30 uur LENS E6 (vr) Thuis Veld 2 13.00 uur  

E6 13 okt 13.30 uur Westlandia E9 (vr) Thuis Veld 2 13.00 uur  

 20 okt 13.30 uur LENS E5 (vr) Thuis Veld 2 13.00 uur  

F1 13 okt 09.30 uur VCS F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 20 okt 09.00 uur Forum Sport F1 Uit Pr.Bernardlaan/Voornburg 07.45 uur Auto 

F2 13 okt 08.45 uur Quick F3 Uit Savorninlohmanlaan 07.45 uur Auto 

 20 okt 09.30 uur Concordia F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

F3 13 okt 08.45 uur Quick F9 Uit Savorninlohmanlaan 07.45 uur Auto 

 20 okt 11.30 uur Triomph F1 Thuis Veld 2 11.00 uur  

F4 13 okt 08.45 uur HBS F8 Uit Daal en Bergselaan 07.45 uur Auto 

 20 okt 13.30 uur LENS F4 (vr) Thuis Veld 2 13.00 uur  

F5 13 okt 13.30 uur DHC F4 (vr) Thuis Veld 2 13.00 uur  

 20 okt 13.30 uur LENS F5 (vr) Thuis Veld 2 13.00 uur  

F6 13 okt Vrij!!      

 20 okt Vrij!!      

!!LEVER HET GELD VAN DE GROTE CLUB ACTIE ZATERDAG IN OP LENS!! 

B I J Z O N D E R H E D E N: 
- Afbellen wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd alleen bij de hoofdleider thuis tussen 19.00 en 

20.30 uur. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks vanaf 16.00 uur en op zaterdag vanaf  08.00 uur. 

- Afbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur af op LENS (070-3661314) 

- Wedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Voor 08.15 uur 

bellen heeft geen zin; wij weten dan nog niets!! Bel nooit naar de hoofdleider thuis!!  

- Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

- Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen!! 

- Vragen, opmerkingen, ideeën: bel alleen ’s-avonds naar de hoofdleider tussen 19.00 en 20.30 uur. 

- De volgende LENS-revue verschijnt op donderdag 25 oktober  

- Aanwezig jeugdcommissie op : 13 oktober vanaf  07.30 uur: Patrick en Peter van Fessem 

      20 oktober vanaf  07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

 

OPSTELLINGEN LENS A1 T/M LENS E3 
De opstellingen van LENS A1 t/m LENS E3 zijn "definitief" en inmiddels bekend bij alle spelers. Vanaf heden plaatsen wij alleen 

nog maar de wijzigingen in deze teams in de LENSrevue. Heb je vragen bel dan 's-avonds tussen 19.00 en 20.30 uur naar de 

hoofdleider. 

 

! OP 1 NOVEMBER NOG CONTRIBUTIEACHTERSTAND, DAN F.10,- BOETE! 
 

OPSTELLINGEN LENS E4 T/M LENS F6 
Door de aanwas van nieuwe leden bij onze E- en F-jeugd moeten wij m.n. bij LENS E4, E5 en E6 en bij LENS F4, F5 en F6 de 

komende weken nog wel wat in de opstellingen schuiven. We "selecteren" in overleg met de leiders en houden ook zoveel mogelijk 

rekening met speciale wensen van ouders. Na 21 oktober hopen wij echter ook deze opstellingen "definitief" te hebben. Heeft u 

ondanks alles toch nog vragen, bel dan 's-avonds tussen 19.00 en 20.30 uur naar Paul van den Steen (4400603). De opstellingen zijn: 
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- LENS E4: J.Abrahams, L.Acer, M.Chaaibi, H.Devrilmez, Y.Erdogan, A.Gungor, M.Imouhay, F.Mustapha en R.Putters. Leider: 

F.Fellah.  

- LENS E5: S.Abdalla, O.Coskun, U.Dogan, O.Ergul, M.Ramdien, S.Ramdien S.Sayeed, H.Simsek en C.Yavuz. Leider: F.Ergul.  

- LENS E6: A.Bingol, T.Cav, J.Elfergougui, A.Jama, L.Khalaf, D.Mesker, G.Narvaez, A.Ouellaf, M.Ouellaf, S.Senturk en 

K.Soekhradj. Leider: P.Tettero.  

 

DIT ZIJN VOORLOPIGE OPSTELLINGEN. WIJZIGINGEN KUNNEN NOG STEEDS PLAATSVINDEN! 
 

- LENS F1: J.Akalai, O.Arslan, C.Burkan, A.Genc, K.Mawete, M.Oztas, M.Reddam, T.Tuzlacik en F.Ulas. Leider: H.Bulut.  

- LENS F2:  N.Bozbey, A.Ciftci, F.Hoke, L.el Kanfaoui, M.Kesenek, S.Kilic, M.Lopes, M.Smuller en M.Sperwer. Leider: 

P.Bosman 

- LENS F3:  A.Achahchah, B.Akhannich, O.Faik, A.Khodabaks, B.Mensah, C.Neto, B.Tuna, B.Ulas en O.Yilmaz. Leider: 

B.Akhannich.  

- LENS F4: R.Audhoe, I.el Boustati, C.Erdogan, G.Ergul, S.Keskin, K.Nyamekye, H.Ozdilek, E.Tekdemir en E.Yanik. Leider: 

B.Vierling.  

- LENS F5: R.Abdalla, B.Bingol, E.Bingol, R.Bisai, R.Dogan, B.Dosun, W.Merhai, A.Soekhradj en C.Yildiz. Leider: 

- LENS F6: wordt later nog samengesteld. 

     

!!LEVER HET GELD VAN DE GROTE CLUB ACTIE ZATERDAG IN OP LENS!! 

 

COMPETITIEVOETBAL AFGEKEURD OF NIET?? 
De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook  niet op 

vrijdagavond of zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen of het competitievoetbal 

doorgaat of niet zijn: 

- Bellen naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Dit is meestal pas mogelijk vanaf ongeveer 08.15 uur omdat wij vaak niet 

eerder weten wat er doorgaat of niet. Dit komt omdat andere verenigingen vaak pas later aanwezig zijn. Moet je voor 08.30 uur 

verzamelen kom dan altijd gewoon naar LENS toe !!! 

- Bellen naar de KNVBafkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is hierop de 

informatie te verkrijgen en dan uitsluitend nog voor LENS A1 t/m C4. 

- Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke 

thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van de  tegenstander.  

- Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infothuis, Nederland 3 (ook teletekst bladzijde 603) of de LENSafkeuringslijn 

op vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om te weten is dat alle A-B en C-elftallen 

van LENS vallen onder district West II en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder district West II en onder 

categorie II. 

 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet. Nog dommer is 

het om zo maar weg te blijven. Bij twijfel gewoon naar LENS komen !!  

 

SCHADUWPROGRAMMA BIJ ALGEHELE AFKEURING 
Bij algehele afkeuring van het competitieprogramma gaan de onderstaande teams altijd trainen (verplicht) op de samenkomsttijd van 

de wedstrijd: LENS A1, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1 en F2. De andere teams doen alleen iets als hun trainer dit met hun 

afgesproken heeft. Voor alle teams geldt: wordt er getraind neem dan altijd voetbal- en sportschoenen mee. 

 

! OP 1 NOVEMBER NOG CONTRIBUTIEACHTERSTAND, DAN F.10,- BOETE! 
 

AANVOERDERSBIJEENKOMSTEN LENS A1 T/M LENS D4 
Natuurlijk houden we dit seizoen weer aanvoerders bijeenkomsten en de eerste datum is vastgelegd: 

 

- maandag 15 oktober van 18.30 t/m 19.30 uur voor alle aanvoerders en een teamgenoot van C1 t/m D4 

- maandag 15 oktober van 20.45 t/m 21.45 uur voor alle aanvoerders en een teamgenoot van A1 t/m B3 

 

Wij rekenen natuurlijk op alle aanvoerders met een teamgenoot. Leiders, gebruik de komende periode eens om met je groep over in te 

brengen onderwerpen te praten. 

 

TOERNOOI BIJ HFC ADO DEN HAAG VOOR 1e JAARS D-JEUGD EN LENS E1 
Op woensdagmiddag 17 oktober doet LENS mee aan een toernooi bij HFC ADO Den Haag met 1e jaars D-klassers vanuit LENS D1 

en LENS D2 (aangevuld met drie 2e jaars D-klassers) alsmede met LENS E1. We rekenen op voldoende ouders met vervoer en de 

bijzonderheden zijn verder: 

- 1e jaars D: de tegenstanders in wedstrijden van 1 x 30 minuten zijn HFC ADO Den Haag D2 en GDA. Einde toernooi omstreeks 

17.00 uur. We verwachten de volgende spelers: M.Ahjar, R.Bunsee, O.Gogtas, Y.Irzi, M.Karabocek, S.Resodiwirjo, R.Rocha, 
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J.dos Santos Freitas, E.v.d.Spek en I.Tokmak. Het geheel wordt aangevuld met de drie 2e jaars D-klassers: T.Fisher, R.v.Herp en 

A.el Boustati.  
- LENS E1: de tegenstanders zijn HFC ADO Den Haag, BMT en Cromvliet. Einde toernooi omstreeks 17.00 uur. 
Alle deelnemende teams ontvangen 20 kaartjes voor de eerstvolgende thuiswedstrijd van HFC ADO Den Haag 1 en bovendien 

krijgen alle spelers een vaantje van de jeugdopleiding van HFC ADO Den Haag. 

    

JEUGDTRAINERSBIJEENKOMST 
Op donderdag 18 oktober is er weer een trainersoverleg voor alle jeugdtrainers van LENS. We starten om 20.15 uur in het 

clubgebouw van LENS. Wij rekenen op een hele grote opkomst!!! Kan je niet bel dan even af bij Diana of Hans van Rijthoven 

(3615208). 

 

ACTIVITEITEN EN TRAININGEN IN DE HERFSTVAKANTIE 
Sommigen denken wel eens dat in de herfstvakantie de trainingen niet doorgaan en dat er niet gevoetbald wordt op LENS. Niets is 

minder waar want wij trainen in de herfstvakantie gewoon door en organiseren nog een aantal extra activiteiten voor onze jeugdteams. 

Zo speelt LENS D1 op 24 oktober een toernooi bij DWO en spelen LENS C2, C3, D2 en D3 op 24 oktober een vriendschappelijke 

wedstrijd tegen teams uit Engeland. Als laatste hebben de keepers van LENS een tweedaags keeperkamp inclusief slapen en eten op 

LENS. Voor meer nieuws omtrent deze activiteiten zie bij het wedstrijdprogramma en de kopie direct hieronder. Ga je op vakantie bel 

dan tijdig af bij de hoofdleider en dus niet bij de leider van je team!!!! 

 

TOERNOOI BIJ DWO VOOR LENS D1 
Op woensdag 24 oktober speelt LENS D1 mee in een toernooi bij DWO in sportpark West te Zoetermeer. De tegenstanders zijn: 

DWO, ARC en Excelsior. In de andere poule spelen: Rijnsburgse Boys, Olympia, RKAVV en Quick Boys. Eerst poulewedstrijden en 

daarna een kruisfinale en een finale voor alle teams. Einde toernooi: 15.00 uur. Veel plezier en natuurlijk rekenen wij op voldoende 

ouders met vervoer!!! 
 

KEEPERKAMP OP LENS 
Op 25 en 26 oktober (herfstvakantie) organiseert Hans van Rijthoven weer een tweedaags keeperkamp op LENS voor alle 

jeugdkeepers van LENS. De inschrijfformulieren zijn inmiddels uitgedeeld aan de keepers en hierop staan alle bijzonderheden + een 

verrassing. Wij weten wat dit is maar verraden natuurlijk niets. Gewoon inschrijven en je ziet van zelf wel wat er allemaal gaat 

gebeuren in deze twee dagen. Het wordt tof en natuurlijk bedanken wij alle sponsors die dit weer mogelijk hebben gemaakt. 

 

NIEUWE C-, E- EN F-KLASSERS NOG WELKOM!!! 
Op dit moment kunnen wij best nog wel enkele nieuwe C-, E- en F-klassers gebruiken omdat wij bij LENS C3 (keeper!!!) en LENS 

C4 nog wel wat aanvulling kunnen gebruiken en omdat wij door kunnen groeien naar 6 E- en 6 F-teams. Wij vragen onze C-, E- en F-

klassers om komende woensdag een vriend(je) uit de klas of uit de buurt mee te nemen naar de training.  

 

! OP 1 NOVEMBER NOG CONTRIBUTIEACHTERSTAND, DAN F.10,- BOETE!  

 
TRAINERS WOENSDAGMIDDAG GEZOCHT 
Voor de training van onze jongste E- en F-jeugd kunnen wij best nog wel 1 of 2 trainers gebruiken. Hoe kleiner wij de groepen 

kunnen maken des te beter het is. Senioren van LENS, A- of B-klassers of andere belangstellenden: melden bij Paul van den Steen 

(070-4400603) of kom gewoon eens langs op woensdagmiddag. 

 

!!LEVER HET GELD VAN DE GROTE CLUB ACTIE ZATERDAG IN OP LENS!! 
 

GROTE CLUB ACTIE  
Via de voorintekenlijsten zijn maar liefst 676 loten verkocht. Aangezien Mark Driessen er tijdens LENS - GDA nog 43 verkocht zijn 

er nog slechts 31 loten over. Klasse!!! De voorintekenlijsten en de loten zijn inmiddels weer terug bij de spelers. Nu maar snel de 

ontvangen loten echt gaan verkopen en het geld z.s.m. inleveren bij Paul van den Steen of Diana en Hans van Rijthoven. Alleen zij 

rekenen met jullie af. De overige loten zijn inmiddels meegegeven aan C-, D- en E-klassers die niets in de voorverkoop hebben 

verkocht. Als Koen Driessen van LENS E2 maar liefst 42 loten kan verkopen in de voorverkoop dan moet jij die 3 loten zo kwijt zijn. 

Ga langs bij je ouders, buren, familie of kennissen en incasseer die 3xf.6,- voor je kluppie. Jullie moeten uiterlijk volgende week 

zaterdag (20/10) het geld inleveren. Jullie doen dit echter alleen bij de leider van je team. Is het niet gelukt om deze 3 loten te 

verkopen (????) dan de loten op deze zaterdag (20/10) weer inleveren bij je leider. Iedereen die 3 of meer loten verkocht heeft mag op 

29 april 2002 mee doen aan een voetbalclinic op LENS met spelers van HFC ADO Den Haag. De beste verkoper van LENS in de 

voorverkoop is Koen Driessen van LENS E2. Hij mag bij de volgende thuiswedstrijd van LENS 1 (competitie) als speler van de week 

een wedstrijd bijwonen en ook mag hij met een volwassen persoon (zelf uitkiezen) gratis naar een thuiswedstrijd van HFC ADO Den 

Haag (hoofdtribune).    

 

! OP 1 NOVEMBER NOG CONTRIBUTIEACHTERSTAND, DAN F.10,- BOETE! 
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SPELERS LENS F1 EN F2 OPGELET!! 
 

Halil Bulut, trainer van LENS F1 en F2, doet op dit moment mee aan de Jeugd Voetbal Trainerscursus. Op vrijdag 2 november  

moet hij naar deze cursus een groep van 14 F-klassers meenemen. Natuurlijk haalt hij deze spelers uit LENS F1 en F2. Wie het 

precies worden is nu nog niet bekend maar wel dat het in Voorschoten is. Halil zal binnenkort d.m.v. een stencil de betreffende 

spelers uitnodigen en ook het vervoer zien te regelen. Deze avond voorlopig allemaal even reserveren.  

 

NIET OPKOMERS 
 

Afgelopen zaterdag kwamen maar liefst 9 jeugdspelers niet opdagen bij de wedstrijd van hun team. Even netjes afgebeld door de 

ouders bij de hoofdleider was echter niet gebeurd??? De weken hier voor waren dit er bij elkaar ook al 10?????????????? Wij 

begrijpen hier echt niets van en stuurden de ouders van deze jeugdleden natuurlijk een brief met het verzoek ons even te bellen. De 

reacties waren minimaal??? De boete van f.10,- werd, soms na enig aandringen, wel betaald. Bij een tweede keer zullen wij deze 

spelers afvoeren als lid. Met onwillige ouders willen en kunnen wij bij LENS niet samenwerken. 

 

CONTRIBUTIEBETALINGEN 
 

Ondanks vele verzoeken van onze kant zijn er nog steeds leden die op dit moment de contributie over dit seizoen niet hebben betaald. 

U heeft nog tot 1 november de tijd om de contributie te betalen zonder dat er door ons een boete van f.10,- wordt opgelegd. 

Gironummer 336711 t.n.v. penningmeester LENS te Den Haag wacht op uw bijdrage!!!! 

 

!!LEVER HET GELD VAN DE GROTE CLUB ACTIE ZATERDAG IN OP LENS!! 
 

! OP 1 NOVEMBER NOG CONTRIBUTIEACHTERSTAND, DAN F.10,- BOETE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUGDVERSLAGEN 
(Negatieve opmerkingen t.o.v. scheidrechters, tegenstanders etc. worden door de jeugdcommissie uit de kopie verwijderd!!!) 

 

 

Scheveningen B1  - LENS B1  0 - 1  
Een wedstrijd die niet snel vergeten zal worden. Niet zozeer door de uitslag, want met 0-1 winnen van Scheveningen B1 is gewoon 

goed, maar de manier waarop is voor verbetering vatbaar. De scheidsrechter drukte door zijn optreden een enorme stempel op de 

wedstrijd. De regels werden wel erg letterlijk nageleefd en dat maakte het voetballen een stuk minder aantrekkelijk. Voetballend lukte 

het LENS niet om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Hoewel de wedstrijd werd gewonnen door een doelpunt van Rick, na een 

bijzondere mooie voorzet van Khalid  maakte LENS het zichzelf onnodig lastig door veel onzuivere passes en een gebrek aan 

combinaties en dat terwijl we weten dat LENS dit in andere wedstrijden wel heeft laten zien. Een tegendoelpunt werd voorkomen 

door het keepwerk van John en bij een van de tegenaanvallen door een van de lijn gehaalde bal door Mathijs. 

 

LENS B1 - ADO DEN HAAG B2  0 - 4  
Een bijzonder leuke oefenwedstrijd, waarbij met name in de eerste helft goed spel vertoond werd. Je weet dat ADO Den Haag 

voetballend veel in huis heeft en om dat te compenseren betekende dit hard werken voor LENS en er werd hard gewerkt. Er waren 

voor LENS ook diverse kansen op een tegendoelpunt maar helaas kon er geen een verzilverd worden. Met een 0 –1 stand werd de 

kleedkamers opgezocht en na de rust was het aanvallende spel van LENS iets minder en kon ADO Den haag uitlopen naar een 0-4 

voorsprong. Ik hoop echt dat jullie het spel van de eerste helft tegen ADO in de competitie ook spelen. Het was een lust om naar te 

kijken. 

Ron . 

 

Laakkwartier C2 - LENS C2: 2 - 12 (monsterscore!!!) 
Een gespannen sfeer vooraf; op papier niet de beste tegenstander uit de poule maar achteraf????? LENS had meteen een groot 
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probleem; geen keeper. Jonathan bood zich echter meteen als "vrijwilliger" aan om te gaan keepen en achteraf bleek dit geen slechte 

beslissing van topvoetballer/trainer/coach Dennis v.d. Steen. LENS begon slecht en kwam meteen met 1 - 0 achter. Kort daarna 1 - 1 

door Cumali. Daarna in sneltreinvaart de 1 - 2 door Andy en voordat we het wisten stonden we tijdens de rust met 1 - 6 voor. Tijdens 

de rust kwam de keeper van LENS C1 die wij hadden gehuurd van Peter Vonk. Hij zou het geldbedrag met de keeper delen. Na de 

rust gingen wij gewoon door met doelpunten maken en ook onze keeper liet zien goed te kunnen voetballen. Hij kapte de spits enkele 

keren behendig uit. Er volgden nog hele fraaie doelpunten maar het doelpunt van Evren was toch de mooiste: een volley strak in de 

kruising betekende 1 - 9. Uiteindelijk werd het 2 - 12. 

Afzender: Rinus en Tinus (de toegevoegde p.s. werd natuurlijk door de jeugdcommissie verwijderd.) 

 

QUICK C4 - LENS C3   5-5 (vriendschappelijk) 
Vandaag moeten wij tegen Quick voetballen. Het weer zat tegen maar daardoor liet Lens zich in ieder geval niet uit het veld slaan. De 

eerste helft begon matig maar lens kwam al snel op voorsprong( 0-1 ). Het duurde lang voordat Quick de gelijkmaker scoorde. Lens 

liet dat niet toe en scoorde vrijwel direct de 1-2 tegen de touwen. Quick die een betere eerste helft speelde maakte de 2-2. Lens kreeg 

er genoeg van en scoorde vlak voor rust de 2-3. Na een kleine toespraak in de rust ging Lens er fel tegenaan. Maar dit mocht niet 

baten, want de scheids gaf een penalty tegen(onterecht)3-3.Lens die veel gebruik maakte van de vrijliggende flanken profiteerde 

hiervan en maakte de 3-4 en de 3-5. Quick kwam echter terug tot een gelijk stand. Als we net zo spelen als in de tweede helft dan 

winnen we volgende week zeker bij Haags Hout. 

 

Haagse Hout C1 - LENS C 3    1-5                 
Na veel trainingsarbeid start voor ons de competitie tegen Haagse Hout. Voor de toss hebben wij nog een min stilte voor de 

slachtoffers in Amerika. LENS wint de toss en kiest een helft. Als de wedstrijd begint zet LENS de tegenstander gelijk onder druk en 

krijgt de kans op een doelpunt maar maakt het niet af. Dan door een verdedigingsfout komt Haagse Hout op een nul. Maar een paar 

min later scoort LENS de gelijkmaker. Dan weer een goede aanval, de bal komt op het middenveld terecht en VAUTER bedenkt zich 

geen moment en schiet de bal in de uiterste hoek en laat de keeper kansloos.1-2. LENS krijgt nog een paar kansen maar die gaan er 

niet in. Na de rust krijgt Haagse Hout de kans op de gelijkmaker maar verprutst deze. Dan komt LENS los en met mooie combinaties 

scoren wij nog drie keer.Ik heb genoten van mijn team en als dit zo doorzet kan er weer een mooi seizoen worden.                        

  

Vandaag ging onze wedstrijd tegen KRANENBURG niet door. Dus werd er door de gehele groep lekker getraind. Na de training 

hebben de trainers de groep getrakteerd op een patatje omdat zij hun best hadden op de training. De trainers hebben besloten dat 

Ricky van de Berg aanvoerder wordt in het nieuwe seizoen Ricky veel succes. En wij zijn nog bezig met een sponsor voor C 3 ik 

hoop dat dit gaat lukken. 

 

Spoorwijk C 1 -  LENS C 3    9-1                              
Inplaats van te gaan trainen had Paul een wedstrijd voor ons. De tegenstander was Spoorwijk C 1 en die speelt vierde klasse c dus een 

pittige tegenstander die elke wedstrijd met vijftien nul wint. LENS begon goed aan 

de wedstrijd en kreeg de kansen op een doelpunt maar door gehaast spel gingen de kansen er niet in. Na een kwartier neemt 

Spoorwijk de leiding. LENS zakt weg en Spoorwijk scoort nog drie keer. Dan een opleving en LENS scoort zowaar tegen en wij gaan 

rusten met een vier een achterstand. Na de rust krijgt LENS nog wel wat kansen maar scoort niet meer Spoorwijk speelt het goed uit 

en scoort nog vijf keer. Deze wedstrijd laat zien dat LENS achterin zeer geconcentreerd moet blijven voetballen en veel meer elkaar 

moet coachen. Quido  Mohammed en Jurandy bedankt voor het meespelen. 

 

LENS C 3 -  S V Erasmus    3-5 
LENS moet zijn wedstrijden nog steeds zonder keeper spelen en dat vind ik zeer kwalijk is er niemand die wil keepen in de  C3 ?? Als 

de wedstrijd begint zet LENS de tegenstander onder druk en het duurt dan ook niet lang voordat de eerste er in zit. De tegenstander 

krijgt ook zeer goede kansen maar maken ze gelukkig niet. Met een mooie voorzet van de linkerkant zit de tweede erin, dan een 

verdedigingsfout en de tegenstander scoort tegen. Maar voor de rust is het 3-1.Na de rust voeren wij de druk op maar de 

doelpunten blijven uit. Dan komt Erasmus goed terug en onze verdediging kan het tij niet keren en zo stevenen wij op de tweede 

nederlaag aan . Jongens kopjes omhoog blijven trainen en hopen dat er ergens een keeper rond loopt die bij ons wil gaan keepen. 

Peter van Fessem 

 

LENS D1 – RVC Rijswijk D1     0 – 3 
Vandaag moesten we aantreden tegen de nummer 1 van de competitie en we wisten van tevoren dat het heel erg zwaar zou zijn. De 

wedstrijd werd heel goed begonnen en we bleven deze hele eerste helft overeind omdat we als een team voetbalde. Dit werd in de rust 

ook meerdere keren verteld en er werden een paar puntjes aangescherpt. De 2e helft begonnen we weer goed alleen was het na 8 

minuten 0 – 1 omdat er een foutje achterin werd gemaakt. Op het moment dat de 0 – 1 viel gingen de kopjes even naar beneden en 

daardoor zorgde RVC Rijswijk dat we met 0 – 2 achter kwamen. Na dit doelpunt ging de wedstrijd gewoon weer door en gingen de 

kopjes weer de lucht in. 12 minuten voor tijd werd de eindstand op het scorebord gebracht en dat was dus de 0 – 3, dit doelpunt kwam 

ook voort uit een foutje. Jongens kopjes op en volgende week beter. 

Raymond Beck, Marko Spa en Joop Goos. 
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DHC D1 – LENS D1   2 – 0 
We hadden afgesproken dat we net zo zouden gaan voetballen als dat we tegen RVC Rijswijk deden, deze afspraak werd niet 

nagekomen en daardoor speelde we een hele slechte eerste helft waar we ook nog eens met 1 – 0 achter kwamen omdat de 

scheidsrechter vergat te fluiten voor een overtreding. In de rust werd het een en ander gezegd door Marko, Joop en mij en dit werd 

god opgepakt door de spelers. De tweede helft was daarom ook veel beter dan de eerste helft. Nu werd er tenminste voor elke bal 

gevochten en gingen we de duels in. Helaas maakte de scheidsrechter weer een foutje en toen kwamen we met 2 – 0 achter. Ondanks 

dat de scheidsrechter niet goed was, moeten we toch concluderen dat DHC verdiend gewonnen heeft alleen al om het feit dat we geen 

100 % kans hebben gecreeerd. Volgende week kunnen we 3 punten thuis gaan pakken tegen Quick D1, helaas zal de begeleiding niet 

compleet zijn omdat ik een weekje weg, mijn plaats wordt overgenomen door Nino, maar natuurlijk zijn Marko en Joop ook 

aanwezig. Ik wil jullie heel veel sterkte wensen in de volgende partij. 

 

Raymond Beck, Marko Spa en Joop Goos 

 

LENS D3 - Quick D5   21 - 0. 
Drie weken geleden werd er door LENS D3 al met 16 - 0 gewonnen in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Quick D5, wij wilden 

deze score vandaag evenaren dat waren wij aan onze stand verplicht. De wedstrijd begon om 09.30 uur en vanaf de aftrap nam LENS 

het initiatief wat resulteerde in een snelle openingstreffer. Ruststand was 11 - 0. Na de thee, begon LENS met 2 wissels, Arafat werd  

uit het team gehouden omdat hij met LENS D2 ging meespelen. Sandeep werd vanwege een enkel blessure aan de kant gehouden. Net 

als voor rust was het LENS dat massaal de aanval zocht, soms werden de posities wel eens vergeten maar tegen deze tegenstander kon 

dat geen kwaad. Als team werd er lekker samengespeeld, goede combinaties neergelegd. Een groot compliment voor Jerrel, dit zijn 

geen leuke wedstrijden voor een keeper, weinig tot niets te doen maar wel je concentratie vasthouden, dat is het allermoeilijkste van 

het spelletje voetbal. De doelpuntenmakers van vandaag: Parvesh 5x, Abdul, Gurkan en Rodney 3x, Emrah en Izaak 2x, Isyan, 

Demory en Arafat 1x.Mannen gefeliciteerd,  

de trainer R. van Herp. 
 

LENS D3 - Wik D3   5 - 5. 
Op deze zonnige zaterdag moest LENS D3 aantreden tegen WIK D3, al snel had LENS in de gaten dat dit een hele andere 

tegenstander was dan vorige week. WIK had in de 1e minuut al een pingel moeten hebben maar de scheids gaf deze niet, wat 

resulteerde in een hoop gezeur van de WIK aanhang. LENS in de aanval en Gurkan rond af, 1-0. WIK over de rooie,  

LENS krijgt het moeilijk en komt in de problemen 1-1. Abdul scoort na goed doorzetten 2-1, WIK komt langszij 2-2. LENS scoort 

weer maar de scheids ziet het niet en laat het spel doorgaan. LENS maakt heel veel fouten achterin, in de rust worden omzettingen 

gedaan. Na de thee een agressief WIK, 2-3. LENS scoort via Patrick 3-3, alweer een doelpunt van LENS, weer ziet de scheids het 

niet. Nog geen minuut later scoort LENS, doelpunt wordt afgekeurd wegens buitenspel, helaas was dit geen buitenspel. WIK komt 

weer op voorsprong (3-4), LENS komt weer terug via Abdul (4-4). Het spel golft op en neer, WIK komt weer op voorsprong  

(4-5), LENS zoekt massaal de aanval en Abdul scoort de 5-5. Het spel in ogenschouw genomen een terechte uitslag. Na de wedstrijd 

zijn de WIK aanhangers zeer vervelend tegen de spelers en scheids van LENS, een leider van WIK bestormt de kleedkamer van 

LENS en wil een speler van LENS slaan. Gelukkig weet de trainer van LENS de gemoederen te sussen. Dit incident zullen we maar 

snel vergeten, dit hoort niet thuis op het voetbalveld. Jongens, volgende keer beter opletten achterin. Toch een mooi resultaat in een 

voetballend leuke wedstrijd.  

De trainer, R. van Herp. 

 

Scheveningen D4 - LENS D4  2 - 4 
Onze derde wedstrijd hebben wij weer gewonnen. Dat geeft een goed gevoel bij de spelers van LENS D4 want LENS D4 staat nu op 

de eerste plaats. Het begon niet zo best want Scheveningen kwam op een 1 - 0 voorsprong. Maar snel kwamen de boys van LENS D4 

er achter dat ze een stapje harder moesten gaan lopen en … dat deden ze dan ook. Door doelpunten van Adil (2), Izzet (1) en Cem (1) 

die ook nog in eigen doel scoorde werd het uiteindelijk 2 - 4 voor LENS. Prima gedaan jongens. 

Leider; Wisnoe Ghisaidoobe 

 

Velo E 1 -  LENS   E 1 
Nadat we vorige week in een redelijke wedstrijd een duidelijke overwinning op Westlandia behaald hadden ( 4-1 ), moesten we 

vandaag aantreden tegen het sterke VELO. In de oefenperiode hadden we nog met 2-1 van hen verloren. LENS begon sterk en speelde 

erg fel, zodat VELO niet aan opbouwen toekwam en wij enkele goede kansen kregen. Nadat eerst Ajie vrij voor de keeper nog miste, 

wist Kagan in eenzelfde situatie de bal wel fraai in het doel te schieten. Koploper VELO, die een achterstand niet gewend was, 

probeerde het wel, maar zag LENS tot de rust toch de beste kansen krijgen en ook het beste van het spel hebben. Vooral Marco en 

Maurizio, die zeer goede tegenstanders hadden wisten deze uit te schakelen en waar mogelijk steunden ze ook het middenveld. In de 

tweede helft bleek LENS het wederom wat moeilijker te krijgen. VELO kwam steeds meer opzetten en vooral op kracht konden al die 

kleine mannetjes van LENS het niet meer redden. Ook voorin konden Reda en Mitchel, die voor rust nog mooie acties hadden, de bal 

niet meer vasthouden en zo werd de tegenstander steeds gevaarlijker. Hoewel Habin uitstekend verdedigde en Burak met enkele 

reddingen zijn doel lang schoon hield ( ook met hulp van de lat ) kwam VELO tien minuten voor tijd terecht op een gelijke stand. Een 

goed resultaat in een goede en spannende wedstrijd. Morgen ( vrijdag ) gaan we met E 1 en E 2 ( in LENS-trainingspak !) en  

een grote groep broertjes, zusjes en ouders kijken naar de wedstrijd ADO Den Haag tegen Top Oss en zatredag tegen Cromvliet. Eens 

kijken of we de stijgende lijn kunnen voortzetten. 

Theo 
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Pupil van de week Mitchel Vrijenhoek 

 
Twee uur voor aanvang van de wedstrijd LENS 1 –GONA 1 op 23 september 

kwam Mitchel met zijn ouders naar LENS. 

Mitchel speelt bij de E1 van LENS. Hij is nu 9 jaar en zit al 4 

jaar op LENS. Zijn favoriete club is AJAX. Op zaterdag 22 

september speelde Mitchel met de E1 tegen DHC. 

De grootste fans van Mitchel zijn zijn vader en zijn moeder. 

 

Mitchel Vrijenhoek beschrijft zijn middag: 

 

Ik vond het leuk dat ik aanwezig mocht zijn bij de 

voorbespreking van LENS 1. De trainer vertelde dat GONA best 

wel een goede voetbalclub was. Ook vertelde hij dat LENS 1 

binnenkort tegen een team ADO Den Haag gaat spelen. 

 

Ik vond het leuk dat ik mee mocht doen met de warming-up. Ik 

heb tijdens de warming-up gepasst met Jeroen Hoefnagel en 

Dennis v.d. Steen.  

Na de warming-up mocht ik de toss doen en de aftrap.  

Tijdens de wedstrijd mocht ik in de dug-out zitten. Ik zag hoe de 

verzorger de blessures van spelers verzorgde. 

In de 27e minuut moest Jeroen Hoefnagel invallen. Hij is mijn 

favoriete speler omdat ik hem goed vind spelen  en omdat hij 

aardig is. 

Ik vond het jammer dat sommige kansen werden gemist. Wel 

namen de spelers van LENS de corners goed. Ook de 

scheidsrechter was best wel goed. 

 

Het mooiste moment van de wedstrijd was toen een speler van GONA op doel schoot en de keeper de bal wist te stoppen. 

 

De spelers van LENS hebben goed hun best gedaan. Voor de wedstrijd had ik gedacht dat de spelers van LENS wel een doelpunt 

zouden maken. 

 

Ik vond het leuk pupil van de week te zijn. Ik kreeg een bal met handtekeningen en van de voorzitter een boek over de geschiedenis 

van LENS. 

 

LENS 1 bedankt, Mitchel 
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Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 

Den Haag                  tel  070 – 3661314 

 

Postadres  
Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 
Postbank     33.67.11 
Rabobank    129.924.229 

 

Samenstelling bestuur 
R.Vergeer    (vz) tel. 070 – 3661344 

F.Grens       (secr) tel. 010 – 4527327 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

C.Veldink   (penn.)    tel  079 – 3314348  

H.v.d.Sman tel. 070 – 3257887 

D.van Rijthoven         tel  070 – 3615208 

 

Senioren zondag en zaal 
W.J.M. Heijnen tel. 070 – 3461088 
 

Senioren zaterdag 
J.C. Ham                   tel. 070 – 3679687 

 

Jeugd 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

 

Club van 100 
H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek tel. 0182 – 521353 
H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

 

Coördinator techn. Zaken 
F. van Dijk                 tel.  070 – 3634818 
 

Bar 
 

 

Trainers 
Zondag 

H. Lamens  tel. 070 – 3455787 
A.’s-Gravendijk tel. 070 – 3966095 

 

Zaterdag 
C. Cakmak                 tel. 06 –14699183 

 
Redaktie 
C.Lamers                   tel. 070 – 3661314  

H.v.d.Sman                tel. 070 --3661314 
 

Redaktie internet 
Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 

Cees Alting: cjalting@wanadoo.nl 
 

Internet-site: 
 

       www.lens-denhaag.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKTIE 

 Alle kopy moet vóór maandag  .5 november  bij de redaktie binnen zijn. 

De kopy kunt u kwijt in de brievenbus in de hal van het clubgebouw 

 

      
 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   75e jaargang, nummer 7, 25 oktober 2001 Opgericht 

O Opgericht 18 december 1920 
 

 

 

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
 

LENS 1 IN DE COMPETITIE 

 

HTSV werd tijdelijk uit de competitie genomen n.a.v. onregelmatigheden tijdens 

een eerder gespeelde wedstrijd. LENS 1 (zat) kwam op 13/10 daardoor niet in 

actie. Op 20/10 werd RAVA de wedstrijd tegen RAVA bij een 1 - 2 stand 

gestaakt wegens herhaald zeer slecht gedrag t.o.v. de scheidsrechter van enkele 

RAVA-spelers.  LENS 1 (zon) kende twee prettigere weken. Op zondag 14/10 

werd Quick Steps verpletterd met 1 - 7. Op 21/10 werd de vierde ronde van de 

Amstel Beker gehaald door een keurige 3 - 0 overwinning op Blankenburg. Nu 

volgen twee belangrijke wedstrijden voor LENS 1 (zon) met als doel aanhaken 

of afhaken. Het programma voor de komende twee weken:  

 

- 27/10 14.30 uur DZS 1 - LENS 1 (zat) op Ockenburgh 

- 28/10 14.00 uur LENS 1 (zon) - Scheveningen 

- 03/11 14.30 uur LENS 1 (zat) - HMSH 1 

- 04/11 14.00 uur HVV 1 - LENS 1 (zon) op de Hoogenhoucklaan 

 

JAARVERSLAGEN 

 

Wij verzoeken onze secretarissen om hun jaarverslag over het seizoen 2000/2001 

uiterlijk eind oktober (het liefst op flop) in te leveren bij de algemeen secretaris: 

Fred Grens. Deze verslagen hebben wij nodig voor de algemene 

ledenvergadering die dit jaar wordt gehouden op de 81-ste verjaardag van LENS 

t.w.: 18 december 2001. 

 

           

                                                             Het Bestuur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaterdag 27 oktober 2001 

14.30 uur  DZS 1   - LENS 1 (zat)  Wijndaelerweg  H.H.van 

Teylingen  

 

Hoeveel senioren van de ca. 100 seniorenleden fluiten af en toe een wedstrijd 

bij de jeugd denkt u? 
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 SENIOREN ZONDAG     SENIOREN ZATERDAG 

 Algemene informatie     Algemene informatie 

 Contactpers.    W.J.M. Heijen   tel: 070 - 3461088  Contactpers. J. Ham tel: 070 - 3679687   

                J. Verkijk tel: 070 - 3617033

 Wedstrijddag   B. Vierling       sema: 06 - 65000816 

           Mob.  06 - 17406344  

 

  Afkeuringinformatie ( niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFOthuis / teletekst pag. 603 of 

  De afkeuringlijn KNVB District West 3 tel: 0900-9008000 

 

 

Zaterdag 27 oktober 2001 

14.30 uur  DZS 1   - LENS 1 (zat)  Wijndaelerweg  H.H.van Teylingen  

 

Hoeveel senioren van de ca. 100 seniorenleden fluiten af en toe een wedstrijd bij de jeugd denkt u? 

Het antwoord staat onder de uitslagen. 
 

Zondag 28 oktober 2001 

14.00 uur  LENS 1  - Scheveningen 1  veld 1  262983 P.A.Wijngaarden 

11.30 uur  LENS 2  - Tonegido 2 (beker) veld 1  295188 NN  

10.00 uur  TEDO 4  - LENS 3 (beker)  Vredenburchweg  NN 

10.30 uur  LENS 4  - Wilhelmus 5 (vr) veld 2   NN 

10.30 uur  LENS 5  - HBS 10 (vr)  veld 3   NN 

 

Zaterdag 3 november 2001  

14.30 uur  LENS 1 (zat)  - HMSH 1  veld 1  208888 J.H.M.Ton    

 

Zondag 4 november 2001  

14.00 uur  HVV 1  - LENS 1  V.Hogenhoucklaan S.Taal  

11.00 uur  Naaldwijk 2  - LENS 2  Hoge Bomen,Naaldwijk W.H.Poort 

14.00 uur  Laakkwartier 4  - LENS 3  Jan van Beersstraat Z.Pronk 

10.30 uur  GONA 4  - LENS 4  Beresteinlaan  NN 

10.30 uur  LENS 5  - VOGEL 2  veld 2 280532  NN 

 
Ondersteun het barpersoneel daar heeft u ook profijt van. 
 

Uitslagen 
LENS 1 (zat) - HTSV 1 uitgesteld 

Quick Steps 1 - LENS 1 1 - 7 

Westlandia 4 - LENS 2 2 - 2 

HBS 5  - LENS 3 2 - 2 

de Postduiven 3 - LENS 4 2 - 3 

Laakkwartier 8 - LENS 5 5 - 2 

LENS 1 (zat) - RAVA 1 1 - 2        

LENS 1  - Blankenburg 1 3 - 0 

VIOS 2  - LENS 2 2 - 2 

LENS 3  - ODB 3  ODB teruggetrokken 

HDV 3  - LENS 4 5 - 2 

LENS 5  - Jai Hanuman 6 1 – 7 

 

Antwoord: Slechts drie (3) seniorenleden fluiten af en toe een jeugdwedstrijd op zaterdag. De rest (97 

leden!!) heeft zo gaat het verhaal geen tijd of doet boodschappen????????? Neem toch eens de moeite en 

bel Hans van Rijthoven tel: 3615208 en 22 spelertjes hebben dankzij u een hoop plezier.   

 

Aanvoerders: 
LENS 3: trainer/coach Reno Vorkink tel: 070-3609399 of 06-53995368 

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers  tel: 070-3250789 

LENS 5: Jan Muns   tel: 070-3975459 
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Doelpuntenmachine komt laat op gang 

LENS REKENT IN DE 2E HELFT AF MET ZWAK QUICK STEPS 
Quick Steps 1- LENS 1 1-7          14 oktober 2001          door Jaap Colpa 

 

Uiteindelijk leverde Quick Steps-LENS een eindstand op die volkomen recht deed aan de krachtsverhouding. Vanaf de eerste 

minuut lag het initiatief bij LENS, het duel speelde zich geheel op de helft van de tegenstander af en de Lamens-boys waren 

voortdurend heer en meester. Dat het uiteindelijk zo'n ruime 1-7 zou worden was, ondanks het grote veldoverwicht, toch geen 

uitslag waar de LENSers in de rust op gerekend hadden. LENS trof vandaag een krachteloos en machteloos Quick Steps 

waarmee het kon doen en laten wat het wilde, maar het afmaken liet in het eerste bedrijf nadrukkelijk te wensen over. Een 

bombardement van aanvallen leverde slechts één schamel doelpuntje op. Maar dat was wel een hele mooie. Jim Spaans legde 

vanaf zo'n 20 meter de bal met veel precisie uit een vrije trap loepzuiver in de kruising. 

 

LENS mist nog steeds het scorend vermogen van de geblesseerde topschutter Johan Oliehoek. Gevoegd bij de absentie van Fred Spa, 

Roger Riemen en Dennis v.d. Steen moest er wat geïmpoviseerd worden met de opstelling. Het concept van vorige week met Dobias 

Hogervorst in de achterste linie werd ook deze week gehandhaafd.  

Toch maakte niemand van de LENSers zich druk over de goede afloop van dit treffen. LENS had zoveel overwicht dat het geen 

kwestie was van "óf", maar van "met hoeveel?" Toen de aanhang zich net na de rust opmaakte om te gaan aanschouwen hoe de 

blauwwitte brigade wel even de puntjes op de i zou gaan zetten, lag de bal ineens achter Michael in het net. een van de weinige keren 

dat Quick Steps in de buurt van het LENS-doel kwam, kreeg een van de spitsen de bal van onze doelman op een presenteerblaadje. 

Volkomen tegen de verhouding in kwam Quick Steps na 6 minuten langszij. LENS had dit kennelijk even nodig om weer wakker te 

worden. Vanaf dat moment ging de doelpuntenmachine op volle toeren draaien. Plotseling had LENS geen moeite meer met scoren. 

Binnen 5 minuten werden er drie treffers aangetekend. Jeroen Hoefnagel kopte binnen uit een voorzet van Sascha Glaudemans, 

vervolgens passte Jeroen op Johnny Mansveld die beheerst binnenkopte en Jim Spaans mocht van de scheidsrechter een indirecte vrije 

trap vanaf zo'n 35 meter direct in de uiterste hoek plaatsen (1-4). 

Vervolgens was het "gallery-play" van LENS. Vooral Sascha Glaudemans liet in die fase zien hoe goed hij kan voetballen als hij zich 

helemaal op zijn spel concentreert. Eerst gaf hij een voorzet die door Maurice Schuurman met een hakje ("à la Madjer") achter de 

doelman werd gewerkt en tekende daarna zelf de 1-6 aan met het mooiste doelpunt van de wedstrijd: een prachtige, bekeken lob over 

de keeper. Elouafi Azahnoun mocht daarna ook zijn duit in het zakje doen. Uit een strafschop zorgde 'Eli' voor de zevenklapper. 

Mooi natuurlijk, een goede overwinning, maar zonder afbreuk te doen aan de overwinning moet ook gezegd worden dat het team van 

Quick Steps wel heel povertjes acteerde. En dat is jammer voor zo'n goede vereniging als Quick Steps. Al jarenlang een voetbalclub 

die zijn maatschappelijke rol niet veronachtzaamt, veel aandacht heeft voor voor de breedtesport en gekend is voor zijn goede 

jeugdopleiding. In het huidige "amateurvoetbal" blijkt dat echter geen garantie voor een succesvol draaiend eerste elftal. Daar komt 

tegenwoordig (vooral op financieel gebied) meer voor kijken. 

LENS had deze overwinning, na een reeks van gelijke spelen, weer even nodig. De concurrent van vorig jaar, Scheveningen, is over 2 

weken de volgende tegenstander in de competitie. Dat zal veel meer tegenstand opleveren dan vandaag. We maken ons weer op voor 

een spannend duel op het scherpst van de snede. 

Scoreverloop: 

24. 0-1 Jimmy Spaans 

51. 1-1 

56. 1-2 Jeroen Hoefnagel 

58. 1-3 Johnny Mansveld 

61. 1-4 Jimmy Spaans 

66. 1-5 Maurice Schuurman 

74. 1-6 Sascha Glaudemans 

86. 1-7 Elouafi Azahnoun 

 

Opstelling 

Michael Oude Nijhuis; 

Abdoullaye Cisse (65. Perry Boon), Dobias Hogervorst, Brian Linger (78. Ricardo Niamat), Fahrid Cijntje; 

John Mansveld, Jimmy Spaans (75. Paul Jansen), Maurice Schuurman, Sascha Glaudemans 

Elouafi Azahnoun, Jeroen Hoefnagel 

 

Verder in de Amstelcup         

LENS VOLDOET AAN DE OPDRACHT 
LENS 1 - Blankenburg 1 3-0        21 oktober 2001          door Jaap Colpa 

 

LENS is weer een bekerronde verder. Dat is het goede nieuws van vandaag. Verder was het geen wedstrijd die tot in lengte 

van jaren in het geheugen gegrift zal blijven. Een ongeïnspireerd LENS kwam niet tot grote heldendaden: een matte partij 

tegen een matige tegenstander. LENS sluipt op kousenvoeten verder in dit bekertoernooi. Het trof tot nu toe uitsluitend lager 

geklasseerde tegenstanders tegen wie zeer ruime overwinningen werden behaald. De tegenstander van vandaag, Blankenburg, 

past wat dat betreft ook in dit rijtje (een vijfdeklasser), alleen de overwinning was wat minder groot: de teller bleef op 3 staan. 

Blankenburg bleek best een aardige ploeg te hebben, maar kon het onze jongens niet echt moeilijk maken. LENS was veruit de betere 

ploeg en er zal wel wat onderschatting en gemakszucht aan te pas zijn gekomen, anders waren we veel verder weg gelopen van de 
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Rozenburgers. Niet dat iemand daar nou echt mee zat, want ach........dat bekertoernooi, leuk om schorsingen weg te spelen, maar 

verder zijn het toch veredelde oefenwedstrijden. De opdracht is: winnen en geen kaarten incasseren. En daar voldeed LENS aan 

Even dachten de supporters dat vandaag het telraam te voorschijn gehaald zou moeten worden. Fred Spa scoorde al na 2 minuten en 

een grote uitslag leek er aan te komen. Maar ondanks vele aanvallen en goede kansen duurde het tot de 25e minuut voordat de tweede 

kon worden aangetekend en weer was het Fred Spa die de goede Blankenburg-doelman kansloos liet. We moesten tot drie minuten 

voor tijd wachten tot de eindstand werd bepaald. Maar het was het wachten waard: een bijzonder fraaie treffer van Elouafi Azahnoun, 

die handig bij zijn tegenstander wegdraaide en beheerst binnenschoot. Veel meer valt er over dit tamme gebeuren niet te melden, of 

het moet de al enige weken bestaande strijd om de aanvoerdersband zijn. Op internet woedt de discussie in volle hevigheid en de grote 

vraag was natuurlijk wie bij afwezigheid van Jimmy de captain zou zijn. Dat Maurice het zou worden was niet helemaal verrassend, 

maar dat hij toen hij werd gewisseld zijn band aan Dobias gaf, ....tja daar zit een hele wereld achter. En waarom Maurice bij het 

verlaten van het veld getackeld werd door Johnny? Leest u het gastenboek op de LENS-site er maar eens op na. Dat zal veel 

verduidelijken. Hopelijk loten we in de volgende ronde een goede aansprekende tegenstander. Daar zijn we na al die makkies toch 

wel een keer aan toe. 

Scoreverloop 

2. 1-0 Fred Spa 

25. 2-0 Fred Spa 

87. 3-0 Elouafi Azahnoun 

Opstelling : 

Michael Oude Nijhuis 

John Mansveld, Brian Linger, Dobias Hogervorst, Perry Boon 

Maurice Schuurman (76.Lorinho Rocha), Fred Spa, Sascha Glaudemans, Eddy v. Delden (83. Nino Rampone) 

Johan Oliehoek (65. Fahrid Cijntje), Elouafi Azahnoun 

 
 

100 100 100     CLUB van 100         100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100 100   

 

WENSEN. Bij de Efteling staat een wensput die voor het goede doel per jaar ongeveer 50.000 gulden oplevert. Dat zijn bij 

elkaar ook een hele hoop mooie wensen, denk ik zo. Wellicht is het verstandig bij LENS ook een wensput te laten bouwen, 

levert toch een hoop op. Eigenlijk moet je elke dag goede voornemens maken, het lukt niet altijd. Minder eten, drinken, roken 

en wat al niet slecht is voor een mens. Je begint met de wens voor een gezond leven. Elk jaar, maar je kunt het elke dag doen. 

Nog een goed voornemen wordt lid van de Club van Honderd. Hoe ? Stort fl 100,- ,- op de postrekening 336711 t.n.v. de 

penningmeester van Lens o.v.v. Club van Honderd.   
Uitspraak van de ½ maand:  Club van Honderd: Een goed voornemen! 

Gegroet 

Henk Hoppenbrouwers,  

Ps.: LENS ook op internet te volgen www.lens-denhaag.nl ! 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

 

PROGRAMMA SENIOREN ZAALVOETBAL 
Vrijdag 26 oktober 2001  

19.00 uur  LENS DS1  - GSC ESDO DS1 de Blinkerd 205575 G.Keijzer 

 

Maandag 29 oktober 2001  

19.00 uur  Honselersdijk DS2 - LENS DS1  Sosef   NN 

22.00 uur  Arentsburg 2  - LENS 1  Overbosch  W.van Gool 

 

Woensdag 31 oktober 2001  

19.00 uur  Semper Altius 2 - LENS 2  de Schilp  NN 

 

Vrijdag 2 november 2001  

22.00 uur  LENS 3  - VNI 2   Ockenburgh 203685 NN 

22.00 uur  Maz. Stars 4  - LENS 4  de Veur   NN 

 

Dinsdag 6 november 2001  

21.00 uur  LENS DS1  - JuVentaS DS1  Zuidhaghe 205579 NN 

22.00 uur  SEP 4   - LENS 4  DSVP   NN 

 

Woensdag 7 november 2001  

21.00 uur  VCS 2   - LENS 3  Zuidhaghe  NN 

 

Vrijdag 9 november 2001  

20.00 uur  LENS 1  - Forum Sport 1  Loosduinen 202917 O.R.Day 
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21.00 uur  LENS 2  - Te Werve 1  Loosduinen 203066 O.R.Day 

Maandag 12 november 2001  

20.30 uur  Maasdijk DS2  - LENS DS1  de Hoekstee  NN 

22.00 uur  Oranjeplein 1  - LENS 2  Oranjeplein  NN 

 

Woensdag 14 november 2001  

21.00 uur  West Stars 3  - LENS 1  Ockenburgh  NN 

 

Vrijdag 16 november 2001  

19.00 uur  LENS 3  - WVS 1  de Blinkerd 203690 NN 

21.00 uur  LENS 4  - Oliveo 3  Ockenburgh 205198 NN 

 

Ligging Sporthallen: 
Oranjeplein : Slicherstraat 11,   tel: 070-3800911 

Loosduinen : Groen van Prinstererlaan 276, tel: 3236706 

Zuidhaghe : Melis Stokelaan 1201,  tel: 070-3671508 

  Ingang Beresteinlaan 

de Schilp : Schaapweg 2, Rijswijk,  tel: 3941507 

de Veur  : Prismalaan 40, Zoetermeer tel: 079-3615398 

Sosef  : Strijphorst 1, Honselersdijk, tel: 0174-626272  

DSVP                   : Sportlaan 1, Pijnacker                    tel: 015-3694518 

De Blinkerd : Seinpoststraat 150  tel: 070-3522169 

Overbosch : Vlaskamp 3   tel: 3474684 

Ockenburgh : Wijndaelerduin 27,  tel: 3686588  

de Hoekstee : Mercatorweg 50,H. van Holland tel: 0174-384588 

 

Aanvoerders: 
LENS 1:      Oscar van der Laar tel: 06-22669238 

LENS 2:      Andre Kuypers tel: 070-3250471 

LENS 3       Ed Vuijk  tel: 070-3960448 (06-20979391) 

LENS 4:      Nico Vastenburg tel: 070-3294254 

LENS DS1: Bettie Driessen tel: 070-3295598 

 

VAN HET JEUGDFRONT 
 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

GEWIJZIGDE CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2001/2002 
Met ingang van deze week zijn de contactpersonen voor de A-B-C-D-spelers en ouders van deze jeugdspelers gewijzigd. Zie het 

aangepaste schema hieronder! 

 

Algemeen contactpersoon: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag. Telefoon: 070-4400603 (tussen 19.00 en 20.30 

uur). 

 

Hoofdleider A- en B-klasse: Paul van den Steen  Tel: 070-4400603 bij geen gehoor 070-3615208 

Hoofdleider C- en D-klasse: Hans van Rijthoven  Tel: 070-3615208 bij geen gehoor 070-4400603 

Hoofdleider E- en F-klasse: Paul van den Steen.  Tel: 070-4400603 bij geen gehoor 070-3615208 

 

Aangezien de hoofdleiders ook nog een gewone baan hebben verzoeken wij iedereen om het bellen te beperken tot ’s-avonds tussen 

19.00 en 20.30 uur. Graag ieders medewerking. Is de hoofdleider niet thuis bel dan gerust naar de andere hoofdleider. 

 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen mogelijk) 

Team Datum Aanvangstijd Tegenstander Uit of 

huis 

Veld/Terrein Vertrek  van LENS: Vervoer 

A1 27 okt 14.30 uur Verburch A1 (vr) Thuis Veld 1 13.30 uur  

 03 nov 14.30 uur Delfia A1 Uit Mozartlaan/Delft 13.00 uur Auto 

B1 27 okt 12.30 uur Quick Boys B1 (b) Thuis Veld 1 11.30 uur  

 29 okt 19.00 uur Vredenburch B1 (vr) Thuis Veld 2 18.00 uur  

 03 nov 12.30 uur Gravenzande SV B1 Thuis Veld 1 11.30 uur  

B2 27 okt 14.00 uur Oranjeplein B1 Uit Zuiderpark 13.00 uur bij Oranjeplein 

 03 nov 12.00 uur Te Werve B1 Uit Leyweg/Noordweg 11.00 uur bij Te Werve 

B3 27 okt 11.15 uur Verburch B2 Uit Arkelweg/Poeldijk 10.15 uur Auto 

 03 nov 14.30 uur Quick B4 Thuis Veld 2 13.45 uur  
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 05 nov 19.00 uur Wordt nog geregeld (vr) Thuis Veld 2 18.15 uur  

C1 27 okt 12.15 uur HBS C1 (b) Uit Daal en Bergselaan 10.45 uur Auto 

 28 okt 10.00 uur NIKEtoernooi Uit Zie kopie!! 08.15 uur Auto 

 03 nov 11.00 uur FC Lisse C1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

C2 27 okt 11.00 uur GDA C2 Thuis Veld 1 10.00 uur  

 03 nov 14.00 uur Kranenburg C1 Uit M.Vrijenhoeklaan 12.30 uur Auto 

C3 27 okt 12.00 uur Kranenburg C2 Thuis Veld 3 11.15 uur  

 03 nov 12.00 uur HBS C3 Thuis Veld 3 11.15 uur  

C4 27 okt 09.30 uur Hoekse Boys C3 Thuis Veld 3 08.45 uur  

 03 nov 14.30 uur HBS C4 Thuis Veld 3 13.45 uur  

D1 27 okt 09.00 uur GDA D1 Uit Madesteijn 07.45 uur Auto 

 03 nov 09.30 uur Westlandia D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

D2 27 okt 09.30 uur Wordt nog geregeld (vr) Thuis Veld 1 08.30 uur  

 03 nov 09.00 uur Vredenburch D2 Uit Vredenburchweg 07.45 uur Auto 

D3 27 okt 11.00 uur RKSVM D2 (vr) Uit Spprk Polanen/Monster 10.00 uur Auto 

 03 nov 09.30 uur Vitesse Delft D3 Thuis Veld 3 08.45 uur  

D4 27 okt 14.30 uur HBS D6 Thuis Veld 3 13.45 uur  

 03 nov 11.00 uur VCS D4 Uit Dedemsvaartweg 10.00 uur Lopen 

E1 27 okt 09.30 uur RVC/Rijswijk E2 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 03 nov 08.45 uur BSC’68 E1 Uit Benthuizen 07.30 uur Auto 

E2 27 okt 11.30 uur Velo E3 (vr) Uit Noordweg/Wateringen 10.30 uur Auto 

 03 nov 10.45 uur Quick Steps E2 Uit Nijkerklaan 09.45 uur Auto 

E3 27 okt 11.30 uur Quick E3 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 03 nov 09.45 uur Quick E3 Uit Savorninlohmanlaan 08.45 uur Auto 

E4 27 okt 11.30 uur WIK E4 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 03 nov 11.30 uur Laakkwartier E3 Thuis Veld 2 11.00 uur  

E5 27 okt 13.30 uur LENS E6 (vr) Thuis Veld 2 13.00 uur  

 03 nov 09.30 uur Quick E11 Thuis Veld 2 09.00 uur  

E6 27 okt 13.30 uur LENS E5 (vr) Thuis Veld 2 13.00 uur  

 03 nov 13.15 uur Wordt nog geregeld (vr) Thuis Veld 2 12.45 uur  

F1 27 okt 09.30 uur Quick F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 03 nov 09.45 uur Quick Steps F1 Uit Nijkerklaan 08.45 uur Auto 

 09 nov 19.00 uur Trainingsdemonstratie Uit Zie kopie!! 17.15 uur Auto 

F2 27 okt 12.00 uur WIK F1 Uit Zuiderpark 11.00 uur Auto 

 03 nov 09.30 uur VUC F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

F3 27 okt 11.30 uur Velo F7 (vr) Uit Noordweg/Wateringen 10.30 uur Auto 

 03 nov 11.30 uur RKDEO F4 Thuis Veld 2 11.00 uur  

F4 27 okt 13.30 uur LENS F5 (vr) Thuis Veld 2 13.00 uur  

 03 nov 09.00 uur Semper Altius F2 Uit Hoekpolder/Rijswijk 08.00 uur Auto 

F5 27 okt 13.30 uur LENS F4 (vr) Thuis Veld 2 13.00 uur  

 03 nov 13.15 uur Wordt nog geregeld (vr) Thuis Veld 2 12.45 uur  

F6 27 okt Vrij!!      

 03 nov Vrij!!      

 

B I J Z O N D E R H E D E N: 
- Afbellen wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd alleen bij de hoofdleider thuis tussen 19.00 en 

20.30 uur. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks vanaf 16.00 uur en op zaterdag vanaf  08.00 uur. 

- Afbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur af op LENS (070-3661314) 

- Wedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Voor 08.15 uur 

bellen heeft geen zin; wij weten dan nog niets!! Bel nooit naar de hoofdleider thuis!!  

- Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

- Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen!! 

- Vragen, opmerkingen, ideeën: bel alleen ’s-avonds naar de hoofdleider tussen 19.00 en 20.30 uur. 

- De volgende LENS-revue verschijnt op donderdag 8 november 

- Aanwezig jeugdcommissie op:  27 oktober vanaf  07.30 uur: Fred Grens en Hannie v.d. Sman 

      03 november vanaf  07.30 uur: Diana en Hans van Rijthoven 

- Opstellingen als bekend met uitzondering van:  

 o LENS B1 zonder Y.Kul 

 o LENS C4: met A.Yildiz 

 o LENS D4: zonder A.Bozat 

  

OPSTELLINGEN LENS E4 T/M LENS F6 

- LENS E4: J.Abrahams, L.Acer, M.Chaaibi, H.Devrilmez, Y.Erdogan, A.Gungor, M.Imouhay, F.Mustapha en R.Putters. Leider: 

F.Fellah. 
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- LENS E5: S.Abdalla, O.Coskun, U.Dogan, O.Ergul, M.Ramdien, S.Ramdien S.Sayeed, H.Simsek, H.Syed, en C.Yavuz. Leider: 

F.Ergul. 

- LENS E6: A.Bingol, T.Cav, J.Elfergougui, A.Jama, L.Khalaf, D.Mesker, G.Narvaez, A.Ouellaf, M.Ouellaf en S.Senturk. Leider: 

??? 

 

- LENS F1: J.Akalai, O.Arslan, C.Burkan, A.Genc, K.Mawete, M.Oztas, M.Reddam, T.Tuzlacik en F.Ulas. Leider: H.Bulut. 

- LENS F2:  N.Bozbey, A.Ciftci, F.Hoke, L.el Kanfaoui, M.Kesenek, S.Kilic, M.Lopes, M.Smuller en M.Sperwer. Leider: 

P.Bosman. 

- LENS F3:  A.Achahchah, B.Akhannich, O.Faik, A.Khodabaks, B.Mensah, C.Neto, B.Tuna, B.Ulas en O.Yilmaz. Leider: 

B.Akhannich. 

- LENS F4: R.Audhoe, I.el Boustati, C.Erdogan, G.Ergul, S.Keskin, K.Nyamekye, H.Ozdilek, E.Tekdemir en E.Yanik. Leider: 

B.Vierling. 

- LENS F5: R.Abdalla, B.Bingol, E.Bingol, R.Bisai, R.Dogan, B.Dosun, W.Merhai, M.Ozen, A.Soekhradj en C.Yildiz. Leider: 

??? 

- LENS F6: wordt later nog samengesteld.     

 

COMPETITIEVOETBAL AFGEKEURD OF NIET?? 
De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook  niet op 

vrijdagavond of zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen of het competitievoetbal 

doorgaat of niet zijn: 

- Bellen naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Dit is meestal pas mogelijk vanaf ongeveer 08.15 uur omdat wij vaak niet 

eerder weten wat er doorgaat of niet. Dit komt omdat andere verenigingen vaak pas later aanwezig zijn. Moet je voor 08.30 uur 

verzamelen kom dan altijd gewoon naar LENS toe !!! 

- Bellen naar de KNVBafkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is hierop de 

informatie te verkrijgen en dan uitsluitend nog voor LENS A1 t/m C4. 

- Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke 

thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van de  tegenstander.  

- Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infothuis, Nederland 3 (ook teletekst bladzijde 603) of de LENSafkeuringslijn 

op vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om te weten is dat alle A-B en C-elftallen 

van LENS vallen onder district West II en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder district West II en onder 

categorie II. 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet. Nog dommer is 

het om zo maar weg te blijven. Bij twijfel gewoon naar LENS komen !!  

 

SCHADUWPROGRAMMA BIJ ALGEHELE AFKEURING 
Bij algehele afkeuring van het competitieprogramma gaan de onderstaande teams altijd trainen (verplicht) op de samenkomsttijd van 

de wedstrijd: LENS A1, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1 en F2. De andere teams doen alleen iets als hun trainer dit met hun 

afgesproken heeft. Voor alle teams geldt: wordt er getraind neem dan altijd voetbal- en sportschoenen mee. 

 

!!LEVER HET GELD VAN DE GROTE CLUB ACTIE ZATERDAG IN OP LENS!! 
 

WIJZIGING HOOFDLEIDERS LENS A1 T/M LENS D4 
Door omstandigheden wijzigen de contactpersonen van de jeugdcommissie voor LENS A1 t/m LENS D4. Vanaf dit moment is Paul 

van den Steen ook hoofdleider A- en B-jeugd naast zijn taak als algemeen contactpersoon en hoofdleider E- en F-jeugd. Hans van 

Rijthoven wordt de nieuwe hoofdleider voor de C- en D-jeugd. Paul en Hans worden administratief ondersteunt door Diana van 

Rijthoven en Gerard Marinus zal operationeel bijspringen waar dit nodig blijkt te zijn. 

 

 

NIKE-PREMIER-CUP-TOERNOOI VOOR LENS C1  
Op zondag 28 oktober doet LENS C1 mee aan de 2e ronde (1e ronde was voor niet landelijke teams) van het NIKE-Premier-Cup-

toernooi. Dit toernooi wordt georganiseerd bij de vereniging HVO. Zij spelen aan de Zwanensingel in Vlaardingen. De tegenstanders 

voor LENS C1 zijn: Hontenisse, Spartaan'20, Terneuzen, RBC en DFC. In de andere poule spelen: EDS, SVV/SMC, RCS, BSC, 

HVO en Dordrecht'90. Na de poulewedstrijden (2 x 12,5 minuut) spelen de nummers 1 en 2 van beide poules nog een 

kruisfinalewedstrijd. Beide winnaars van deze wedstrijden gaan door naar de volgende ronde met Pasen. Einde toernooi: 16.45 uur. 

Belangrijk om te weten: 

- toernooi wordt gespeeld op meerdere locaties in Nederland maar ook elders in Europa en de rest van de Wereld 

- de beste 2 teams van de 2e ronde bij HVO gaan door naar de halve finale met Pasen (2 locaties).  

- de winnaars van de twee halve finales spelen een voorwedstrijd bij een belangrijke wedstrijd uit het betaalde voetbal.  

- de winnaar daarvan gaat Nederland in mei vertegenwoordigen bij de Europese finale in Lissabon (Portugal)  

- de beste drie clubs in Lissabon gaan weer door naar de Wereld Finale (locatie nog onbekend).  

Toch leuk om de Europese- en de Wereldfinale te spelen op kosten van NIKE. Doe je best, presteer goed en je ziet nog eens iets van 

de wereld.    
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SCHOOLVOETBAL OP LENS OP WOENSDAG 31 OKTOBER EN 7 NOVEMBER 
Op woensdagmiddag 31 oktober wordt er op ons complex een voorronde van het schoolvoetbaltoernooi georganiseerd. Dit betekent 

dat het erg druk is op LENS en dat wij ergens anders gaan trainen (waarschijnlijk Spoorwijk). Kom op tijd en stel dit keer geen vragen 

aan Paul van den Steen (heeft echt geen tijd) maar aan de trainers. Op woensdag 7 november de Haagse finale van het schoolvoetbal 

op LENS en dit betekent dat het nog drukker zal zijn dan op 31 oktober en dat wij weer uit zullen moeten wijken met de trainingen 

(waarschijnlijk weer Spoorwijk). Graag ieders medewerking!!! 

 

GROTE CLUB ACTIE  
De verkoop gaat als een speer. Maar liefst 900 loten zijn er in omloop. De meeste via de voorverkoop en de andere gewoon  verdeeld 

onder spelers onder het mom van: DOE IETS TERUG VOOR JE KLUPPIE!!! Wij weten zeker dat het gaat lukken om alle 900 loten 

te verkopen. De spelers die via de voorverkooplijsten hebben verkocht moeten het geld uiterlijk 27 oktober inleveren bij Diana of 

Hans van Rijthoven of bij Paul van den Steen. De andere spelers moeten het geld of de niet verkochte loten z.s.m. maar uiterlijk 27 

oktober inleveren bij hun leider. Niet vergeten hoor!!!!    

 

WEDSTRIJDVERSLAGEN  
De afgelopen weken stonden er gelukkig veel verslagen in de LENS revue. Wij hopen dat de schrijvers hiermee doorgaan en dat er 

ook eens over andere teams wordt geschreven door de leiders, spelers zelf of de ouders. Echt de spelers vinden het leuk om iets over 

/hun team in de LENSrevue te lezen. Wel vragen wij de schrijvers om de man in het zwart niet zo vaak (negatief) te noemen als in de 

verslagen in de laatste LENSrevue. Ook scheidsrechters zijn vrijwilligers waar wij echt niet buiten kunnen. Zonder scheidsrechter 

geen wedstrijd voor jullie en bedenk dat de scheidsrechter ook een mens is die dus ook altijd fouten zal blijven maken maar dat hij 

altijd minder fouten maakt dan de spelers. Dus mondje dicht tegen en over de scheidsrechter.  

 

TRAININGSDEMONSTRATIE LENS F1 
Halil Bulut, trainer van LENS E3, E4, F1 en F2, doet op dit moment mee aan de Jeugd Voetbal Trainerscursus. Op vrijdag 9 

november (1 week later dan oorspronkelijk stond vermeld) moet hij naar deze cursus een groep van 8 F-klassers meenemen. In 

overleg met Halil nodigt hij hiervoor alle spelers van LENS F1 uit om mee te gaan. Natuurlijk rekenen wij ook op ouders met vervoer. 

De training wordt gegeven bij Voorschoten’97 aan de Weddeloop 6 te Voorschoten. Natuurlijk heeft iedereen zijn officiële 

LENStenue aan en voetbalschoenen bij zich. Meer nieuws in een apart stencil welke jullie later nog ontvangen. Kan je niet bel dan 

(verplicht) uiterlijk donderdagavond 1 november tussen 19.00 en 20.30 uur af bij Paul van den Steen (4400603).  

 

DE AANVOERDERSBIJEENKOMSTEN 
Het waren twee zinnige bijeenkomsten waarbij de aanvoerders van LENS B3, C3 en C4 helaas ontbraken???? Het begon steeds wat 

afwachtend maar toen eenmaal de eerste aanvoerders begonnen te praten kwamen ook snel de andere tongen los. De meest gehoorde 

zaken waren:  

- rondom de accommodatie: sloten en toiletten stinken, kleedlokalen zijn te klein, douches te koud of kapot (lokaal 8) en trekkers 

ontbreken vaak. Het clubgebouw is te saai en er staat niets in voor de jeugd. 

- rondom de teams: "mindere" spelers staan te vaak reserve (niet eerlijk), er worden te veel rondjes gelopen op sommige trainingen, 

te weinig partijtjes en te weinig afwerken op goal, spelers zijn vaak niet serieus bezig of lopen te klieren. Ook het thema 

scheidsrechters werd besproken. De afspraak werd gemaakt dat de aanvoerders (en leiders) na afloop van de wedstrijd de 

scheidsrechter altijd bedanken en een handje geven!!!! 
- Nevenactiviteiten: er wordt niets extra's georganiseerd. Gedacht moet worden o.a. aan discoavonden of bingoavonden, een 

(avond)sixestoernooi als algemene activiteiten. Daarnaast zouden de teams zelf ook nog leuke dingen kunnen doen. LENS zou 

meer moeten zijn dan (competitie)voetbal en trainingen alleen. 
Natuurlijk werden er nog meer zaken besproken en op een aantal zaken gaven wij direct een antwoord. Natuurlijk gaan wij kijken of 

wij de wensen van de jeugd gestalte kunnen geven. Wij geven een aantal zaken natuurlijk direct door aan de trainers en leiders van de 

betreffende teams en ook gaan wij kijken wat wij aan de nevenactiviteiten kunnen gaan doen. Daar is natuurlijk extra kader voor 

nodig en dat is er momenteel niet. Met name de gezamenlijke nevenactiviteiten kunnen alleen georganiseerd worden als er kader (lees 

ouders) komen die dit willen gaan regelen. Aanmelden bij de jeugdcommissie. Over een maand of twee organiseren wij weer twee 

aanvoerdersbijeenkomsten. 

     

SPONSORS VOOR LENS C3 
Door bemiddeling van trainer/coach Peter van Fessem loopt LENS C3 er binnenkort weer netjes bij. Van groothandel VEN krijgen zij 

nieuwe LENSshirts en via de Rijswijkse Houthandel komen er nieuwe tassen. Daarnaast vond Peter nog een (anonieme) sponsor voor 

nieuwe broekjes. Sponsors hartstikke bedankt en Peter een compliment. Wat jij kan moeten andere trainers/leiders of ouders toch ook 

kunnen. Sponsor gevonden of meer informatie: bel dan naar Paul van den Steen (070-4400603). 

 

DE ZIEKENBOEG 
Op dit moment "zitten" de onderstaande spelers in de ziekenboeg: Chaib Amhayi van LENS B3, Awinash Loilargosain van LENS C2, 

Abuzer Bozat van LENS D4, Dennis Mesker van LENS E6, Arda Genc van LENS F1 en Akshay Soekhradj van LENS F5. Allemaal 

heel veelsterkte toegewenst in deze voetballoze periode. Laat je wel regelmatig op LENS zien en zeker bij de wedstrijden van je team. 
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LENS C4   Duno  C3     2-5 
LENS begint goed aan de wedstrijd en scoort al vroeg de een nul. Dan golft het een tijdje op en neer. LENS breekt weer door en  

J. Daal gaat alleen op de keeper af en scoort, maar het doelpunt word afgekeurd .Gaande weg word Duno sterker en scoort de 

gelijkmaker. En vlak voor de rust neemt Duno de leiding. Na de rust komt LENS niet meer in de buurt van het doel van de 

tegenstander. Duno speelt het goed uit en wint de wedstrijd. Jongens niet de kopjes laten hangen er is goed gespeeld maar de 

tegenstander was sterker.    

Peter 

 

TOOFAN C 1   LENS C 3    2-6                         
Vandaag moeten wij punten pakken om mee te kunnen doen bij de eerste vijf.  In de kleedkamer had ik de jongens al voorbereid op 

een moeilijke wedstrijd. Toofan wilde op eigen terrein niet verliezen en deed er alles aan maar LENS bleef koel voetballen en met 

mooie combinaties kwam de nul een op het scorebord. Kort daarna de nul twee. Toen kwam Toofan terug en scoorde twee keer. Maar 

kort voor de rust was het weer LENS die op voorsprong kwam. Toen de tweede helft begon zette LENS de tegenstander opzij en liet 

het alle hoeken van het veld zien, met mooie diepte passes en voorzetten schoot LENS er nog drie in en de drie punten gingen in de 

tas. En daar waren de supporters van LENS zeer blij mee want zij stonden met blijde gezichten langs de kant en genoten van de 

wedstrijd Heren weer bedankt voor het vervoer Er kon zelfs een auto op LENS blijven staan (Wat een luxe!).                           

P.S Na de wedstrijd werd er nog getrakteerd op limonade want Ricky van de Berg was jarig. 

.          
Rava  C1    LENS C3   14 –0 
Vandaag moesten wij weer zonder keeper voetballen. Maar Jordy had zich spontaan aangeboden om de eerste helft te keepen .Toen 

de wedstrijd begon speelde LENS het eerste kwartier goed mee. Maar toen RAVA het eerste doelpunt scoorde zakte LENS een beetje 

weg. Rava scoorde voor de rust nog drie keer. Na de rust ging J. Imperator keepen en LENS probeerde weer te voetballen soms met 

mooie combinaties. Maar het waren de spitsen van Rava die een leuke middag hadden want zij scoorden nog tien keer. Het beeld was 

wat vertekend want als wij een echte keeper hadden gehad was dit nooit gebeurd  Het was niet leuk maar wij zetten onze schouders er 

onder en gaan gewoon door. Jongens kopjes omhoog jullie zijn mijn kanjers. ! 

Peter 

PS er is ook een sponsor voor onze voetbalbroekjes maar die wil anoniem blijven  Sponsor namens de groep heel hartelijk bedankt. 

 

Cromvliet E 1 - LENS E 1 
We moesten vandaag tegen Cromvliet. Dat was een tegenstander, die we zouden moeten kunnen verslaan, dachten alle spelers, want 

zij hadden slechts 1 punt. Nou dat hebben we geweten! De LENS-spelers dachten er echter in het veld nog zo over: Dat doen we wel 

effe. Na een snelle voorsprong werd het een 6-5 nederlaag. Iets wat met inzet zeker niet nodig was geweest. Helaas. Misschien was 

het wel de schuld van de trainer, die met heel E 1 en E 2 de dag ervoor naar ADO - Den Haag tegen Top Oss geweest  was!!!!!!!!!  

 

Op woensdag speelden we een toernooitje bij ADO- Den Haag. We wonnen met 2-1 van ADO - Den Haag, met 2-1 van BMT en met 

4-0 van hetzelfde Cromvliet (!!!!!!!!!!!) en een eerste plaats was het goede resultaat. 

 

Zaterdag daarna tegen VCS. Dat werd een zeer goede wedstrijd. Met goede aanvallen was LENS de gevaarlijkste ploeg. Ook VCS 

speelde goed voetbal en combineerde goed. LENS was echter wat feller en kreeg daardoor veel kansen. Het werd daardoor een 

terechte  4-1 overwinning. 

 

Woensdag hebben we een trainingsdag en gaan we 's middags zwemmen in de Boetzelaer. 

Theo 

 

LENS E2 – Scheveningen E1   2-6 
De eerste helft begonnen we slecht (zal dat zijn omdat Theo er bij stond?) Dus daar gaan we niks over schrijven, we gingen met 0-5 

de rust in. De tweede helft begonnen we wat feller. Na ze wat op hadden gepept gingen we goed van start. We kregen kans na kans, 

onder andere Stanley op de lat en Enzo schoot net naast. Al met al werd er in de tweede helft beter gevoetbald ondanks dat jullie 

allemaal laat naar bed waren gegaan, omdat we gisteren bij ADO waren geweest. Ouders en spelers verliezen hoort er ook bij. 

Volgende wedstrijd beter jongens. Jullie kunnen het ! 

Bella en Danielle. 
 

Forum Sport F1 – LENS F1 1 – 3 

Gewonnen; alweer!!!! Met een nieuwe keeper (Murat) begonnen we aan de wedstrijd. Ferhat ging in de spits. Na de eerste helft stond 

het nog 0 – 0. De tegenstander was veel in de buurt van onze goal geweest. Dat kwam omdat omdat Jouad en Cem wel heel erg 
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weinig renden. De tweede helft ging Cem keepen en Jouad weer rechtsbuiten spelen. Alles stond nu weer op zijn plaats en Ferhat 

maakte de eerste goal. Daarna werd er goed samengespeeld en de tweede goal kwam snel door Kevin. Daarna schoot “lelijke” Mouad 

op de paal en alweer Ferhat maakte er 3 – 0 van. In de laatste minuut werd het 1 – 3. Er werd de tweede helft heel goed 

samengespeeld. Doe dit volgende week ook want dan spelen we tegen Quick die net boven ons op de eerste plaats staat.   

Halil Bulut 

 

p.s. Arda van harte beterschap en kom volgende week maar eens kijken hoe goed wij spelen!!! 

 

LENS F4 
Het team LENS F4 doet het goed in de competitie en heeft nog geen enkele wedstrijd verloren. 

Ik ben zeer tevreden over hoe goed de spelertjes al kunnen voetballen en overspelen. Ook het ‘vrij lopen’ gaat steeds beter. Wel maak 

ik mij soms zorgen over het vervoer bij de uit wedstrijden. De spelertjes zijn wat betreft vervoer volledig afhankelijk van de ouders 

van de F4. Daarom vraag ik meer F4-ouders te helpen bij het vervoer van de jongens op bij uitwedstrijden. 

Geschreven door de leider van LENS F4.  

Bert Vierling 

Pupil van de week Olkan Gogtas 
 

PASPOORT VAN: 

Naam: Olkan Gogtas. 

Leeftijd: 11 jaar. 

Broers/zussen: één broer (Orhan) en één zus. 

School: Professor Annemaschool 

Groep: 7. 

Elftal: LENS D1. 

Trainer: Raymond Beck (reserve trainer is Nino);  

Leiders: Marco Spa en Raymond.Beck 

Positie: rechtsback 

Favoriete voetbalclub in Nederland: P.S.V. 

Beste voetballer in Nederland: Rommedaal 

Wat wil je later worden: profvoetballer of advocaat. 

Leukste sport na voetbal: zwemmen 

Beste vriend/vriendin: Hassan, Tolga en veel andere beste vrienden 

Grootste supporters: ouders, broer en zusje 

Hoe lang speel je al bij LENS: 6e jaar 

Wat is vind je leuk op televisie: Cartoon Network 

Verder………..: De wedstrijd tegen DHC hebben we met 2-0 verloren. In de 1e helft speelden we niet zo fel, de 2e helft ging beter. 

De spelers van de D1 werken goed samen en het is ook gezellig.   
 

Een verslag van Olkan over LENS 1 – GDA 1 

Eerst mocht ik meedoen met de warming-up van LENS 1 (heen en weer lopen, hakken/billen,  

rustig terug en knieheffen). 

Nadat ik de aftrap had gedaan zag ik vanuit de dug-out dat de spelers van LENS 1 goed samenspeelden. Ze ‘gingen door het vuur’. 

Jammer was dat ook de tegenstander de kans kreeg om te scoren. 

In deze spannende wedstrijd kwam LENS twee keer op voorsprong. De eindstand is 3-3 geworden, maar eigenlijk verdiende LENS 

een overwinning.  Ik heb Jeroen Hoefnagel gekozen als favoriete speler. Sascha Glaudemans kwam op de tweede plaats. Deze keuze 

heb ik mede gemaakt vanwege de mooie doelpunten. Het 3e LENS doelpunt in de 80e minuut, gemaakt door Jeroen, was het mooiste 

moment van de wedstrijd. De scheidsrechter was eerlijk. Na afloop kreeg ik een bal en een boek over LENS en dronken we nog wat 

in de bestuurskamer. Het was leuk pupil van de week te zijn, 

 

Olkan Gogtas.  
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Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 

Den Haag                  tel  070 – 3661314 

 

Postadres  
Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 
Postbank     33.67.11 
Rabobank    129.924.229 

 

Samenstelling bestuur 
R.Vergeer    (vz) tel. 070 – 3661344 

F.Grens       (secr) tel. 010 – 4527327 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

C.Veldink   (penn.)    tel  079 – 3314348  

H.v.d.Sman tel. 070 – 3257887 

D.van Rijthoven         tel  070 – 3615208 

 

Senioren zondag en zaal 
W.J.M. Heijnen tel. 070 – 3461088 
 

Senioren zaterdag 
J.C. Ham                   tel. 070 – 3679687 

 

Jeugd 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

 

Club van 100 
H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek tel. 0182 – 521353 
H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

 

Coördinator techn. Zaken 
F. van Dijk                 tel.  070 – 3634818 
 

Bar 
 

 

Trainers 
Zondag 

H. Lamens  tel. 070 – 3455787 
A.’s-Gravendijk tel. 070 – 3966095 

 

Zaterdag 
C. Cakmak                 tel. 06 –14699183 

 
Redaktie 
C.Lamers                   tel. 070 – 3661314  

H.v.d.Sman                tel. 070 --3661314 
 

Redaktie internet 
Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 

Cees Alting: cjalting@wanadoo.nl 
 

Internet-site: 
 

       www.lens-denhaag.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKTIE 

 Alle kopy moet vóór maandag  19 november 2001. bij de redaktie binnen zijn. 

De kopy kunt u kwijt in de brievenbus in de hal van het clubgebouw 

 

      
 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   75e jaargang, nummer  8, 8 november 2001 Opgericht 

O Opgericht 18 december 1920 

 

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
 

BETAAL A.U.B. DE VOLLEDIGE CONTRIBUTIE VOOR DE EURO 

ZIJN INTREDE DOET 
Al diverse keren verzochten wij de LENSers om de volledige contributie te betalen voordat de 

EURO zijn intrede doet. Dit bespaart ons echt heel veel werk. Eigenlijk zouden wij deze vraag 

helemaal niet hoeven te stellen want het betalen van de contributie is net als het betalen van 

boodschappen. Eerst betalen en dan pas consumeren. Helaas denken nog te veel LENSers hier 

anders over en hebben tot op heden nog steeds geen contributie betaald dit ondanks dat zij al 

diverse LENSrevues hebben ontvangen, diverse trainingen en wedstrijden hebben afgewerkt of 

diverse wedstrijden van LENS 1 met hun toegangspasje gratis hebben bezocht. Eigenlijk stijlloos 

vinden wij en wij hopen dat de diverse wanbetalers, na het (hopelijk) lezen van deze tekst, het 

met ons eens zijn en direct de volledige achterstallige contributie overmaken op giro 336711 

t.n.v. penningmeester LENS te Den Haag.     

 

LENS 1 IN DE COMPETITIE 
Dat was een knappe prestatie van LENS 1 (zat). Op 26 oktober werd de ongeslagen koploper 

DZS in eigen huis met 2 - 3 geklopt en op 3 november werd HMSH met 2 – 0 verslagen. Een 

keurige 5e plaats (relatief zelfs een 3e plaats) is het gevolg. Kranenburg lijkt te sterk (??) maar de 

tweede plaats is zeker nog een mogelijkheid. LENS 1 (zon) verspeelde helaas twee punten want 

op 27 oktober werd in een best aantrekkelijke wedstrijd tegen Scheveningen de overwinning in 

blessuretijd onnodig verspeeld (2 - 2). Een week later werd tegen HVV een keurige 0 - 2 

overwinning behaald waardoor de subtop in eens weer binnen handbereik is. LENS staat 7e maar 

met slechts 1 punt achterstand op de nummer 2. Kortom: de eerste zeven teams zijn aan elkaar 

gewaagd en er is nog van alles mogelijk. De wedstrijden voor de komende twee weken zijn: 

 

- 10 november 14.00 uur GONA 1 - LENS 1 (zat) terrein Beresteinlaan 

- 11 november 14.00 uur LENS 1 (zon) - HFC ADO Den Haag 1 

- 17 november 14.30 uur LENS 1 (zat) - Kranenburg 1 

- 18 november 14.30 uur SOA 1 - LENS 1 (zon) terrein M.Vrijenhoeklaan 

 

Verder wordt op zondag 25 november gespeeld de bekerwedstrijd tussen SC Feyenoord 1 en 

LENS 1 (zon) om 14.00 uur. Ook op Varkenoord (wellicht DE KUIP) in Rotterdam hopen wij 

veel LENSers te zien. Meer nieuws in de volgende LENSrevue. 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Op dinsdag 18 december nodigt het bestuur van LENS alle LENSers van 16 jaar en ouder en alle 

ouders van onze jeugdleden uit om samen de 81ste verjaardag van LENS te komen vieren. Als we 

er dan toch allemaal zijn kunnen we direct even de financiën van LENS gaan bespreken, de 

eerste "In Memoriam P.J.Juffermans prijs" (voor één of meer actieve kaderleden) voordragen en 

nog een aantal andere zaken de revue laten passeren. Kortom: de Algemene Leden Vergadering 

staat vanaf 20.30 uur op het programma. De benodigde stukken zijn vanaf  2 december te 

verkrijgen op LENS. 
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FEEST(GAMBLING)AVOND OP LENS 
Wie wil dit nu niet meemaken. De laatste feestavond op LENS waarbij je met Nederlands geld je consumpties kan betalen en ook je 

laatste Nederlandse geld kan vergokken aan de gamblingtafels. De zondagselectie organiseert ook deze keer weer een spetterende 

feestavond voor alle LENSers van 18 jaar (i.v.m. de gambling) en ouder. Zij spreken de vurige wens uit dat nu eens meer mensen, dan 

alleen zondagselectiespelers en begeleiders, naar deze avond zullen komen. LENS 4 en LENS 5, de collega's van LENS 1 (zaterdag), 

spelers van LENS A1, niet spelende leden, kaderleden, supporters, vrienden en vriendinnen van LENS zijn allemaal van harte 

welkom. Reserveer zaterdag 22 december vanaf 20.30 uur in je agenda en natuurlijk is er ook weer live-muziek (Peter Surie). Het 

wordt een te gek feest!!!! 

      

WINTERSTOP 
Op 15 en 16 december is er een inhaal/bekerprogramma. Wij gaan er van uit dat alle teams van LENS dan ook in actie komen. Op 22 

en 23 december is er geen programma van de KNVB maar kunnen de wedstrijdsecretarissen wel vriendschappelijke wedstrijden 

organiseren. Daarna gaat LENS echt dicht van maandag 24 december t/m zondag 6 januari (natuurlijk is er wel op 1 januari de 

Nieuwjaarswedstrijd en de Nieuwjaarsreceptie op LENS). Dit betekent twee weken geen trainingen en geen wedstrijden voor alle 

teams van LENS en een welverdiende rust voor de medewerkers. Na 7 januari draaien wij weer op volle toeren en starten alle 

activiteiten weer. 

 

REPARATIESCHEMA VELDEN SEIZOEN 2002/2003 
Het reparatieschema van onze velden is voorlopig vastgesteld en ziet er als volgt uit: 

- veld 3 en de trainingsstrook gesloten van 13 mei 2002 t/m 29 juli 2002 

- veld 2 gesloten van 27 mei 2002 t/m 12 augustus 2002 

- veld 1 gesloten van 3 juni 2002 t/m 31 augustus 2002 

Het kan zijn dat door extra groot onderhoud of andere extra behandelingen nog wijzigingen komen in het reparatieschema voor veld 2 

en/of veld 3. Wij houden de wedstrijdsecretarissen natuurlijk op de hoogte. 

 

              

 

Gulden nieuwjaarsreceptie 

 
Op 1 januari vindt de traditionele nieuwjaarsreceptie van LENS plaats. Aangezien de EURO dan pas 12 uur het nieuwe betaalmiddel 

is kan er aan de kassa veel verwarring ontstaan. Het bestuur heeft dan ook besloten dat op 1 januari 2002 een nostalgische 

nieuwjaarsreceptie wordt gehouden, waar alleen met consumptiebonnen en met guldens kan worden betaald. Dit heeft voor de 

leden het grote voordeel dat er uitgeslapen kan worden op deze dag in plaats van in de sneeuw in lange rijen voor de pin automaat te 

staan. 

 

 

 

 SENIOREN ZONDAG     SENIOREN ZATERDAG 

 Algemene informatie     Algemene informatie 

 Contactpers.    W.J.M. Heijen   tel: 070 - 3461099  Contactpers. J. Ham tel: 070 - 3679687   

                J. Verkijk tel: 070 - 3617033

 Wedstrijddag   B. Vierling       sema: 06 - 65000816 

           Mob.  06 - 17406344  

 

  Afkeuringinformatie ( niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFOthuis / teletekst pag. 603 of 

  De afkeuringlijn KNVB District West 3 tel: 0900-9008000 

 

 

PROGRAMMA SENIOREN ZATERDAG EN ZONDAG 
 

Zaterdag 10 november 2001 

14.00 uur  GONA 1  - LENS 1 (zat)  Beresteinlaan  W.B.Brons  

 

Zondag 11 november 2001 

14.00 uur  LENS 1  - ADO Den Haag 1 veld 1  263011 R.C.J.van ‘t Hof 

11.00 uur  Oliveo 2  - LENS 2 Sportlaan,Pijnacker  O.R.van Hees  

10.30 uur  LENS 3  - GONA 3   veld 1  269666 NN 

10.30 uur  LENS 4  - ODB 4   veld 2  270196 NN 

12.00 uur  RTT’99 6  - LENS 5 terrein Vogel,Ockenburg,Wijndaelerweg NN 

 

Zaterdag 17 november 2001  

14.30 uur  LENS 1 (zat)  - Kranenburg 1  veld 1  208912 J.van der Wel    
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Zondag 18 november 2001  

14.30 uur  SOA 1  - LENS 1  M.Vrijenhoeklaan A.Looye  

11.30 uur  LENS 2  - VCS 3   veld 1  264693 D.G.J.Buytendijk 

12.00 uur  Forum Sport 2  - LENS 3 Prins Bernhardl..,Voorburg NN 

12.00 uur  Kranenburg 4  - LENS 4  M.Vrijenhoeklaan NN 

14.00 uur  RAVA 6  - LENS 5 Laan van Vuurdestraat, Houtwijk NN 

 
Woensdag 28 november 2001  

19.30 uur  LENS t/m 23  - Quick t/m 23  veld 2 

 

Uitslagen 
DZS 1  - LENS 1 (zat)  2 -3 

LENS 1  - Scheveningen 1  2 - 2 

LENS 2  - Tonegido (beker) 1 - 5 

TEDO 4  - LENS 3   4 - 2 

LENS 5  - HBS 10 (vr)  2 - 1 

LENS 1 (zat) - HMSH 1  2 - 0 

HVV 1  - LENS 1  0 - 2 

Naaldwijk 2 - LENS 2  0 - 6 

Laakkwartier 4 - LENS 3  7 - 3 

GONA 4 - LENS 4  1 - 6 

LENS 5  - VOGEL 2  2 - 2 

 

Aanvoerders: 
LENS 3: trainer/coach Reno Vorkink tel: 070-3609399 of 06-53995368 

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers tel: 070-3250789 

LENS 5: Jan Muns  tel: 070-3975459 

 

LENS kan voorsprong niet vasthouden 

EN WÉÉR GEBEURDE HET!      
LENS 1 - Scheveningen 1  2-2     28 oktober  2001     door Jaap Colpa 

 

Aan het rijtje VIOS...GDA..., werd vandaag Scheveningen toegevoegd. De vaste bezoekers van de wedstrijden van LENS 1 

weten precies waarom de tegenstander van vandaag zo goed in deze serie thuishoort. Een zeker lijkende overwinning werd 

wederom in de slotfase weggeven. Vandaag was het zelfs diep in de blessuretijd voordat de Scheveningers langszij kwamen. 

Op slechts enkele tellen van het laatste fluitsignaal gebeurde wat vele LENSers vreesden, maar wat statistisch gezien eigenlijk 

niet kan. Een keer vlak voor tijd de zege uit handen geven, dat kan de beste overkomen, maar dat dit voor de derde maal in 

deze nog prille competitie zou gebeuren, dat kunnen zelfs de beste kansberekenaars niet verzinnen. Het ongeloof droop na 

afloop ook van de gezichten van de LENSers: zoveel ervaring in de ploeg en dan weer niet in staat zijn een voorsprong een 

paar minuten vast te houden! 

 

De voorsprong was inderdaad nog maar nét bewerkstelligd. Zeven minuten voor tijd was het invaller Perry Boon die koud  in het veld 

een vrije trap van Sascha Glaudemans wist binnen te werken. De LENS-aanhang haalde opgelucht adem, want eindelijk was de bal 

achter de Scheveningen-doelman gewerkt. En terecht, want hoewel LENS geen oogstrelend voetbal kon produceren maakte het wel 

wat meer aanspraak op de overwinning.  Die 2-1 had al eerder op het scorebord kunnen komen. In de tweede helft zocht LENS 

nadrukkelijk de aanval en was al direct na rust (o.a.Sascha op de paal) dicht bij de treffer. Hij wilde maar niet vallen en het leek alsof 

door de treffer van Perry alles toch nog goed zou komen.  Een zege tegen Scheveningen was ook zo bitter nodig! Het zou LENS naast 

de groenzwarten en weer in de buurt van de  top van het klassement brengen. Het heeft niet zo mogen zijn. Voorlopig blijft het rechter 

rijtje onze stek. 

 

LENS nam al heel snel een voorsprong. Johan Oliehoek haalde vanaf de rand van de "zestien" uit en tekende al in de 9e minuut de 1-0 

aan. LENS controleerde de wedstrijd en het zat er in die fase eigenlijk helemaal niet in dat de Scheveningers zouden scoren. Toch 

kwam men na 26 minuten op gelijke hoogte. Er was wel een wat gemakkelijk gegeven vrije trap voor nodig die via-via met enig 

fortuin achter Michael belandde. LENS gaf over het algemeen goed partij, maar de hoge amusementswaarde van de wedstrijd tegen 

GDA werd niet gehaald, daar speelden beide ploegen vandaag te rommelig voor. Spannend was het echter voortdurend in deze 

wedstrijd, die helaas een paar minuten te lang duurde. 

 

Spelers en supporters moesten na afloop zwaar teleurgesteld de kleedkamer en het clubgebouw gaan opzoeken, zich afvragend hoe het 

in godsnaam toch mogelijk is, dat keer op keer in de eindfase een voorsprong wordt verspeeld. Het kampioenschap kunnen we 

waarschijnlijk uit ons hoofd zetten, want de afstand wordt nu toch wel wat groot (hoewel?). Maar, er zijn nog periodetitels te 

vergeven. Dat we na de eerste periode alleen kampioen van de gelijke spelen zouden zijn zat niet helemaal in de planning. Het kost 
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natuurlijk wat moeite om na zo'n deceptie positief af te sluiten, maar tóch: met ingang van a.s. zondag begint de  tweede periode. 

"Nieuwe kleuren, nieuwe kansen" zou je denken. Dus weer een schone lei en we blijven natuurlijk achter de ploeg staan. 

 

Scoreverloop 

  9. 1-0 Johan Oliehoek 

26. 1-1 

83. 2-1 Perry Boon 

93. 2-2 

 

Opstelling : 

Michael Oude Nijhuis 

John Mansveld, Brian Linger, Fred Spa, Fahrid Cijntje 

Nino Rampone (54.Jochem v. Loon), Maurice Schuurman, Johan Oliehoek(90.Abdoullaye Cisse), Sascha Glaudemans 

Elouafi Azahnoun (81.Perry Boon), Jeroen Hoefnagel 

 

 

LENS begint goed aan 2e periode     

NUTTIGE ZEGE TEGEN DE 'KONINKLIJKE'   
HVV 1 - LENS 1 0-2     4 november  2001     door Jaap Colpa 

 

Wat waren we weer aan een overwinning toe! Na het een aantal malen op de valreep nog weggegeven te hebben stond er 

vandaag na afloop van het treffen tegen de Koninklijke HVV wel degelijk een 0-2 in ons voordeel op het scorebord. En dat 

was een alleszins verdiende zege. Het was zeker niet de beste wedstrijd van LENS 1 in deze competitie, maar daar maakte 

niemand zich druk om. Het resultaat mag er zijn en werd bevochten door een hard werkend LENS. Met alleen mooi voetbal 

haal je niet altijd de punten binnen, dat is inmiddels wel duidelijk. 

 

Het was een wat vreemde wedstrijd. Van beide zijden was het wat rommelig en soms onverzorgd. De straffe wind was daar ook debet 

aan. LENS kon niet op volle sterkte aantreden. Het miste aanvaller Johan Oliehoek, bovendien zijn Dennis v.d. Steen en Roger 

Riemen ook nog steeds niet inzetbaar. Het eerste kwartier was volledig voor de "Oude Haagsche". De geelzwarten domineerden maar 

konden, behalve een schot voor open goal op de lat, niet echt gevaarlijk worden. LENS blonk ook niet uit in offensieve dadendrang, 

maar ging gaandeweg wat meer greep op het duel krijgen. Op een goed moment, na een half uur spelen, wist Fred Spa een hoekschop 

van Sascha Glaudemans binnen te werken. LENS putte duidelijk moed uit deze  meevaller en consolideerde de voorsprong beheerst 

tot de rust. 

Na de thee kwamen we heel goed uit de startblokken. Al na drie minuten kopte Jeroen Hoefnagel op de lat en hij kreeg een tweede 

kans toen de terugspringende bal weer voor zijn voeten belandde. Een HVV-verdediger moest op de doellijn redding brengen. Het 

was echter slechts uitstel van executie, want twee minuten later testte de op rechts doorgebroken Fred Spa wederom de kwaliteit van 

het aluminium. En weer sprong de bal voor de voeten van een LENS-er. Ditmaal was het Maurice Schuurman die wél raad wist met 

deze mogelijkheid (0-2). HVV ging wanhopig op zoek naar de aansluittreffer, maar dit gebeurde met verbazend weinig overleg. 

Daarnaast deed de LENS verdediging goed werk vandaag. Het wist de stormloop bekwaam af te weren, waarbij het centrale duo 

Brian Linger en Dobias Hogervorst zich in positieve zin onderscheidde. LENS liet zich niet nogmaals de overwinning afsnoepen. Het 

stond in de laatste fase vaak met de rug tegen de muur, zeker toen het op een numerieke minderheid werd gezet doordat Sascha in de 

80e minuut met 2x geel moest vertrekken. Ook in de 10 minuten (!) extra tijd kwamen we niet meer in de problemen. De vreugde van 

de overwinning werd evenwel enigszins getemperd door een zware schouderblessure van Fahrid Cijntje. Hij moest vlak voor tijd 

uitvallen en per ambulance naar een ziekenhuis worden vervoerd. Het ziet er naar uit dat hij voorlopig langs de kant moet blijven. 

Hopelijk herstelt Fahrid snel en volledig van deze blessure. 

 

Het was natuurlijk een cruciale wedstrijd vandaag. Het was een kwestie van aanhaken of voorzichtig naar onderen moeten kijken. 

Hoewel we natuurlijk weten dat LENS een veel te goed team heeft om degradatievoetbal te spelen, moet het natuurlijk nog wel 

gebeuren. En het gebeurde! Een overwinning waarmee we ons meteen op kop nestelen van de 2e periode. Dat geeft de burger  moed. 

We gaan weer meedoen! 

 

Scoreverloop 

30. 0-1 Fred Spa 

50. 0-2. Maurice Schuurman 

 

Opstelling : 

Michael Oude Nijhuis 

John Mansveld (58.Abdoullaye Cisse), Brian Linger, Dobias Hogervorst, Fahrid Cijntje (90.Nino Rampone) 

Maurice Schuurman, Fred Spa, Jim Spaans , Sascha Glaudemans 

Elouafi Azahnoun, Jeroen Hoefnagel (75.Perry Boon) 
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100 100 100     CLUB van 100         100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100 100   

 

TE LAAT KOMEN. Bij het 1e elftal zijn er zelfs spelers die wel eens te laat komen. Bij het 4e senioren LENS-team hoor je er 

pas bij als je te laat komt. Zelf ben ik vrij disciplinair opgevoed en hou ik van op tijd weggaan (betekent meestal de deur 

sluiten). Bij LENS is, dankzij de barbezetting, er altijd een gezellige zondagmiddag en donderdagavond (de andere dagen weet 

ik niet want dan ben ik niet op LENS). Voor mij is het op de vrijdag wel eens lastig om op tijd op het werk te komen. Hopelijk 

gaat LENS1 op tijd voor het kampioenschap, en komen ze niet te laat. De Club van Honderd daar kan je altijd voor 

aanmelden, niemand is te laat om zich op te geven. Wilt u ook zorgen dat de Club van Honderd op tijd is met 100 betalende 

mensen, doe het volgende : Stort fl 100,- ,- op de postrekening 336711 t.n.v. de penningmeester van LENS o.v.v. Club van 

Honderd.   
Uitspraak van de ½ maand:  Beter te laat dan nooit die fl 100,-l. 
Gegroet     Henk Hoppenbrouwers,                  p.s.:  Hans, waar sta je nou eigenlijk? 
 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

 

PROGRAMMA SENIOREN ZAALVOETBAL 
Vrijdag 9 november 2001  

20.00 uur  LENS 1  - Forum Sport 1  Loosduinen 202917 O.R.Day 

21.00 uur  LENS 2  - Te Werve 1  Loosduinen 203066 O.R.Day 

 

Maandag 12 november 2001  

20.30 uur  Maasdijk DS2  - LENS DS1  de Hoekstee  NN 

22.00 uur  Oranjeplein 1  - LENS 2  Oranjeplein  NN 

 

Woensdag 14 november 2001  

21.00 uur  West Stars 3  - LENS 1  Ockenburgh  NN 

 

Vrijdag 16 november 2001  

19.00 uur  LENS 3  - WVS 1  de Blinkerd 203690 NN 

21.00 uur  LENS 4  - Oliveo 3  Ockenburgh 205198 NN 

 

Maandag 19 november 2001  

20.30 uur  Westlandia 4  - LENS 2  de Hoekstee  NN 

21.30 uur  Westlandia 5  - LENS 1  de Hoekstee  NN 

 

Dinsdag 20 november 2001  

19.00 uur  SEP DS1  - LENS DS1  DSVP   NN 

 

Dinsdag 27 november 2001  

20.30 uur  Tutor DS2  - LENS DS1  TU-hal   L.H.Vreugd 

 

Woensdag 28 november 2001  

22.00 uur  LENS 1  - Westlandia 5  Oranjeplein 297061 F.Mina da silva 

 

Vrijdag 30 november 2001  

19.00 uur  Snoekie 1  -  LENS 2  Transvaal  H.J.J.Gillet 

20.00 uur  Exhes 1  -  LENS 3  Overbosch  NN 

22.00 uur  TEDO 3  -  LENS 4  Loosduinen  NN 

 

Ligging Sporthallen: 
Oranjeplein : Slicherstraat 11,   tel: 070-3800911 

Loosduinen : Groen van Prinstererlaan 276, tel: 3236706 

Zuidhaghe : Melis Stokelaan 1201,  tel: 070-3671508 

  Ingang Beresteinlaan 

de Schilp : Schaapweg 2, Rijswijk,  tel: 3941507 

DSVP                   : Sportlaan 1, Pijnacker                    tel: 015-3694518 

De Blinkerd : Seinpoststraat 150  tel: 070-3522169 

Overbosch : Vlaskamp 3   tel: 3474684 

Ockenburgh : Wijndaelerduin 27,  tel: 3686588  

de Hoekstee : Mercatorweg 50,Hoek van Holland tel: 0174-384588 

TU-hal  : Mekelweg 8, Delft  tel: ..... 

Transvaal : Majubastraat 41,  tel: 070-3893330 
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Aanvoerders: 
LENS 1:      Oscar van der Laar tel: 06-22669238 

LENS 2:      Andre Kuypers tel: 070-3250471 

LENS 3       Ed Vuijk  tel: 070-3960448 (06-20979391) 

LENS 4:      N.Vastenburg  tel: 070-3294254 

LENS DS1: Bettie Driessen tel: 070-3295598 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2001/2002 
Algemeen contactpersoon: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag. Telefoon: 070-4400603 (tussen 19.00 en 20.30 

uur). 

 

Hoofdleider A- en B-klasse: Paul van den Steen  Tel: 070-4400603 bij geen gehoor 070-3615208 

Hoofdleider C- en D-klasse: Hans van Rijthoven  Tel: 070-3615208 bij geen gehoor 070-4400603 

Hoofdleider E- en F-klasse: Paul van den Steen.  Tel: 070-4400603 bij geen gehoor 070-3615208 

 

Aangezien de hoofdleiders ook nog een gewone baan hebben verzoeken wij iedereen om het bellen te beperken tot ’s-avonds tussen 

19.00 en 20.30 uur. Graag ieders medewerking. Is de hoofdleider niet thuis bel dan gerust naar de andere hoofdleider. 

 

!!BETAAL A.U.B. DE VOLLEDIGE CONTRIBUTIE VOOR DE EURO ZIJN INTREDE DOET!! 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen mogelijk)  
Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  van 

LENS: 

Vervoer 

A1 10 nov 14.30 uur Naaldwijk A1 Thuis Veld 1 13.30 uur  

 17 nov 14.30 uur Vitesse Delft a1 Uit Tanthof-Zuid/Delft 13.00 uur Auto 

B1 10 nov 12.00 uur Teylingen B1 Uit Rodemolenweg/Teylingen 10.00 uur Auto 

 17 nov 12.30 uur FC Zoetermeer B1 Thuis Veld 1 11.30 uur  

B2 10 nov 12.30 uur Cromvliet B1 Thuis Veld 1 11.30 uur  

 12 nov 19.00 uur KMD B1 (vr) Thuis Veld 2 18.00 uur  

 17 nov 10.30 uur Loosduinen B2 Uit Madesteijn 09.30 uur bij Loosduinen 

B3 10 nov 12.30 uur Oliveo B3 Uit Groene Wijdte/Pijnacker 11.00 uur Auto!!! 

 17 nov 14.30 uur Vitesse Delft B3 Thuis Veld 3 13.45 uur  

C1 10 nov 11.00 uur Voorschoten'97 C1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

 17 nov 12.30 uur EDS C1 Uit Spaansepolder/Rotterdam 10.30 uur Auto 

C2 10 nov 09.30 uur RVC/Rijswijk C2 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 11 nov 12.00 uur HFC ADO DH D1 (vr) Thuis Veld 1 11.00 uur  

 17 nov 11.00 uur RKAVVC2 Uit Kastelenring/L'dam 09.15 uur Auto 

C3 10 nov 14.30 uur Laakkwartier C3 (vr) Thuis Veld 2 13.45 uur  

 17 nov 12.00 uur Duinoord C1 Thuis Veld 3 11.15 uur  

C4 10 nov 12.00 uur JuVentas C1 Thuis Veld 3 11.15 uur  

 17 nov 12.00 uur RVC/Rijswijk C5 Uit Spprk.Pr.Irene/Rijswijk 11.00 uur Auto 

D1 10 nov 12.30 uur HFC ADO DH D1 Uit Zuiderpark 11.00 uur Auto 

 17 nov 09.30 uur Forum Sport D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

D2 10 nov 09.30 uur Tonegido D2 Thuis Veld 3 08.30 uur  

 17 nov 12.00 uur RVC/Rijswijk D3 Uit Spprk.Pr.Irene/Rijswijk 10.30 uur Auto 

D3 10 nov 09.30 uur Loosduinen D2 Uit Madesteijn 08.30 uur Auto 

 17 nov  Nog niet bekend  Zie kopie herindelingen!!   

D4 10 nov 14.30 uur Zoetermeer D9 Thuis Veld 3 13.45 uur  

 17 nov  Nog niet bekend  Zie kopie herindelingen!!   

E1 10 nov 09.30 uur H.v.Holland E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 17 nov 10.00 uur RKDEO E1 Uit Sportparkweg/Nootdorp 09.00 uur Auto 

E2 10 nov 10.00 uur WIK E2 Uit Zuiderpark 09.00 uur Auto 

 17 nov  Nog niet bekend  Zie kopie herindelingen!!   

E3 10 nov 10.00 uur Schipluiden E2 Uit Keenenburg/Schipluiden 09.00 uur Auto 

 17 nov  Nog niet bekend  Zie kopie herindelingen!!   

E4 10 nov 11.30 uur HVV E3 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 17 nov  Nog niet bekend  Zie kopie herindelingen!!   

E5 10 nov 11.15 uur GraafWIIVAV E8 Uit Buurtweg/Wassenaar 10.00 uur Auto 

 17 nov  Nog niet bekend  Zie kopie herindelingen!!   

E6 10 nov 10.00 uur DWO E11 Uit Spprk West/Zoetermeer 08.45 uur Auto 

 17 nov  Nog niet bekend  Zie kopie herindelingen!!   
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F1 09 nov 19.00 uur Trainingsdemonstratie Uit Voorschoten'97 17.15 uur Auto 

 10 nov 09.30 uur RKSVM F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 17 nov  Nog niet bekend  Zie kopie herindelingen!!   

F2 10 nov 13.30 uur HVV F2 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 17 nov  Nog niet bekend  Zie kopie herindelingen!!   

F3 10 nov 11.30 uur Haagse Hout F1 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 17 nov  Nog niet bekend  Zie kopie herindelingen!!   

F4 10 nov 09.00 uur SEV F3 Uit Kastelenring/L'dam 07.45 uur Auto 

 17 nov  Nog niet bekend  Zie kopie herindelingen!!   

F5 10 nov 13.30 uur DUNO F5 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 17 nov  Nog niet bekend  Zie kopie herindelingen!!   

F6 10 nov Vrij!!      

 17 nov Vrij!!      

 

!!BETAAL A.U.B. DE VOLLEDIGE CONTRIBUTIE VOOR DE EURO ZIJN INTREDE DOET!! 

 

B I J Z O N D E R H E D E N: 
- Afbellen wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd alleen bij de hoofdleider thuis tussen 19.00 en 

20.30 uur. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks vanaf 16.00 uur en op zaterdag vanaf  08.00 uur. 

- Afbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur af op LENS (070-3661314) 

- Wedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Voor 08.15 uur 

bellen heeft geen zin; wij weten dan nog niets!! Bel nooit naar de hoofdleider thuis!!  

- Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

- Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen!! 

- Vragen, opmerkingen, ideeën: bel alleen ’s-avonds naar de hoofdleider tussen 19.00 en 20.30 uur. 

- De volgende LENS-revue verschijnt op donderdag 22 november 

- Aanwezig jeugdcommissie op:  10 november vanaf  07.30 uur: Patrick en Peter van Fessem 

      17 november vanaf  07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

- Opstellingen als bekend!!!!  

 

COMPETITIEVOETBAL AFGEKEURD OF NIET?? 
De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook  niet op 

vrijdagavond of zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen of het competitievoetbal 

doorgaat of niet zijn: 

- Bellen naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Dit is meestal pas mogelijk vanaf ongeveer 08.15 uur omdat wij vaak niet 

eerder weten wat er doorgaat of niet. Dit komt omdat andere verenigingen vaak pas later aanwezig zijn. Moet je voor 08.30 uur 

verzamelen kom dan altijd gewoon naar LENS toe !!! 

- Bellen naar de KNVBafkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is hierop de 

informatie te verkrijgen en dan uitsluitend nog voor LENS A1 t/m C4. 

- Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke 

thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van de  tegenstander.  

- Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infothuis, Nederland 3 (ook teletekst bladzijde 603) of de LENSafkeuringslijn 

op vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om te weten is dat alle A-B en C-elftallen 

van LENS vallen onder district West II en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder district West II en onder 

categorie II. 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet. Nog dommer is 

het om zo maar weg te blijven. Bij twijfel gewoon naar LENS komen !!  

 

SCHADUWPROGRAMMA BIJ ALGEHELE AFKEURING 
Bij algehele afkeuring van het competitieprogramma gaan de onderstaande teams altijd trainen (verplicht) op de samenkomsttijd van 

de wedstrijd: LENS A1, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1 en F2. De andere teams doen alleen iets als hun trainer dit met hun 

afgesproken heeft. Voor alle teams geldt: wordt er getraind neem dan altijd voetbal- en sportschoenen mee. 

 

AFBELLEN VOOR WEDSTRIJDEN ALLEEN BIJ DE HOOFDLEIDER 
Iedere LENSrevue schrijven wij weer dat het afbellen voor de wedstrijden (niet voor trainingen) alleen mag gebeuren bij de 

hoofdleider ('s-avonds tussen 19.00 en 20.30 uur). Dit geldt voor alle teams (dus ook voor de selectie-teams!!!). Toch komt het nog 

steeds voor dat spelers afzeggen of afbellen bij de trainer of leider en ook bellen er nog steeds spelers (ouders) naar het clubgebouw 

van LENS om af te bellen met als gevolg dat de hoofdleider van niets weet en dus ook niets regelt.. Het team staat dan soms 

incompleet op het veld en de spelers en ouders zijn dan boos op ons omdat er niets geregeld is. Dit willen wij niet meer hebben en wij 

verzoeken de trainers, leiders, medewerkers en het barpersoneel dan ook om geen afmeldingen meer te accepteren voor de 

wedstrijden voor de zaterdag maar om iedereen door te verwijzen naar de hoofdleider. De spelers (ouders) wijzen wij er nogmaals op 

dat afzeggingen bij de trainer, de leider of op LENS en dus niet bij de hoofdleider thuis door ons gezien wordt als niet opkomen met 

als gevolg f.10,- boete.  
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HERINDELINGEN LENS D3, D4 EN E2 T/M F5 
Door het mooie weer en weinig afkeuringen is de KNVB eerder overgegaan met het indelen van de nieuwe definitieve poules voor 

LENS D3, D4 en E2 t/m F5. Teams van gelijke sterkte zijn zoveel mogelijk bij elkaar geplaatst en in nieuwe poules ingedeeld die 

vanaf 10 november tegen elkaar gaan voetballen in een hele competitie (uit- en thuiswedstrijden). Grote nederlagen en grote 

overwinningen zouden tot het verleden moeten behoren waardoor meer strijd en spanning in de wedstrijden moet zitten. Wij zijn 

benieuwd en hopen dat dit ook echt zo is. Want niets is toch leuker en leerzamer dan een spannende wedstrijd. Een praktisch 

probleem echter is dat we afgelopen maandag 5 november pas het programma voor zaterdag 10 november ontvingen en dat donderdag 

8 november pas het programma voor zaterdag 17 november komt. Dit betekent dat wij op zaterdag 10 november alle spelers van 

LENS D3, D4 en E2 t/m F5 het programma meegeven voor zaterdag 17 november. Is het competitievoetbal op zaterdag 10 november 

afgekeurd kom dan wel het programma even halen op LENS. Natuurlijk hangt dit programma ook op het publicatiebord in de hal van 

ons clubgebouw. Heeft u ondanks alles toch nog vragen bel dan 's-avonds tussen 19.00 en 20.30 uur naar de hoofdleider. 

 

!!BETAAL A.U.B. DE VOLLEDIGE CONTRIBUTIE VOOR DE EURO ZIJN INTREDE DOET!! 

 

LENS F6???? 
De meeste teams zijn nu wel goed gevuld en in de meeste leeftijdsklassen hebben wij nu weer een (tijdelijke) ledenstop totdat er weer 

spelers afgevallen zijn. Alleen LENS F6 moet nog wel van de grond komen. Wij vragen onze F-jeugdspelers dan ook om 

woensdagmiddag a.s. een vriendje mee te nemen naar de training die eventueel lid wil worden van LENS. In je klas of in de buurt is 

vast wel een vriendje die wil gaan voetballen. Dat kan dus bij LENS. Wij hebben nu nog plaats voor 8 spelertjes die geboren zijn in 

1993 of 1994 en willen dit team zo snel mogelijk indelen in de competitie. 

 

DE RAMADAN 
Op zaterdag 17 november begint voor veel leden van LENS de Ramadan. Dit betekent niets eten en drinken van zonsopgang tot 

zonsondergang terwijl het normale leven gewoon doorgaat. Dat is best zwaar maar de trainingen en de wedstrijden gaan echter 

normaal door!! Wij verwachten jullie dan ook gewoon bij de activiteiten van LENS. Op zaterdag 17 november wordt er normaal 

gevoetbald dus allemaal komen. Op zondag 16 december is de Ramadan afgelopen en wordt het suikerfeest gevierd. Op zaterdag 15 

december wordt er echter ook normaal gevoetbald en ook dan verwachten wij iedereen gewoon bij de wedstrijden van hun team. 

Overleg bij problemen altijd even met de hoofdleider. 

 

GROTE CLUB ACTIE EEN SUCCES 
De Grote Club Actie is een groot succes geworden voor LENS. In eerste instantie werden 750 loten gekocht en deze gingen in de 

voorverkoop al ruimschoots weg. Sterker nog er werden 100 loten extra besteld en later nog eens 50. In totaliteit kocht LENS dus 900 

loten en ……bijna alle loten werden ook echt verkocht. Dit betekent dat wij netto zo'n f 3300,- over kunnen maken naar de 

girorekening van LENS. De penningmeester zal hier blij mee zijn maar wij gaan met een deel van dit geld natuurlijk ook leuke dingen 

doen voor de jeugd die de loten verkocht hebben. Op maandag 29 april 2002 organiseren wij een leuke voetbalclinic op LENS met 

spelers van HFC ADO Den Haag. Wij verzoeken alle C-, D- en E-klassers die 3 loten of meer verkocht hebben om deze dag vast vrij 

te houden in hun agenda. Het wordt echt heel leuk en leerzaam.  

 

SINTERKLAASFEEST OP LENS 
Natuurlijk vieren wij ook dit jaar het Sinterklaasfeest op LENS. De Sint liet ons weten dat hij ook dit jaar weer met enkele Zwarte 

Pieten naar LENS toekomt. Op vrijdagavond 30 november verwacht hij alle spelers van LENS F1 t/m LENS F5 om 18.45 uur op 

LENS. Vrijhouden deze datum en meer nieuws in de volgende LENSrevue. 

 

TOERNOOIEN EN REISJES EINDE SEIZOEN 
De toernooien (uit en thuis) zijn al weer georganiseerd. Binnenkort hangt er een voorlopig overzicht op het publicatiebord op LENS. 

Tijd om aan de reisjes te gaan denken. Zeker is het al dat LENS D1 met Pasen (29 maart t/m 1 april) naar Tilburg gaat en meespeelt in 

een tweedaags internationaal toernooi bij WSJ. LENS C1, C2, C3, E1 en E2 hebben ook al plannen maar gezocht wordt nog naar een 

leuke mogelijkheid in combinatie met de beschikbare data. Van de andere teams hebben wij tot op heden nog niets vernomen. Toch 

wordt het tijd om hier over na te denken. Inventariseer of er animo is bij de meeste spelers (ouders), of het vervoer te regelen is en of 

het geld geen probleem is (meestal f. 150,- voor drie dagen en f.100,- voor twee dagen). Als voorgaande zaken positief beantwoord 

kunnen worden neem dan contact op met Paul van den Steen.  

 

!!BETAAL A.U.B. DE VOLLEDIGE CONTRIBUTIE VOOR DE EURO ZIJN INTREDE DOET!! 

 

SHIRTS ZOEK 

In de voorbereiding zijn wij een aantal shirts van LENS kwijtgeraakt en wij vragen alle ouders en spelers om thuis eens goed te kijken 

of je iets hebt liggen. Het gaat om de volgende shirts: 

- een shirt van LENS C2 met reclame Westcoast 

- twee shirts van LENS E4 (voorheen E5) met reclame Bigro 

- twee shirts (merk Hummel) van LENS F1 met reclame Cramer  
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- een shirt van LENS F4 met reclame Kemek 

- een reserveshirt (wit) met blauwe opdruk Unicorn 

Graag z.s.m. inleveren bij Paul van den Steen. Verder vragen wij de leiders van onze teams die sponsorshirts hebben om na iedere 

wedstrijd de shirts in te nemen en te tellen. Geef niet iedere speler een eigen shirt mee naar huis. Alle shirts steeds in de tas doen en 

iedere week een andere speler de tas meegeven om de shirts thuis te laten wassen. Pas op zaterdag deze tas weer mee laten nemen 

naar de volgende wedstrijd en niet doordeweeks op LENS laten zetten.  

 

BLESSURELEED 
Bruno Alexandre van LENS A1 speelt al een tijdje niet door een vervelende blessure. Hetzelfde geldt voor Ibrahim Karabulut van 

LENS B1. Gary Rijkers van LENS B2 mag zaterdag hopelijk weer voetballen. Maar Chaib Amhayi van LENS B3 zit voorlopig nog 

in de lappenmand. Dit zelfde geldt ook voor Awinash Loilargosain van LENS C2 en Abuzer Bozat van LENS D4 die herstellende zijn 

van een beenbreuk. Ook Dennis Mesker van LENS E6 mag voorlopig nog niet aan voetballen denken. In LENS F1 lopen twee spelers 

(Arda Genc en Ferhat Ulas) met een gebroken arm. Als twee laatste noemen wij nog Marlito Ascencao en Akshay Soekhradj van 

LENS F5 die ook niet mogen voetballen. Allemaal heel veel sterkte en nogmaals laat je zoveel mogelijk zien bij de wedstrijden van je 

team ook al mag je zelf niet spelen. 
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LENS C2 - GDA C2 6 - 1 
 

LENS begon matig maar door Andy en Fouad (toevallig ook de schrijvers van dit stukje) veranderde de wedstrijd helemaal. LENS 

was veel sterker!!! Daarom kwamen wij op 1 - 0 voorsprong na een prachtige kaatsbal van Fouad op Andy. Die schoot de bal over de 

keeper en de bal leek in het doel te gaan maar een verdediger haalde de bal net nog weg. Gelukkig was Hamza ter plekke en hij schoot 

de bal er alsnog in. Hamza bedankte even later Andy door een perfecte voorzet op maat te geven die Andy in de kruising kopte. 

Uiteindelijk werd het 6 - 1 voor LENS C2 door doelpunten van: 

- Andy (weer twee hele mooie, dus drie in totaal) 

- Hamza (weer twee hele mooie, dus drie in totaal) 

 

Andy & Fouad 

 

Kranenburg C1 – LENS C2  4 - 3    
 

Vandaag kregen we een wat sterkere tegenstander uit de tweede klasse, maar daar was in het begin niks van te merken. LENS was de 

beter voetballende ploeg en nam al snel een voorsprong door een doelpunt van Chaheen op een mooie lange pass van Sefkan en 

scoorde daarna ook nog de 0-2 door een mooi doelpunt van Niels uit een corner van Mark. Daarna zakten we wat weg en zag je dat 

Kranenburg toch best goed kan voetballen, toch gingen we rusten met een 0-2 voorsprong. Na rust was het alleen nog maar 

Kranenburg dat de klok sloeg en werden we erg onderdruk gezet. Het werd al snel 1-2, maar opeens scoorden we toch weer na een 

goede pass van Ossy op Hamza. Kranenburg bleef echter doorgaan en ondanks een aantal goede reddingen van Serkan verloren we 

uiteindelijk toch nog met 4-3.  Helaas, de eerste nederlaag van het seizoen, maar ik denk dat we best trots mogen zijn op hoe we 

vandaag af en toe voetbalden en dat we er met zijn allen keihard voor gewerkt hebben. Als we zo door blijven gaan dan zullen we nog 

een hoop punten pakken dit seizoen, want ik denk dat we met zijn allen een heel leuk team vormen. 

Dennis van den Steen. 

 

LENS C3 – Uppingham FC  2-8 
 

Voetballen tegen Engelsen. Altijd leuk! Het duo P&P zei maar al te graag 'ja' toen onze Jeugdcommissie vroeg of ze zin hadden in 

deze herfstvakantie te willen voetballen tegen Uppingham FC. Nu ben ik gecharmeerd van het Engelse voetbal en besloot te gaan 

kijken.  

Hoe speelt dit Engelse team? Is het het systeem van 'kick and go'? Zo ja, heeft LENS hierop dan een antwoord? Zo nee, bedenkt het 

duo P&P een speciale tactiek? Hebben we een keeper? Allemaal vragen die door mijn hoofd spelen als ik plaats neem op de tribune. 

Papiertje en pen in de aanslag - de scheids fluit en de match begint! 

Onze Engelse vrienden beginnen vanaf het fluitsignaal een ware stormloop richting het LENS-doel. Ze spelen een combinatiespel van 

snelle combinaties, afgewisseld met het beroemde 'kick and go'. Gelukkig staat de LENS-verdediging als een muur. Er is geen 

doorkomen aan. De vraag is alleen hoe lang dit volgehouden kan worden. 
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Eenmaal wat bekomen van het 'geweld' schept LENS zomaar een paar kansen en komen gevaarlijk voor het vijandige doel. Helaas 

staan paal, lat en de goalie in de weg. Dan raakt onze keeper Jerrel Mahatum van D3(!!) geblesseerd. Een speler neemt zijn plaats in. 

De Engelse stormloop gaat door, maar LENS houdt knap stand. Dan toch valt er een gaatje en scoort Uppingham FC. Het tweede en 

derde doelpunt laten niet lang op zich wachten. Met de 0-3 stand gaan we thee drinken. 

De tweede helft begint en daar staat onze Jerrel weer onder de lat. Ondanks zijn  fabelachtige reddingen  rolt de 0-4 in het doel. Deed 

LENS dan helemaal niets terug? Wis en waarachtig wel! Het spelletje wat de Engelsen speelden werd keurig gecopieerd. Dit 

resulteerde in twee machtig mooie doelpunten. LENS was terug in de race. Helaas had de 1e helft iets te veel kracht gekost. De 

tegenstander liep, zei het niet gemakkelijk, uit naar een 2-8 zege! 

 

Als je dit zo leest lijkt het net of  LENS van het veld werd gespeeld. In tegendeel! Oké, er werd welliswaar verloren; maar met een 

tomeloze inzet en werklust werd prima, sportief actractief voetbal op de grasmat neergelegd waarvan de supporters smulden. Jullie 

gingen strijdend ten onder. Een groot compliment voor het gehele team. Verloren? Nou niet echt! 

 

Cees Alting 

 

LENS C3 - KRANENBURG C2  4 – 8 

 
Vandaag speelde C 3 in de het nieuwe tenue. sponsors allemaal bedankt namens de jongens. Vandaag gaan wij proberen punten te 

pakken maar als wij eenmaal voetballen blijkt Kranenburg een maatje te groot te zijn. LENS doet zijn best en krijgt ook kansen op een 

doelpunt maar de keeper paal en lat laten dit niet toe. Bij de rust staan wij nul vier achter. In de rust heb ik de jongens gezegd dat 

Kranenburg te sterk was maar dat wij ook best kunnen scoren. Na de rust gebeurd het dan ook dat LENS vier keer kan scoren maar de 

tegenstander doet dit ook. Wij hebben dan wel verloren maar jullie hebben toch goed gevoetbald. En wij hebben nu een keeper Jordy is 

zijn naam en met goede keeperstraining kan hij een topper worden en punten voor zijn team pakken. 

 

LENS C 3    HBS C 3    3-3 
 

Vandaag was het HBS die op bezoek kwam  en de punten wel mee wilde nemen. Of het nu aan de laaghangende zon of het tijdstip lag 

LENS was nog niet wakker en kwam zeer snel achter. Maar door goed voetbal kon Roman de gelijkmaker erin tikken. Er waren 

kansen om verder uit te lopen maar LENS benut de kansen niet. Na de rust zet LENS de tegenstander onder druk en speelde een tijd 

lang op de helft van de tegenstander, Maar door twee foutjes achterin kwam HBS op voorsprong en dacht te kunnen winnen. Maar 

LENS zette weer aan en kreeg een pingel mee die M van Eersel er goed in schoot. Toen kwam de keeper van HBS met de bal in de 

handen buiten de zestien en wij kregen een vrije trap op een mooie plaats en M.v.Eersel schoot de gelijkmaker erin. Er had misschien 

meer ingezeten, maar met een gelijkspel neem ik ook wel genoegen. 

 

Peter van Fessem 

 

LENS D1 - LENS C3  0-3 
 

Raymond Beck zou best een partijtje willen voetballen in plaats van te gaan trainen. Ik had daar wel oren naar en de afspraak was dus 

zo gemaakt. Ik begon de wedstrijd met tien man omdat Roman te laat was. Het zou een leuke wedstrijd worden met twee teams die 

alle twee de wedstrijd willen winnen. Ons voordeel was dat wij fysiek sterker waren. Jordy keepte een goede wedstrijd en hield de 

nul. Toch maak ik een compliment naar de D1 zij weerden zich goed en hadden ook kansen op een doelpunt. 

 

Verslagen van de afgelopen periode van LENS D3:  

4 weken geleden verloor LENS D3 met 3-2 de uitwedstrijd tegen RAVA D1, in het 1e kwartier was LENS veel beter, daarna zakte het 

team even weg maar kwam weer sterk terug. Vlak voor rust kwam D3 door een fout van de reserve doelman 1-0 achter, in de 2e helft 

werd geknokt voor iedere grasspriet en kwam LENS op gelijke hoogte en nam kort daarna de leiding. Helaas wist RAVA met een 

omstreden doelpunt gelijk te maken en door een fout in onze verdediging kwam RAVA op 3-2. LENS speelde echt een hele goede 

wedstrijd. 

Een week later mocht D3 thuis spelen tegen Vredenburch, LENS won met gemak (11-0) Tussentijds werd er nog gespeeld tegen een 

Engels schoolteam, deze wedstrijd werd met 8-0 verloren door LENS, het Engelse team was duidelijk 5 klassen beter. 

Vorige week vriendschappelijk uit naar RKSVM D2, LENS was volgens de steeds groeiende supportersgroep veel beter, maar 

doordat sommige spelers voor zichzelf gingen voetballen verloor LENS nipt deze leuke wedstrijd met 2-1. 

Afgelopen zaterdag ontving LENS weer een leuke tegenstander, ditmaal was het Vitesse Delft (VD) door goed samenspel (veel over 

de buitenkanten) wist LENS met gemak VD onder druk te zetten en te houden (ruststand 7-0), in de 2e helft werd er soms heel slim 

gespeeld door LENS maar helaas werden er ook domme dingen gedaan, sommige spelers zijn nog te egoïstisch bezig. De eindstand 

13-0 was terecht. Thuis weet LENS D3 het publiek met veel doelpunten te vermaken, alleen bij uitwedstrijden ontbreekt het daar nog 

wel eens aan. 

LENS D3 speelt vanaf heden een klasse hoger. Jongens, dat betekent nog beter je best doen en nog veel slimmer gaan voetballen.   

Ruud van Herp 
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VCS D4 – LENS D4 2 - 7 
 

We begonnen slecht aan de wedstrijd want we stonden gelijk met 2-0 achter. De leider werd een beetje boos op ons toen de eerste 

helft afgelopen was. De tweede helft begonnen we heel goed. Mohammed scoorde zijn eerste doelpunt (2-1). Daarna gingen we 

verder spelen en toen had Mohammed weer gescoord (2-2). Daarna gingen wij verder met voetballen en met scoren! 

Ogur knalde tegen de lat en Adil maakte een echte hattrick (drie doelpunten achter elkaar) waarbij een doelpunt via een speler van 

VCS het doel inging. Daarna ging Jaffar nog twee keer scoren en werd het 2-7 voor ons. Het was een hele leuke wedstrijd en eerst 

dachten wij dat we gingen verliezen maar toch hebben wij gewonnen!! 

 

Ogur, Adil en Cem. 

 

LENS F1 – Quick F1 3 - 3 
 

Quick is naast VCS een van de beste teams in onze poule. We begonnen echter goed en maakten twee doelpunten in de eerste helft. 

De tweede helft was Quick sterker en maakte gelijk. Gelukkig kwamen wij weer voor door een knap doelpunt van Okan. In de laatste 

minuut maakte Quick er nog 3-3- van. We staan nu derde met slechts 1 punt achter VCS en Quick. 

 

Quick Steps F1 – LENS F1 0 – 5 
 

In de eerste helft begonnen we in de goal met de lelijke (??) Mouad. Er werd heel goed samengespeeld en Fouad maakte twee 

doelpunten achter elkaar. Het derde doelpunt kwam van Cem. Hij ging in de tweede helft keepen en Mouad werd linksbuiten. Toen 

gingen we weer scoren door Tugay en Kevin en werd het 0-5 voor LENS F1. Vandaag hebben we kunnen zien dat Jouad ook kan 

verdedigen naast Murat en Okan. Verder heeft Tugay voorin goed gespeeld. 

 

p.s. LENS F1 heeft wel heel erg veel pech. Momenteel lopen twee spelers met een gebroken arm. Arda en Ferhat heel veel 

sterkte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door technische redenen is in het vorige 

LENSkrantje 

bij het verslag van Pupil van de week 

Olkan Gogtas 

de desbetreffende foto niet gepubliceerd.  

Daarom alsnog deze leuke sprekende foto. 
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Pupil van de week Koen Driessen 
 

 

PASPOORT VAN: 

Naam: Koen Driessen 

Leeftijd: 9 jaar 

Basisschool groep: 6 

Elftal: E2 

Trainer: Theo Hoefnagel 

Leider: Arnold Oosterveer 

Positie: Rechts-back 

Favoriete voetbalclub in Nederland: Feyenoord 

Beste voetballer in Nederland: Pierre van Hooijdonk 

Wat wil je later worden: politieagent of in ’t leger 

Heb je een huisdier: ja, een kater met de naam Speedy 

Leukste sport na voetbal: streetdance (dansen op popmuziek) 

Favoriete popgroep: Five 

Beste vriend: Marco uit de E1 

Grootste supporters: m’n moeder 

Hoe lang speel je al bij LENS: 3 jaar 

Kom je op zondag kijken naar de wedstrijden van LENS 1: 

Vaak 

Wat is vind je leuk op televisie: Bassie en Adriaan 

Koen, wat wil je verder nog kwijt aan de lezer van LENS-

Revue: Bij de E2 is het leuk. We maken samen gein. Ook zijn 

we aardig tegen de scheidsrechter. 

De wedstrijd tegen GDA hebben wij met 6-2 gewonnen. Ik 

heb ’t bij LENS heel erg naar m’n zin. Ik vind LENS een 

goede klub. Sport is goed voor mij. Ik voetbal vaak buiten. 

Papa is keeperstrainer bij LENS. Daardoor mag ik soms mee 

op keeperskamp. Voor een wedstrijd moet je goed in vorm zijn. 

 

 

Een korte terugblik van Koen 3ssen op de bekerwedstrijd LENS 1 – Blankenburg 

Voorbespreking: Tijdens de voorbespreking zei Hans, de trainer van LENS 1, hoe er gespeeld moest worden. 

Warming Up: Tijdens de warming-up heb ik sprintjes getrokken, de keeper ingeschoten en met Nino gezellig een balletje getikt.Farid 

gaf lijnte voorzetten en ik moest ze inkoppen, maar dat is mij niet gelukt. 

Mooiste moment van de wedstrijd: Toen Maurice Schuurman gewisseld werd gaf deze de aanvoerdersband aan Dobias Hoogervorst, 

maar Hans zei dat John Mansveld de 2e aanvoerder was en toen gaf John Maurice een schopje. 

Beste spelers van de wedstrijd: Fred Spa en Maurice Schuurman 

De wedstrijd was: een goeie wedstrijd, LENS verdiende en kreeg de overwinning. 

Wat kon beter? De voorzetten die John Mansveld gaf waren niet zo goed. 

Wat ging goed? Het samenspel ging goed. 

De scheidsrechter floot: redelijk 

Was het leuk pupil van de week te zijn? Heel erg leuk en was mijn mooiste dag van mijn leven. 

Groetjes aan LENS, De ballen, Koen 3ssen 
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Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 

Den Haag                  tel  070 – 3661314 

 

Postadres  
Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 
Postbank     33.67.11 
Rabobank    129.924.229 

 

Samenstelling bestuur 
R.Vergeer    (vz) tel. 070 – 3661344 

F.Grens       (secr) tel. 010 – 4527327 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

C.Veldink   (penn.)    tel  079 – 3314348  

H.v.d.Sman tel. 070 – 3257887 

D.van Rijthoven         tel  070 – 3615208 

 

Senioren zondag en zaal 
W.J.M. Heijnen tel. 070 – 3461099 
 

Senioren zaterdag 
J.C. Ham                   tel. 070 – 3679687 

 

Jeugd 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

 

Club van 100 
H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek tel. 0182 – 521353 
H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

 

Coördinator techn. Zaken 
F. van Dijk                 tel.  070 – 3634818 
 

Bar 
J. de Roode                 tel. 06 – 14658870  

                                    tel..070 -3663072 

Trainers 
Zondag 

H. Lamens  tel. 070 – 3455787 
A.’s-Gravendijk tel. 070 – 3966095 

 

Zaterdag 
C. Cakmak                 tel. 06 –14699183 

 
Redaktie 
C.Lamers                   tel. 070 – 3661314  

H.v.d.Sman                tel. 070 --3661314 
 

Redaktie internet 
Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 

Cees Alting: cjalting@wanadoo.nl 
 

Internet-site: 
 

       www.lens-denhaag.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKTIE 

 Alle kopy moet vóór maandag  3 december  2001 bij de redaktie binnen zijn. 

De kopy kunt u kwijt in de brievenbus in de hal van het clubgebouw 

 

      
 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   75e jaargang, nummer  9, 22 november  2001 Opgericht 

 Opgericht 18 december 1920 
 

 

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
 

LENS 1 IN DE COMPETITIE 

 
LENS 1 (zat) had pech en zag zijn wedstrijd op 10 november tegen Gona (te vroeg???) afgekeurd 

worden. Op 17 november werd het tegen Kranenburg 1 een keurige 3 – 1 overwinning. Het 

gevolg is een 5e plaats maar met nog drie achterstallige wedstrijden te goed tegen de drie 

staartploegen. Deze niet onderschatten en winnen en dan staat LENS 1 (zat) op een keurige 3e 

plaats. LENS 1 (zon) speelde op zondag 11 november HFC ADO Den Haag met 11 - 1 van de 

mat. Op 18 november werd  tegen een walgelijk intimiderend SOA een 4 – 1 nederlaag geleden. 

Met voetballen had het heel weinig te maken. Maar snel vergeten deze verspilde zondag. LENS 1 

(zon) staat nu toch wat teleurstellend op de 7e plaats. Het programma voor de komende weken is: 

  

- zaterdag 24 november 14.30 uur LENS 1 (zat) - HTSV 

- zaterdag 24 november 19.30 uur Feijenoord AV 1 - LENS 1 (zon) (de bekerwedstrijd 

wordt i.v.m. Feijenoord-Willem II al gespeeld op zaterdag 24 november op Varkenoord in 

Rotterdam) 

- zaterdag 1 december 14.30 uur LENS 1 (zat) - Wanica Star 

- zondag 2 december 14.30 uur Rood Groen 2001 - LENS 1 (zon) op het terrein van VIOS aan 

de Melis Stokelaan 

      

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 
Op dinsdag 18 december nodigt het bestuur van LENS alle LENSers van 16 jaar en ouder en alle 

ouders van onze jeugdleden uit om samen de 81ste verjaardag van LENS te komen vieren. Als we 

er dan toch allemaal zijn kunnen we direct even de financiën van LENS gaan bespreken, de 

eerste "In Memoriam Piet Juffermans prijs" (voor één of meer actieve kaderleden) voordragen en 

nog een aantal andere zaken de revue laten passeren. Kortom: de Algemene Leden Vergadering 

staat vanaf 20.30 uur op het programma. De benodigde stukken zijn vanaf  2 december te 

verkrijgen op LENS. De agenda ziet er als volgt uit: 

 

1) Opening 

2) Mededelingen 

3) Vaststellen financieel jaarverslag seizoen 2000/2001 

4) Vaststellen definitieve begroting seizoen 2001/2002 

5) Voordracht IM Piet Juffermans prijs 

6) Rondvraag 

7) Sluiting 

 

 

 

 

 

FEEST(GAMBLING)AVOND OP LENS 
Wie wil dit nu niet meemaken. De laatste feestavond op LENS waarbij je met Nederlands geld je 

consumpties kan betalen en ook je laatste Nederlandse geld kan vergokken aan de 

gamblingtafels. De zondagselectie organiseert ook deze keer weer een spetterende feestavond 

voor alle LENSers van 18 jaar (i.v.m. de gambling) en ouder. Zij spreken de vurige wens uit dat 

nu eens meer mensen, dan alleen zondagselectiespelers en begeleiders, naar deze avond zullen 

komen. LENS 4 en LENS 5, de collega's van LENS 1 (zaterdag), spelers van LENS A1, niet 

spelende leden, kaderleden, supporters, vrienden en vriendinnen van LENS van 18 jaar en ouder 

zijn allemaal van harte welkom. Reserveer zaterdag 22 december vanaf 20.30 uur in je agenda en 

natuurlijk is er ook weer rustige live-muziek (Peter Surie). Het wordt een te gek feest!!!! 

      

WINTERSTOP 
Op 15 en 16 december is er een inhaal/bekerprogramma. Wij gaan er van uit dat alle teams van 

LENS dan ook in actie komen. Op 22 en 23 december is er geen programma van de KNVB maar 
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FEEST(GAMBLING)AVOND OP LENS 
 

Wie wil dit nu niet meemaken. De laatste feestavond op LENS waarbij je met Nederlands geld je consumpties kan betalen en ook je 

laatste Nederlandse geld kan vergokken aan de gamblingtafels. De zondagselectie organiseert ook deze keer weer een spetterende 

feestavond voor alle LENSers van 18 jaar (i.v.m. de gambling) en ouder. Zij spreken de vurige wens uit dat nu eens meer mensen, dan 

alleen zondagselectiespelers en begeleiders, naar deze avond zullen komen. LENS 4 en LENS 5, de collega's van LENS 1 (zaterdag), 

spelers van LENS A1, niet spelende leden, kaderleden, supporters, vrienden en vriendinnen van LENS van 18 jaar en ouder zijn 

allemaal van harte welkom. Reserveer zaterdag 22 december vanaf 20.30 uur in je agenda en natuurlijk is er ook weer rustige live-

muziek (Peter Surie). Het wordt een te gek feest!!!! 

      

WINTERSTOP 
 

Op 15 en 16 december is er een inhaal/bekerprogramma. Wij gaan er van uit dat alle teams van LENS dan ook in actie komen. Op 22 

en 23 december is er geen programma van de KNVB maar kunnen de wedstrijdsecretarissen wel vriendschappelijke wedstrijden 

organiseren. Daarna gaat LENS echt dicht van maandag 24 december t/m zondag 6 januari (natuurlijk is er wel op 1 januari de 

Nieuwjaarswedstrijd en de Nieuwjaarsreceptie op LENS). Dit betekent twee weken geen trainingen en geen wedstrijden voor alle 

teams van LENS en een welverdiende rust voor de medewerkers. Voor de alleen voetballende leden van LENS en ook voor de ouders 

van onze jeugdleden een mooi moment om eens na te gaan denken wat zij voor LENS kunnen gaan betekenen in het nieuwe jaar. 

Achter de bar en bij de jeugd is immers genoeg te doen. De huidige vrijwilligers hebben het echt veel te druk en dreigen af te gaan 

haken. Hulp is echt noodzakelijk. Het zou een goed voornemen kunnen zijn voor het nieuwe jaar. Na 7 januari draaien wij, hopelijk 

gesteund door vele nieuwe vrijwilligers, weer op volle toeren en starten alle activiteiten weer. 

 

VERSCHIJNING LENSREVUE 
 

In december komen er twee LENSrevues uit. De eerste op 6 december en de tweede op 20 december. De eerste LENSrevue van 2002 

komt uit op 10 januari en is er waarschijnlijk één voor drie weken. Dit is mede afhankelijk van de te ontvangen 

competitieprogramma's van de KNVB. Meer en definitief nieuws in de volgende LENSrevue. 

 

             Het Bestuur 

 

 

 SENIOREN ZONDAG     SENIOREN ZATERDAG 

 Algemene informatie     Algemene informatie 

 Contactpers.    W.J.M. Heijen   tel: 070 - 3461099  Contactpers. J. Ham tel: 070 - 3679687   

                J. Verkijk tel: 070 - 3617033

 Wedstrijddag   B. Vierling       sema: 06 - 65000816 

           Mob.  06 - 17406344  

 

  Afkeuringinformatie ( niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFOthuis / teletekst pag. 603 of 

  De afkeuringlijn KNVB District West 3 tel: 0900-9008000 

 

 

 

PROGRAMMA SENIOREN ZATERDAG EN ZONDAG 
 

Donderdag 22 november 2001 

20.30 uur  LENS 4  - Brandweer  

 

Zaterdag 24 november 2001 

14.30 uur  LENS 1 (zat)  - HTSV 1  veld 1  208862 B.van der Kruyk  

19.30 uur  Feijenoord AV 1 - LENS 1 (beker)     Olympiaweg,Rotterdam W.M.Rijsbergen 

 

Zondag 25 november 2001 

11.30 uur  LENS 2  - Tonegido 3  veld 1  264663 J. de Wit  

13.30 uur  LENS 3  - HDV 2   veld 1  269638 NN 

10.30 uur  LENS 4  - Celeritas 4  veld 2  270168 NN 

10.30 uur  LENS 5  - de Jagers 4  veld 3  280459 NN 

 

Woensdag 28 november 2001  

19.30 uur  LENS t/m 23  - Quick t/m 23  veld 2 

 

Donderdag 29 november 2001  

20.00 – 22.00 uur mini sixes toernooi voor LENS 3, 4 en 5 (zie artikel onder uitslagen) 
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Zaterdag 1 december 2001  

14.30 uur  LENS 1 (zat)  - Wanica Star 1  veld 1  209088 J.W.P.Kalkman    

 

Zondag 2 december 2001  

14.30 uur  Rood groen ’01 1 - LENS 1  Melis Stokelaan (VIOS) J.Haripersad  

11.30 uur  LENS 2  - VIOS 2  veld 1  264705 H.J.van den Berg 

11.00 uur  SVH 7  - LENS 3  Erasmusweg  NN 

10.30 uur  LENS 4  - HDV 3   veld 2  270210 K.Groenewald 

10.00 uur  Jai Hanuman 6  - LENS 5  Muurbloemweg  NN 

 
Donderdag 6 december 2001  

Reserve speeldatum voor mini sixes toernooi 

 

Dinsdag 18 december 2001 (LENS 81 jaar) 

20.30 uur  Algemene ledenvergadering (zie kopie voor in deze LENSrevue) 

 

Zaterdag 22 december 2001 

20.30 uur  Feest(gambling)avond op LENS voor iedereen van 18 jaar en ouder (zie kopie voor in deze LENSrevue!!!)  

 

Uitslagen 

Gona 1  - LENS 1 (zat)  afgekeurd 

LENS 1  - HFC ADO Den Haag 1 11 - 1 

Oliveo 2  - LENS 2    1 - 1 

LENS 3  - GONA 3    0 - 4 

LENS 4  - ODB 4     3 - 1 

RTT’99 6 - LENS 5    6 - 2 

LENS 1 (zat) - Kranenburg 1    3 - 1  

SOA 1  - LENS 1   4 - 1 

LENS 2  - VCS 3    5 - 3 

Forum Sport 2 - LENS 3   6 - 1   

Kranenburg 4 - LENS 4    3 - 2   

RAVA 6 - LENS 5              10 - 0  

 
Mini-sixestoernooi  

 

Met toestemming van de nestor van het befaamde sixestoernooi, Gerard van der Kleij, gaan LENS 3 , 4 en 5 zich op 

donderdag 29 november alvast voorbereiden op het officiële sixestoenooi dat volgend jaar op 1 juni staat gepland. Hij liet wel 

doorschemeren dat hij hoogstpersoonlijk aanwezig zal zijn om erop toe te zien dat het positieve imago van het sixestoernooi in 

stand blijft. Wij zijn dus gewaarschuwd. In totaal zullen 5 teams in 1 poule gaan uitmaken wie winnaar wordt van dit mini 

sixestoernooi. Er zullen 3 LENSteams deelnemen naast 2 gastteams van andere verenigingen. De wedstrijdjes duren 1x 20 

minuten en er wordt gespeeld op een half voetbalveld (veld 2). Het team dat niet speelt levert de scheidsrechters voor de twee 

wedstrijden. Mocht het veld deze avond onbespeelbaar zijn dan zal het toernooi op donderdagavond 6 december plaatsvinden.      

 
Aanvoerders: 

 

LENS 3: trainer/coach Reno Vorkink tel: 070-3609399 of 06-53995368 

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers  tel: 070-3250789 

LENS 5: Jan Muns   tel: 070-3975459 

 

LENS VERHUIST NAAR HET LINKERRIJTJE 
LENS 1 - ADO Den Haag 1 11-1          
11 november 2001        door Jaap Colpa 

 

De elfde van de elfde schijnt in het zuiden van het land een heel bijzondere datum te zijn. Zottendag, gekkendag geef het maar 

een naam. Nou heeft LENS weinig binding met de gebieden bezuiden de grote rivieren, maar als je erin slaagt om op 11-11-01 

ook nog eens met 11-1 te winnen, ja gekker kan het eigenlijk niet. Nou begrijpen we ook de scheidsrechter beter (zou het een 

zuiderling zijn?) die Maurice Schuurman in de 90e minuut de 12-1 niet liet maken. Zo'n "2" past natuurlijk niet in dit rijtje. 

Wij nuchtere westerlingen hadden vandaag echter geen carnavaleske bijbedoelingen. Wat we te zien kregen was bepaald geen 

flauwekul: elf puntgave treffers tegen een wanhopig spartelend ADO Den Haag. 

 

De profsectie van de Zuiderparkbewoners gaat als een speer op dit moment. Lex en Rinus hebben een gedreven, ambitieus spulletje 

aan de gang gekregen, waardoor het voetbal in de derde stad van Nederland weer gaat leven. En dat is een goeie zaak, dat gaat ook 
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zeker zijn weerslag krijgen op het amateurvoetbal in de Haagse regio. Maar wat ADO met de amateursectie aan wil, is onduidelijk. 

De betalingen zijn gestopt, dus verdwijnen de betere voetballers, zo werkt dat kennelijk tegenwoordig. De amateurs hebben nog een 

lange weg te gaan om weer een echte vereniging te worden. De spelers gaan niet door het stof voor de club en ontberen bovendien 

gewoon voetbaltechnische kwaliteiten. Wat er zich vandaag in het geelgroen tussen de krijtlijnen mocht vertonen, tja....geen woorden 

voor. Misschien een aardige opponent voor de jonge helden van LENS 4 maar geen partij voor ons eerste. Ons keurkorps maakte dan 

ook gehakt van de Eki-boys, gelukkig in een van beide zijden sportief duel. Het moet gezegd dat de ADO-ers tot het eind dapper 

bleven strijden, maar het klasseverschil was gewoon te groot. 

 

Het duurde even voor het eerste doelpunt viel (20e minuut) maar daarna was het ook regelmatig prijs en er waren een paar hele mooie 

bij. Zonder de andere doelpunten tekort te doen, was vooral de tweede er een van grote schoonheid: Fred Spa kopte een voorzet-op-

maat van John Mansveld snoeihard achter de zwakke ADO-keeper. De andere tien mochten er echter ook zijn en het was vaak 

smullen. LENS had, nadat het voldoende afstand genomen, ook heerlijk achterover in een zetel de wedstrijd kunnen uitspelen. Het 

pleit echter voor onze jongens dat alle registers werden opengetrokken om de toeschouwers een leuke, doelpuntrijke wedstrijd voor te 

schotelen, met een 11-1 zege als resultaat. 

 

Dit is een uitslag die we nog kennen uit de tijd toen we nog in de 5e klasse bivakkeerden. Het lijkt al heel lang geleden, maar toen 

waren we dit soort uitslagen elke week gewend. Er stond destijds ook altijd een trapje klaar om de "1" op het scorebord voor de nul te 

plakken als we weer eens in de dubbele cijfers kwamen. Vandaag bleef het bord op "9" staan en dat is wel begrijpelijk, want zeg nou 

eerlijk....zo'n uitslag verwacht je toch niet de 3e klasse. 

Maar de zwakte van ADO is natuurlijk onbelangrijk, de kracht van LENS is waar we echt mee te maken te hebben. Een makkelijke 

maar natuurlijk ook goede, nuttige, verdiende overwinning brengt ons weer in het linkerrijtje. We staan ruim bovenaan in de tweede 

periode en we zijn weer helemaal in beeld op de totaalranglijst. Alles kruipt naar elkaar. Dat gaat nog wat worden! 

 

Scoreverloop 

20. 1-0 Jeroen Hoefnagel 

24. 2-0 Fred Spa 

26. 3-0 Abdoullaye Cisse 

42. 4-0 Fred Spa 

45. 4-1 

47. 5-1 Johnny Mansveld 

54. 6-1 Jeroen Hoefnagel 

60 7-1 Jeroen Hoefnagel 

70 8-1 Maurice Schuurman 

74. 9-1 Fred Spa 

82. 10-1 Fred Spa 

85. 11-1 Jeroen Hoefnagel 

Opstelling : 

Michael Oude Nijhuis 

John Mansveld, Brian Linger, Dobias Hogervorst (8.Abdoullaye Cisse), Percy Dahoe 

Maurice Schuurman, Fred Spa, Jim Spaans, Roger Riemen (75.Perry Boon) 

Elouafi Azahnoun (79.Lourinho Rocha), Jeroen Hoefnagel 

 

LENS FYSIEK TEN ONDER TEGEN SOA 
SOA 1- LENS 1 4-1           
18 november 2001         

door Jaap Colpa 

 

Als LENS 1 de ruimte krijgt kan het elke tegenstander aan. Dan kan het combineren en komen ook de individuele technische 

kwaliteiten goed tot hun recht. Vorige week hadden we zeeën van ruimte, vandaag was het tegen SOA een geheel ander 

verhaal. Iedere Haagse voetballer weet wat "uit" tegen SOA betekent. Of je nou tegen het eerste of het vijfde van SOA speelt, 

het "voetbal" gaat altijd van dezelfde uitgangspunten uit: veel fysiek en verbaal geweld, weinig techniek en voortdurend 

intimidatie naar tegenstander en scheidsrechter. Dat is een gegeven, dat weet je van te voren, maar toch weet LENS zich nooit 

goed raad met een dergelijke tegenstander. Het weet gewoonweg niet hoe het hier op een adequate manier op moet inspelen. 

Waarschijnlijk zit het niet in de genen van de LENSer om zo'n tegenstander met dezelfde wapens te bestrijden. 

 

Vier-één lijkt een afstraffing, maar was toch een wat geflatteerde uitslag. De Kijkduiners hadden het geluk dat al na drie minuten een 

vrije trap van richting werd veranderd. Zo'n vroege voorsprong is natuurlijk een behoorlijke steun in de rug. En toen twintig minuten 

later de score werd vergroot was LENS nog nauwelijks in de buurt van het SOA-doel geweest. In het tweede gedeelte van de eerste 

helft pakte LENS de zaken wel wat energieker aan. Mooi was het niet, want SOA liet LENS niet zijn vertrouwde spel spelen. Van een 

verzorgde opbouw was dus geen sprake, toch kwamen er wat kansen, zelfs een paar hele grote. Op een goed moment, net na rust 

kwam de gehoopte aansluittreffer van de voet van Elouafi Azahnoun. Met nog 37 minuten op de klok begon LENS er weer in te 

geloven. Het resultaat was een waar bombardement van aanvallen, maar op vaak wonderbaarlijke wijze verdween het leer niet achter 

de SOA-keeper. Het lukte allemaal nét niet. Halverwege de tweede helft wist SOA zich wat te ontworstelen aan de LENS-greep en 
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kwam met wat fortuin (weer een van richting veranderd schot) op 3-1. Dat was het breekpunt en vanaf dat moment was de zaak 

beklonken. Door een prachtig genomen vrije trap werd de eindstand uiteindelijk op 4-1 bepaald. 

 

Natuurlijk een behoorlijke domper voor LENS dat goed bezig was om omhoog te klimmen op de ranglijst en in de tweede 

periodestand lijstaanvoerder was. Dat het geen makkie zou worden vandaag wist iedereen van te voren (een gedeelte van de vaste 

supporters was vóór de wedstrijd zelfs in retraite gegaan om volledig geconcentreerd aan de wedstrijd te kunnen beginnen), maar de 

tweede nederlaag van het seizoen is inderdaad een feit. LENS was gewoon niet opgewassen tegen de fysieke kracht van SOA en de 

manier waarop het spel werd ontregeld. De liefhebber van goed voetbal kwam echter zwaar tekort vanmiddag. Natuurlijk, SOA 

scoorde de drie punten, dus wat het resultaat betreft valt er niets af te dingen op hun type voetbal, maar je zou toch elke week zo'n 

wedstrijd moeten aanschouwen en de verbale agressie moeten meemaken (waarbij soms opmerkingen van wel zéér bedenkelijk allooi 

werden gehoord). 

 

Het wordt tijd dat de zo langzamerhand imposante lijst van langdurig geblesseerden wat gaat slinken. Met Rood Groen, Postduiven en 

VIOS in het vooruitzicht moeten er voor een LENS op volle sterkte toch nog mogelijkheden liggen in de 2e periode. Volgende week 

zaterdag eerst bekeren tegen de amateurs van Feyenoord in Rotterdam.  

Wat zullen ze gaan beven, ze zullen wat beleven........ 

 

Scoreverloop 

3. 1-0 

23. 2-0 

53. 2-1 Elouafi Azahnoun 

60. 3-1 

68. 4-1 

Opstelling : 

Michael Oude Nijhuis 

Abdoullaye Cisse, Brian Linger, Jim Spaans (52.Ramon Hendriks), Jochem van Loon (46.Percy Dahoe) 

John Mansveld, Fred Spa, Sascha Glaudemans (18.Maurice Schuurman), Roger Riemen 

Elouafi Azahnoun, Jeroen Hoefnagel 
 

 

 

100 100 100     CLUB van 100         100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100 100   

 

MAXIMA. Waarom heeft ze nog geen bezoek gebracht aan LENS? Zit we daar er echt op te wachten. Dacht het niet. Er zijn 

wel belangrijkere zaken die er bij LENS gebeuren. Al die fantastische vrijwilligers die zorgen dat het gezellig is en dat al die 

elftallen kunnen blijven voetballen. We hebben nog een Club van Honderd die allerlei onvoorziene extra faciliteiten regelt 

(geluidsinstallatie, satellietschotel, TV,etc). Maxima hebben we daar niet bij nodig,ze mag natuurlijk wel lid worden. 

Misschien van het huwelijkscadeau! 

Wordt nu ook lid van die geweldige Club van Honderd. Stort  fl 100,- (€  43) naar het gironummer 336711 van de 

penningmeester van LENS o.v.v. Club van Honderd. Je kan gewoon over straat blijven lopen.  

 

Uitspraak van de ½ maand:  Wie Maximaal geeft maakt andere blij ! 

Gegroet          Henk Hoppenbrouwers        070-3250789  

 

ps.: Albert herken je dit?   

 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

 

 

PROGRAMMA SENIOREN ZAALVOETBAL 
 

Dinsdag 27 november 2001  

20.30 uur  Tutor DS2  - LENS DS1 (beker) TU-hal   L.H.Vreugd 

 

Woensdag 28 november 2001  

22.00 uur  LENS 1  - Westlandia 5 (beker) Oranjeplein 297061 F.Mina da silva 

 

Vrijdag 30 november 2001  

19.00 uur  Snoekie 1  -  LENS 2 (beker) Transvaal  H.J.J.Gillet 

20.00 uur  Exhes 1  -  LENS 3 (beker) Overbosch  NN 

22.00 uur  TEDO 3  -  LENS 4 (beker) Loosduinen  NN 
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Maandag 3 december 2001  

21.00 uur  ADIO 1  -  LENS 1 (vr.)  de Veur   NN 

 

Donderdag 6 december 2001  

19.30 uur  Stompwijk 1  -  LENS 2 (vr)  Kastelenring  NN 

20.30 uur  Stompwijk 2  -  LENS 3 (vr)  Kastelenring  NN 

21.30 uur  Stompwijk 3  -  LENS 4 (vr)  Kastelenring  NN 

 

Maandag 10 december 2001  

20.00 uur  LENS 4  -  Delft 2 (beker)  Oranjeplein 297890 NN 

21.00 uur  LENS 3  -  SEV 5  (beker)  Oranjeplein 297603 NN 

 

Woensdag 12 december 2001  

19.00 uur  LENS DS1  -  VCS DS1 (beker) Zuidhaghe 298190 E.L.Oosterbeek 

20.00 uur  LENS 2  -  SEV 1 (beker)  Zuidhaghe 296996 E.L.Oosterbeek 

21.00 uur  LENS 1  -  SIGO 1 (beker)  Zuidhaghe 297057 J.A.Reijnga 

 

Maandag 17 december 2001  

20.00 uur  Gymnova 2  -  LENS 3 (beker) de Fluit   NN 

 

Dinsdag 18 december 2001 (LENS 81 jaar) 

19.00 uur  DSVP 1  -  LENS 1 (beker) DSVP   NN 

20.30 uur  Algemene ledenvergadering op LENS (zie kopie voor in deze LENSrevue) 

 

Woensdag 19 december 2001  

19.00 uur  LENS DS1  -  GravSV DS1 (beker) Zuidhaghe 298193 NN 

 

Vrijdag 21 december 2001  

19.00 uur  LENS 2  -  VOGEL 2 (beker) Loosduinen 296999 NN 

20.00 uur  LENS 4  -  RAVA 5 (beker) Loosduinen 297893 NN 

 

Zaterdag 22 december 2001 

20.30 uur  Feest(gambling)avond op LENS voor iedereen van 18 jaar en ouder (zie kopie voor in deze LENSrevue!!!) 

 

Ligging Sporthallen: 
 

Oranjeplein : Slicherstraat 11,   tel: 070-3800911 

Loosduinen : Groen van Prinstererlaan 276, tel: 3236706 

Zuidhaghe : Melis Stokelaan 1201,  tel: 070-3671508 

  Ingang Beresteinlaan 

DSVP                   : Sportlaan 1, Pijnacker                    tel: 015-3694518 

Overbosch : Vlaskamp 3   tel: 3474684 

TU-hal  : Mekelweg 8, Delft  tel: ..... 

Transvaal : Majubastraat 41,  tel: 070-3893330 

Kastelenring : Sportparkweg 4, Leidschendam tel: 3278972 

de Veur  : Prismalaan 40, Zoetermeer tel: 079-3615398 

De Fluit  : Fluitpolderplein 1,Leidschendam, tel: 070-3209314 

 

Aanvoerders: 
 

LENS 1:      Oscar van der Laar tel: 06-22669238 

LENS 2:      Andre Kuypers tel: 070-3250471 

LENS 3       Ed Vuijk  tel: 070-3960448 (06-20979391) 

LENS 4:      Nico Vastenburg tel: 070-3294254 

LENS DS1: Bettie Driessen tel: 070-3295598 
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Het barteam bedankt de volgende sponsors voor de fraaie polo’s en de 

schorten:   
VNP parkeersystemen,  ORIO en verkeerschool ‘PHILIPPO’ 

 

                                             Alle bar/keuken medewerkers 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2001/2002 
Algemeen contactpersoon: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag. Telefoon: 070-4400603 (tussen 19.00 en 20.30 

uur). 

Hoofdleider A- en B-klasse: Paul van den Steen  Tel: 070-4400603 bij geen gehoor 070-3615208 

Hoofdleider C- en D-klasse: Hans van Rijthoven  Tel: 070-3615208 bij geen gehoor 070-4400603 

Hoofdleider E- en F-klasse: Paul van den Steen.  Tel: 070-4400603 bij geen gehoor 070-3615208 

 

Aangezien de hoofdleiders ook nog een gewone baan hebben verzoeken wij iedereen om het bellen te beperken tot ’s-avonds tussen 

19.00 en 20.30 uur. Graag ieders medewerking. Is de hoofdleider niet thuis bel dan gerust naar de andere hoofdleider. 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD   

(tijds)wijzigingen mogelijk) 
 

Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  van 

LENS: 

Vervoer 

A1 24 nov 11.30 uur Triomph A1 Thuis Veld 1 10.30 uur  

 01 dec 10.45 uur DWO A1 Thuis Veld 1 09.45 uur  

B1 24 nov 12.45 uur Vitesse Delft B1 Uit Tanthof-Zuid/Delft 10.45 uur Auto 

 01 dec 12.30 uur Forum Sport B1 Thuis Veld 1 11.30 uur  

B2 24 nov 12.00 uur Jai Hanuman B1 Uit Muurbloemweg 11.00 uur bij Jai Hanuman 

 01 dec 14.30 uur RVC/Rijswijk B3 Uit Spprk Pr.Irene/Rijswijk 13.30 uur bij RVC/Rijswijk 

B3 24 nov 14.30 uur Den Hoorn B1 Thuis Veld 3 13.45 uur  

 01 dec 14.30 uur Velo B3 Thuis Veld 3 13.45 uur  

C1 24 nov 12.30 uur SVV/SMC C1 Uit Harga/Sportlaan/Schiedam 10.30 uur Auto 

 01 dec 12.00 uur VCS C1 Uit Dedemsvaartweg 10.45 uur Lopen 

C2 24 nov 12.00 uur Cromvliet C1 Uit Brinckerinckstraat 10.30 uur Auto 

 27 nov 18.30 uur Feyenoord D2 (vr) Thuis Veld 2 17.30 uur  

 01 dec 09.30 uur Die Haghe C1 Uit Ockenburgh 08.15 uur Auto 

C3 24 nov 12.00 uur Dynamo'67 C1 Thuis Veld 3 11.15 uur  

 01 dec 12.00 uur RAVA C1 Thuis Veld 3 11.15 uur  

C4 24 nov 09.30 uur VCS C4 Uit Dedemsvaartweg 08.45 uur Lopen 

 01 dec 10.00 uur Quick C5 Uit Savorninlohmanlaan 08.45 uur Auto 

D1 24 nov 08.45 uur DUNO D1 Uit Mr.Nolenslaan 07.30 uur Auto 

 26 nov 18.30 uur Feyenoord D4 (vr) Thuis Veld 2 17.30 uur  

 01 dec 09.30 uur VCS D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

D2 24 nov 09.30 uur JAC D2 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 01 dec 11.00 uur Laakkwartier D2 Uit J.v.Beersstraat 09.30 uur Auto 

D3 24 nov 08.45 uur DSO D5 Uit Tuylspprk/Zoetermeer 07.30 uur Auto!! 

 01 dec 09.30 uur WIK D3 Thuis Veld 3 08.45 uur  

D4 24 nov 09.30 uur VCS D4 Thuis Veld 3 08.45 uur  

 01 dec 11.00 uur HBS D6 Uit Daal en Bergselaan 10.00 uur Auto 

E1 24 nov 09.30 uur HBS E1 (vr) Thuis Veld 2 09.00 uur  

 01 dec 10.00 uur RKSVM E1 Uit Spprk Polanen/Monster 09.00 uur Auto 

E2 24 nov 09.30 uur Quick E2 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 01 dec 10.00 uur VUC E1 Uit Kleine Loo/Mariahoeve 08.45 uur Auto 

E3 24 nov 10.45 uur Quick Steps E2 Uit Nijkerklaan 09.45 uur Auto 

 01 dec 11.30 uur Vitesse Delft E2 Thuis Veld 2 11.00 uur  

E4 24 nov 11.30 uur Nootdorp E2 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 01 dec 11.30 uur Laakkwartier E4 Thuis Veld 2 11.00 uur  

E5 24 nov 09.00 uur Tonegido E4 Uit Rodelaan/Voorburg 07.45 uur Auto 

 01 dec 09.30 uur Forum Sport E9 Thuis Veld 2 09.00 uur  

E6 24 nov 09.00 uur Semper Altius E4 Uit Hoekpolder/Rijswijk 07.45 uur Auto 
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 01 dec 09.45 uur HBS E13 Uit Daal en Bergselaan 08.45 uur Auto 

F1 24 nov 10.00 uur Westlandia F1 Uit Hoge Bomen/Naaldwijk 08.45 uur Auto 

 30 nov 19.00 uur Sinterklaasfeest LENS Thuis Zie kopie!! 18.45 uur  

 01 dec 09.30 uur Velo F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

F2 24 nov 08.45 uur DUNO F1 Uit Mr.Nolenslaan 07.45 uur Auto 

 30 nov 19.00 uur Sinterklaasfeest LENS Thuis Zie kopie!! 18.45 uur  

 01 dec 13.30 uur JAC F1 Thuis Veld 2 13.00 uur  

F3 24 nov 11.30 uur VUC F2 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 30 nov 19.00 uur Sinterklaasfeest LENS Thuis Zie kopie!! 18.45 uur  

 01 dec 08.45 uur HVV F4 Uit Hogenhoucklaan 07.45 uur Auto 

F4 24 nov 08.45 uur Quick F11 Uit Savorninlohmanlaan 07.45 uur Auto 

 30 nov 19.00 uur Sinterklaasfeest LENS Thuis Zie kopie!! 18.45 uur  

 01 dec 11.00 uur Voorschoten'97 F13 Uit Weddeloop/Voorschoten 09.30 uur Auto!! 

F5 24 nov 10.30 uur Wassenaar F8 Thuis Veld 2 10.00 uur  

 30 nov 19.00 uur Sinterklaasfeest LENS Thuis Zie kopie!! 18.45 uur  

 01 dec 13.30 uur Semper Altius F3 Thuis Veld 2 13.00 uur  

F6 24 nov Vrij !!      

 30 nov 19.00 uur Sinterklaasfeest LENS Thuis Zie kopie!! 18.45 uur  

 01 dec Vrij!!      

 

B I J Z O N D E R H E D E N: 

 
- Afbellen wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd alleen bij de hoofdleider thuis tussen 19.00 en 

20.30 uur. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks vanaf 16.00 uur en op zaterdag vanaf  07.30 uur. 

- Afbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur af op LENS (070-3661314) 

- Wedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Voor 08.15 uur 

bellen heeft geen zin; wij weten dan nog niets!! Bel nooit naar de hoofdleider thuis!!  

- Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

- Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen!! 

- Vragen, opmerkingen, ideeën: bel alleen ’s-avonds naar de hoofdleider tussen 19.00 en 20.30 uur. 

- De volgende LENS-revue verschijnt op donderdag 6 december 

- Aanwezig jeugdcommissie op:  24 november vanaf  07.30 uur: Fred Grens en Hannie v.d.Sman 

      01 december vanaf  07.30 uur: Diana en Hans van Rijthoven 

- Opstellingen als bekend met uitzondering van: 

 o LENS A1: zonder S.Ablay (afgevoerd als lid wegens herhaald niet opkomen) 

 o LENS F4: zonder I.el Boustati (afgevoerd als lid wegens herhaald niet opkomen) 

 

COMPETITIEVOETBAL AFGEKEURD OF NIET?? 
 

De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook  niet op 

vrijdagavond of zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen of het competitievoetbal 

doorgaat of niet zijn: 

 

- Bellen naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Dit is meestal pas mogelijk vanaf ongeveer 08.15 uur omdat wij vaak niet 

eerder weten wat er doorgaat of niet. Dit komt omdat andere verenigingen vaak pas later aanwezig zijn. Moet je voor 08.30 uur 

verzamelen kom dan altijd gewoon naar LENS toe !!! 

- Bellen naar de KNVBafkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is hierop de 

informatie te verkrijgen en dan uitsluitend nog voor LENS A1 t/m C4. 

- Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke 

thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van de  tegenstander.  

- Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infothuis, Nederland 3 (ook* teletekst bladzijde 603) of de 

LENSafkeuringslijn op vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om te weten is dat 

alle A-B en C-elftallen van LENS vallen onder district West II en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder district 

West II en onder categorie II. 

 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet. Nog dommer is 

het om zo maar weg te blijven. Bij twijfel gewoon naar LENS komen !!  

 

 

SCHADUWPROGRAMMA BIJ ALGEHELE AFKEURING 
 

Bij algehele afkeuring van het competitieprogramma gaan de onderstaande teams altijd trainen (verplicht) op de samenkomsttijd van 

de wedstrijd: LENS A1, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1 en F2. De andere teams doen alleen iets als hun trainer dit met hun 

afgesproken heeft. Voor alle teams geldt: wordt er getraind neem dan altijd voetbal- en sportschoenen mee. 
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SINTERKLAASFEEST OP LENS VOOR LENS F1 T/M LENS F5 
 

Natuurlijk vieren wij ook dit jaar het Sinterklaasfeest op LENS. De Sint liet ons weten dat hij ook dit jaar weer met enkele Zwarte 

Pieten naar LENS toekomt. Op vrijdagavond 30 november verwacht hij alle spelers van LENS F1 t/m LENS F5 om 18.45 uur op 

LENS. Omstreeks 19.00 uur is het grote moment en zal de Sint onze F-klassers toespreken. Natuurlijk krijgen alle F-klassers die 

aanwezig zijn ook een kadootje en wat snoepgoed mee naar huis. Het is niet de bedoeling dat ouders, broertjes en zusjes bij het feest 

aanwezig zijn. Omstreeks 20.30 uur is het feest afgelopen en kunnen de kinderen opgehaald worden. Nogmaals benadrukken wij dat 

wij alle F-klassers, trainers en leiders van LENS F1 t/m LENS F5 bij dit feest verwachten. Kan je niet komen geef dit dan op 

woensdagmiddag 28 november voor de training door aan Paul van den Steen op LENS. 

 

CIVARD SPROCKEL BREEKT ECHT DOOR!! 
 

De echte lezers van de LENSrevue weten natuurlijk wie Civard Sprockel is. Hij speelde t/m de C-klasse bij LENS en ging toen naar 

Feijenoord. Vorig seizoen speelde hij in het Nederlands Elftal onder 18 jaar mee op het WK in Argentinië en hij werd na afloop door 

Louis van Gaal bestempeld als één van de grootste talenten. Sinds kort zit hij bij de A-selectie van Feijenoord en afgelopen zaterdag 

was er een special over hem op RTL5. Er waren foto’s te zien van Civard in diverse LENSelftallen. Op dezelfde avond maakte hij zijn 

debuut voor Feijenoord 1 tegen Vitesse. Best een reden om een beetje trost op te zijn en …… dat zijn wij dan ook. Civard heel veel 

succes in je verdere voetballoopbaan en wij blijven je natuurlijk volgen. 

 

SPONSOR LENS D1 
 

Met medewerking van de heer E.Rahiembaks heeft LENS D1 leuke witte regenjacks gekregen van Primafoon. PRIMA gedaan heer 

Rahiembaks. 

 

EINDE RAMADAN 
 

De Ramadan is pas begonnen maar toch denken wij alvast vooruit omdat wij weten dat het einde van de Ramadan valt in het weekend 

van 15 en 16 december en ……… dan wordt er ook gewoon gevoetbald. Wij vragen de ouders van onze jeugdleden die mee doen aan 

de Ramadan om ver van tevoren op te geven (alleen bij de hoofdleider) als hun zoon op zaterdag 15 december niet kan komen 

voetballen i.v.m. het suikerfeest. Weten wij dit ruim van tevoren dan kunnen wij uitstel vragen bij de KNVB voor de wedstrijden. 

Weten wij dit pas op de dag voor de wedstrijd (14 december) dan moeten wij gewoon voetballen en betekent niet spelen een grote 

boete. Graag ieders medewerking!!!!!! 

 

WINTERSTOP 
 

Vanaf zondag 23 december t/m zondag 6 januari zal er door de jeugd niet worden getraind en niet worden gevoetbald. Even lekker 

rusten en niet denken aan voetballen en trainen. Op maandag 7 januari 2002 gaan wij weer volledig van start. 

 

 

 

JEUGDVERSLAGENHet barteam bedankt de volgende sponsors voor de 

fraaie polo’s en de schorten:   
VNP parkeersystemen,  ORIO en verkeerschool ‘PHILIPPO’ 

 

      Alle bar/keuken medewerkers 
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LENS C2 - RVC/Rijswijk C2  1 - 8 
Door de transfer van Oussama naar LENS C3 werd LENS C2 verzwakt (dat is te zien aan de uitslag). Het normaal supergoeie LENS 

C2 kwam snel met 0-1 achter daarna 0-2 en 0-3. Er was toch wel iets over van het supergoeie C2. Dat was te zien aan de bewegingen. 

Daarna 0-4 en toen kwam Oussama plotseling even langs. Daardoor kreeg LENS C2 weer moed en scoorde via Andy (hij blijft iedere 

wedstrijd scoren). Maar Oussama kon niet de hele tijd blijven kijken, want hij had een belangrijke wedstrijd te spelen met LENS C3. 

Dus raad je het al: al de moed zakte weg in de tweede helft en uiteindelijk werd het 1-8 voor RVC/Rijswijk. Voortaan op tijd naar bed 

gaan jongens (Johnathan!!!). 

 

Niels, Fouad, Asim em Kazim 

 

RKAVV C2 - LENS C2  1 - 3 
Na twee hele lastige tegenstanders kregen we vandaag een op papier weer wat minder goede ploeg. We begonnen redelijk goed aan de 

wedstrijd en kregen al snel een pingel die uitblinker Hamza er na een keer overnemen in schoot. Daarna kregen we nog wel een aantal 

kansjes door goede voorzetten van de zijkanten via Hamza en Fatih, maar had de ook goed spelende Effy net niet het geluk met het 

afronden. Daarna werd het wat rommeliger en kreeg RKAVV een pingel en ook zij scoorden en toen gingen we met 1-1 rusten. Na 

rust gingen we gelukkig wat meer strijd leveren en probeerden we iets meer te voetballen en kwamen we dan ook terecht op 1-2 via 

een mooi doelpunt van Hamza. De 1-3 kwam op naam van Fatih die een voorzet van de zijkant goed met buitenkantje links afrondde. 

Tien minuten voor tijd werd het nog even spannend, want toen kreeg Niels nog een rode kaart, maar gelukkig speelden we het met 

zijn tienen goed uit en hebben we er weer een overwinning bij. RKAVV was geen goede tegenstander, maar wel een hele vervelende 

en dat er dan een aantal spelers weer zo veel gaan lopen zeuren kan echt niet, daardoor wordt het alleen maar rommeliger in het veld 

en dat komt het spel niet ten goede. Laten we proberen om de volgende wedstrijden weer zo goed te voetballen als in de wedstrijden 

tegen GDA en Die Haghe, want dan is het zowel voor de spelers, de trainer en de toeschouwers veel leuker om naar te kijken. Als we 

namelijk met zijn allen echt goed ons best blijven doen, dan kunnen we heel goed voetballen. 

 

Dennis van den Steen. 

 

LENS C3  Laakkwartier C3  13-0) 
Vandaag een vriendschappelijke wedstrijd tegen Laakkwartier. Met een nieuwe speler in het team beginnen wij aan de wedstrijd en 

binnen vijf min is het al een nul. LENS houd de tegenstander goed onder druk en laat ze alle hoeken van het veld zien. uit alle standen 

word er op de goal van Laakkwartier geschoten en met de rust is de stand dan ook 8-0. In de rust heb ik gezegd dat ze gewoon door 

moeten gaan met voetballen maar daar kwam weinig van terecht, Iedereen wilde scoren en daardoor kreeg de tegenstander ook een 

paar kansen maar Jordy keepten een goede wedstrijd en hield zijn goal schoon. De tweede helft was minder maar we scoorden er nog 

vijf  bij; een monster overwinning .... goed voor het moraal. 

 

LENS C3 - Duinoord C1  7 -6 

Vandaag zal het een wedstrijd worden die je alleen maar kan dromen, SENSATIE VECHTLUST en MOOIE REDDINGEN van de 

keeper. LENS begint goed aan de wedstrijd en scoort al gauw de één nul. Dan balverlies op het middenveld en Duinoord staat gelijk. Bij 

de volgende aanval van de tegenpartij komt onze keeper te ver uit en de 1-2 staat op het bord. LENS krijgt ook wel wat kansen maar 

meer ook niet. Weer een uitval en het is weer raak (1-3). Dit is ook de ruststand. In de rust zei ik dat LENS gewoon een goede tweede 

helft moet voetballen; om met een goed gevoel, ook als we wij verliezen, van het veld te gaan.  

De tweede helft is net (10 sec) bezig of de tegenpartij scoort weer. Weer een aanval en wij staan 1-5 achter. LENS scoort! Maar Duinoord 

ook (2-6).Wat er dan gaat gebeuren weet ik niet maar LENS krijgt vleugels; houdt de tegenstander goed op eigen helft en scoort de ene 

na de andere. Als de gelijkmaker er vier minuten voor tijd in gaat ga ik langs de kant helemaal uit mijn dak en jaag LENS op om toch de 

winst en de drie punten op LENS te houden. Twee min voor tijd gaat het winnende doelpunt erin en ik ben heel blij en juich heel hard. 

De tegenstander krijgt ook nog kansen maar onze keeper pakt nu alles . Klasse! Dan fluit de scheids af en wij hebben terecht gewonnen. 

Als ik de kleedkamer inkom zie ik alleen maar lachende en blijde gezichten . Jongens …..  klasse tweede helft! 

 

Peter 

 

NB Het wasvrouwtje bedankt Mijnheer Ed de Wit voor het wastonnetje. Dit is echt klasse ! 

 

 

LENS C4 - Hoekse Boys C3   4-3  

Voor de wedstrijd werden we een beetje onder druk gezet door onze leiders Martijn en Joey. Martijn zei dat als we verloren, we een 

zware conditietraining kregen en als we zouden winnen, we iets te drinken kregen. Wij hebben goed gespeeld, maar de wedstrijd was 

wel een beetje wisselvallig. Wij kregen twee tegendoelpunten van de linkerkant en één van de rechterkant. Jammer dat Turgay er niet 

was omdat hij achter heel goed kan verdedigen. Ratje Abarqi was heel goed aan ’t verdedigen. Serdar en Quido natuurlijk ook. Ali 

Karadag was ietsje beter geworden. Nordin scoorde één doelpunt door een pass van Murat Y. en Jurrandy Daal scoorde een hattrick 

(drie doelpunten). Twee na een pass van Murat Y. en één door een pass van Serdar Wij van de C4 moeten nog leren beter aan te 

sluiten bij de middellijn. Het mooiste moment van de wedstrijd, eigenlijk het grappigste moment, was toen de scheidsrechter (Peter 

Van Fessem) de bal op z’n kop kreeg. Onze volgende wedstrijd is tegen HBS. Die gaan we ook winnen. 

 

Quido, Murat Y, Taoufik, Murat A. 
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LENS C4 - JuVentas C1  5 - 0 

We begonnen de wedstrijd wel goed. Maar JuVentas had wel meer balbezit dan LENS in het begin. Daarna gaven onze twee leiders 

meer aanwijzingen aan ons en we deden daardoor beter ons best. Een één-tweetje tussen Nourdin en Andy gaf ons een voorsprong. 

Want Nourdin gaf een schitterende pass op Andy en deze stifte hem mooi over de keeper heen het goal in. Na dit doelpunt bleek dat 

LENS echt beter voetbalde. Daarna een mooie schijnbeweging van Nourdin en vervolgens een pass naar Serdal die scoorde 2-0. 

Daarna weer een stiftje over de keeper heen van Andy gevolgd door twee mooie doelpunten van Serdal en Andy 5-0. Klasse keeper!! 

Mooi gespeeld jongens!! 

 

Mohamed Omri, Mohammed Ahlik en Mounir Essiad 

 

p.s. Mohamed Omri en Mohammed Ahlik hebben alleen gekeken en Nourdin Essiad heeft alles geschreven 

 
Shirtjes voor LENS D3!!!! 

 

LENS D3 heeft de oude shirtjes van LENS C3 overgenomen, iedere speler loopt er nu keurig bij, de moeder van Parvesh Dewkali 

heeft alle shirtjes nagekeken en gemaakt tevens zorgt zij  ervoor dat de shirtjes iedere week schoon zijn. Hartelijk dank namens 

Leider, Trainer & spelers van LENS D3. 

 

 

Loosduinen D2 - LENS D3   2 - 6 

Vandaag speelde LENS D3 de uitwedstrijd in de nieuwe poule (4e klasse F) tegen Loosduinen D2. Het kon een moeilijke wedstrijd 

worden omdat LENS maar met 10 spelers aan deze wedstrijd begon. Afwezig waren: Rodney M.(geen krantje), Baris Y.(ziek, niet 

afgemeld), Emrah O.(ziek) en Gurkan S.(zonder bericht weggebleven) Na de peptalk van onze leider Richard begon LENS scherp te 

voetballen, er werd goed gecombineerd. Al snel wist LENS te scoren (0-1, Isyan), helaas kwam de tegenstander in de 7e minuut  

al op gelijke hoogte (1-1) LENS ging weer voetballen en weer wist Isyan te scoren (1-2) hierna ging Loosduinen weer in de aanval en 

werd er bij ons in de verdediging flink geknoeid (2-2) tevens was dit de ruststand. In de pauze werden de puntjes even op de i gezet, 

in de 2e helft werd er heel goed gevoetbald door LENS, we bleven combineren en er werd nu goed overgespeeld, iedereen begon voor 

elkaar te werken, hierdoor kon LENS door een goal van Patrick (2-3) weer de leiding nemen. LENS gaf geen kansen meer weg, door 

een doelpunt van mij (Demory 2-4) werd de overwinning al veilig gesteld, Isyan zorgde nog voor 2-5 en in de laatste minuut schoot 

Patrick de 2-6 binnen. Jongens, we hebben verdiend gewonnen! 

Demory Wit 

 

LENS D3 - HBS D3    4-1 

Met 3 spelers (geschorst door de trainer) op de reservebank begon LENS aan de wedstrijd, na 5 minuten spelen viel Isyan door een 

harde bal op zijn gezicht even uit. Dit was voor LENS  het sein om te gaan voetballen, Emrah zorgde voor de 1-0, vijf minuten later 

weer Emrah (2-0). HBS kwam wat beter in de wedstrijd en begon zowaar LENS onder druk te zetten, de aanvallen werden teniet 

gedaan door onze verdediging. Helaas viel Jerrel (onze keeper) uit met een blessure, Rodney M. werd zijn vervanger. In de rust 

werden wat omzettingen gedaan, de reserve spelers mochten starten in de 2e helft. LENS begon redelijk goed maar zakte ook heel 

vaak weg, gelukkig wist LENS de 3-0 te scoren, maar kregen ook een prachtige goal tegen van HBS (3-1), hierna gingen de  

koppies hangen en de verdediging van LENS bracht zichzelf aardig in de problemen. Rodney maakte een paar mooie reddingen en 

uiteindelijk kwam LENS weer eens met een snelle uitbraak, de 4-1 was een bevrijding voor iedereen. 

Jongens, probeer nu eens de hele wedstrijd te blijven voetballen, werk voor elkaar dan pas zijn jullie echt een TEAM!!!! De  

Trainer: Ruud van Herp.  

 

LENS E 1 -- Hoek van Holland  E 1   6-3 

Een nieuwe tegenstander in deze leuke poule met veel gelijkwaardige tegenstanders. Zij kwamen van een lagere poule, omdat ze daar 

alles ruim wonnen. LENS begon zoals gebruikelijk lekker fel en gaf de tegenstander geen enkele kans. Aanval na aanval op het doel 

van de Hoek van Holland, veel kansen en ook veel doelpunten waren het resultaat. Pas na een 5-1 stand halverwege de tweede helft 

sputterden ze wat tegen, maar via een 5-3 stand was toch het laatste doelpunt weer voor LENS. 

 

LENS D4 – Zoetermeer D 9   4-1 
We begonnen goed in de eerste helft. Als eerste scoorde Izzet met een hoog schot over de keeper heen. Daarna scoorde Adil met een 

prachtige kopbal toe het corner was. Iemand passde de bal naar Ogur. Ogur kreeg de bal en knalde die het doel in. Natuurlijk was het 

een goal! En toen gingen we wisselen van doelen. We begonnen de tweede helft een beetje slecht want oen hadden ze gescoord. Maar 

toen werden we boos. Daarna gingen we verder spelen en heeft Ercan gescoord. Het waren hele mooie goals! We hebben de match 

gewonnen met 4 – 1. Tijdens de wedstrijd is een kind van Zoetermeer D 9 gewond geraakt. Ercan knalde de bal op zijn gezicht 

waardoor de jongen een bloedneus kreeg. Maar toch hebben we het gewonnen. 

Namens alle spelers van de D4 : Adil, Cem en Dennis. 

 

LENS E 1 en E 2  

Op woensdag in de herfstvakantie hadden we een trainingsdag. 's Morgens hebben we getraind. Het was lekker weer en de jongens 

waren erg enthousiast. Iedereen was er natuurlijk en zo vloog de tijd voorbij. Het tweede deel bestond uit allerlei spelletjes, waar 

punten voor konden worden gehaald. Penaltyschieten met als kanjer keeper Burak, hooghouden met super Reda, sprinten was 

natuurlijk voor Maurizio,  duurloop: Kagan, de behendigheidstest: Marco. Er was nog veel meer en iedereen had zo z'n eigen 
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specialiteit. Diego, Enzo en Stanley hadden de meeste kracht! De totale eindstand was: 1. Maurizio 2. Ajie en 3. Nabil. Daarna 

gezellig met zijn allen eten in de kantine. 's Middags naar het zwembad. In de Boetzelaer hebben we ons prima vermaakt en na twee 

uur spelen, zwemmen, glijden en duiken wilden de jongens eigenlijk nog niet naar huis. Een geweldige dag, mede dankzij hulp van de 

B-klassers Martin, Rickey en Stefan en veel ouders bij het verzorgen van het eten en het rijden van en naar het zwembad.  

Zaterdag tegen RVC-Rijswijk speelde E 1 een behoorlijke wedstrijd. Het ging gelijk op, alleen LENS was veel doelgerichter. De 

tegenstander was sterk en speelde goed samen. LENS deed dat ook, maar zocht wat sneller het doel van de RVC op en was daardoor 

veel gevaarlijker. Het werd een toch wel verdiende overwinning ( 4-2 ). 

De volgende zaterdag een ZEER vroege uitwedstrijd tegen BSC '68. Een goed spelend LENS gaf de tegenstander geen schijn van 

kans en het werd een eentonige wedstrijd met veel leuke aanvallen ( overstapjes, een tweetjes en hakjes ) en veel doelpunten. Het 

resultaaat: een 8-1 overwinning. 

E 2 speelde tegen Quick Steps een rommelige wedstrijd. Er werd hard gewerkt, maar te veel met de bal gelopen en er werd te veel zo 

maar naar voren geschoten. Toch waren er mooie doelpunten te zien en straalde het enthousiasme er bij de spelers ( en ouders ) vanaf. 

In de nieuwe LENS-shirts en LENS-broekjes ( met dank aan de familie ALTAY ) zag E 2 er trouwens geweldig flitsend uit. Een 

verdiende 3-1 overwinning trouwens en nu na de herindeling een klasse hoger! Ik ben benieuwd. 

 

RKDEO E 1  --   LENS  E 1   3-2 

We hebben de eerste plaats in de poule tegen RKDEO geen moment waargemaakt en dus verspeeld. Wederom waren we te gast bij 

een vereniging met een schitterend complex! LENS speelde aardig voetbal, maar de echte wil om te winnen was vandaag niet 

aanwezig. Dat was erg jammer, want RKDEO heeft een leuke ploeg, maar verliezen was zeker niet nodig. We keken al snel tegen een 

achterstand aan, maar kwamen met een mooi doelpunt uit een corner ( en dat met al die kleine mannetjes! ) toch weer op gelijke 

hoogte. Daarna hadden we misschien wel het beste van het spel, maar waren we op beslissende momenten steeds te laat. De kans op 

de gelijkmaker en zelfs de overwinning was zeker nog wel aanwezig, maar die kwam helaas niet. 

Theo Hoefnagel 

 

Wik E1 --LENS E2       1-4              

Het was weer eens een koude ochtend. Ondanks de kou begonnen we toch aan een goede wedstrijd. De 0-1 viel al snel. Hier mee 

gingen we ook de rust in. Na de rust begonnen we pas echt te spelen, en we konden er nog drie in het netje schieten van de tegen 

partij. Maar we moet toch nog meer over gaan spelen hoor jongens want we spelen met zijn alleen en niet alleen. speler van de 

wedstrijd: Raylison en ondanks het weinig over spelen konden er toch nog doelpunten gemaakt worden, 2 x Diego en 2 x Stanley 

de ouders 

 

Quick Steps E2 - LENS E2  1 - 3 

We kwamen om half elf bij Quick Steps aan en toen hoorden wij dat de wedstrijd een kwartier later begon. Dat kwam voor ons mooi 

uit want nu had de vader van Bulent nog genoeg tijd om de nieuwe LENSshirts en LENSbroekjes te halen bij Free Kick Sport. We 

gingen dus met onze nieuwe tenues het veld op. Dat zag er gaaf uit en natuurlijk bedanken wij de heer Altay voor het sponsoren. Na 

een mooie voorzet van Karim op Stanley kon deze met een halve omhaal 0-1 scoren. Er werd met vlagen goed gevoetbald en we 

speelden goed over. Daardoor kon Nabil 0-2 maken. Quick Steps kwam toch nog op 1-2 en ze kregen daardoor meer moed en wat 

kansjes. Toch gingen wij met 1-2 de rust in. In de tweede helft begon Quick Steps weer sterk en ook nu kregen ze weer enkele goede 

kansen maar de verdediging en m.n. keeper Bulent deden het uitstekend. LENS scoorde nog slim uit een counter door Karim 1-3 en 

wist ondanks de kansen voor Quick Steps deze wedstrijd toch te winnen. Man van de wedstrijd was onze keeper Bulent. 

Daniel en Arnold  

 

DWO E11 – LENS E6  4 -4 
Zaterdag gingen wij naar DWO in Zoetermeer en er waren maar twee auto’s. We waren wel een beetje verdwaald en ik werd ook 

vaak getekkeld en nu heb ik pijn aan mijn voet. Als ik de bal wilde afpakken dan schopte ik de bal gewoon weg en dan gingen ze 

huilen en dan denkt de scheidsrechter dat ik hen heb geschopt maar dat was niet zo. Roberto had er twee gescoord en Mohamed en 

Salih ook beide één. We gingen omstebeurt maar gelukkig stond het 4 – 4 en dat is evenveel. 

Jawad van LENS E6 

 

 

LENS F1 - RKSVM F1  1 - 2 
Het was mooi weer maar alleen een beetje koud. We zijn opnieuw ingedeeld met alleen maar sterke tegenstanders. We speelden goed 

samen en we hadden Nubar als nieuwe rechtsbuiten omdat Arda en Ferhat met hun arm in het gips lopen. We kwamen snel achter 

door een zeer snelle aanvaller van RKSVM. Daarna hadden wij goede kansen om gelijk te maken maar in de tweede helft maakte 

RKSVM 0-2. Wij gaven echter niet op en we maakten na goed samenspel door Jouad 1 -2. De wedstrijd werd nog spannender en 

Nubar schoot helaas tegen de lat. Daarna was het afgelopen. We spelen volgende week weer tegen een hele sterke tegenstander: VCS. 

De groeten aan Arda en Ferhat en wij hopen dat zij volgende week komen kijken. 

 

VCS F1 – LENS F1 1 – 7 

VCS was in onze vorige poule 1e en we hadden thuis van hen verloren. Daarom hadden wij besloten om heel hard te werken en te 

winnen. In de eerste helft begonnen we voorin goed met samenspelen en Nubar speelde Jouad helemaal vrij. Deze schoot de bal er 

keurig in: 0-1. Daarna een corner van LENS en onze “Maradonna” Okan draaide de bal er ineens in: 0-2. Dit was de mooiste corner 

van het jaar. Daarna ging LENS F1 gewoon door en Jouad scoorde 0-3. De tweede helft verslapten wij niet en Kevin schoot de bal 

onhoudbaar in de rechter bovenhoek: 0-4. Daarna schoot Jouad tegen de keeper en “lelijke” Mouad tikte de bal er in: 0-5. Daarna 
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maakten Kevin 0-6 en Nubar 0-7. Door goed spel van de achterhoede kwam VCS slechts zeer weinig voor onze goal. Toch wisten zij 

op het eind nog 1-7 te scoren na een handsbal van onze “Maradonna” en de benutte penalty. 

 

Pupil van de week: Jerrel Mahatam 
 

Op zondag 28 oktober speelde LENS 1 thuis een wedstrijd tegen Scheveningen 1. 

De pupil van de week bij deze wedstrijd was de keeper van de D3 van LENS, namelijk Jerrel Mahatam.  

Hij is 10 jaar oud en zit in groep 6 van basisschool Zuidwester. 

4 jaar geleden (Jerrel was toen 6 jaar oud) is hij lid geworden van LENS. 

De pupil van deze week hoopt dat Ruud van Herp (zijn trainer) en Richard  Wir (leider van de D3) hun best doen om hem alles te 

leren over voetbal want hij wil later het liefst profvoetballer worden. Waarschijnlijk bij Feijenoord, want dat is zijn favoriete 

voetbalclub in Nederland. Een andere sport waar Jerrel zich in kan uitleven is zwemmen. 

Jerrel verteld nog enkele dingen over zichzelf: 

Mijn favoriete profvoetballer is Patrick Kluivert. 

Ik heb ook een favoriete popgroep, namelijk FIVE. 

Quido de Zwart is m’n beste vriend. 

M’n vader, moeder en zusje komen vaak kijken naar de wedstrijden van de D3. Dat vind ik erg fijn. 

Ik hou van kijken naar tekenfilms en kijk daarom  regelmatig naar Cartoon Network. 

Gisteren (zaterdag 27 oktober) hebben we met de D3 gevoetbald tegen RKSVM. We hebben die wedstrijd verloren met 2-1. De 

eindstand was bijna 2-2 door een mooi schot van Rodney. Helaas ging deze bal over. 

 

Een korte terugblik van onze pupil van de week op de wedstrijd LENS 1 – Scheveningen 1. 

Tijdens de voorbespreking maakte de trainer de opstelling bekend. 

Daarna mocht voor de wedstrijd helpen bij de warming-up van de keeper Michael Oude Nijhuis. 

Toe de wedstrijd begon mocht ik de aftrap nemen. Dat was voor mij een leuke verrassing. 

Wat mij verbaasde was dat de scheidsrechter niet floot toen er 

getackeld werd. Wat ik niet leuk vond was dat  er even onenigheid 

was tussen de spelers van LENS en Scheveningen 

De wedstrijd was leuk om te zien. Behalve dan natuurlijk dat 

laatste tegendoelpunt net voor het einde van de wedstrijd 

waardoor de eindstand gelijk was. 

De beste speler van de wedstrijd waren Jeroen Hoefnagel. Ik heb 

mij met Jeroen en Michael op de foto laten zetten want dat waren 

mijn favoriete spelers. 

Dat was het dan, LENS bedankt voor deze middag, 

 

Jerrel Mahatam 
 

 

 

 

Pupil van de week: Reda 

Reddam 
 

Op 11 november 2001 speelde LENS 1 tegen ADO Den Haag 1. 

De pupil van de week bij deze wedstrijd was Reda Reddam. 

Reda is 10 jaar oud, zit in groep 7 van de Anemaschool. Zijn 

juffrouw heet Yvonne, zit op volleybal en weet een beetje van 

voetbal. 

Wat voor voetballer is Reda? 

Reda is heel slim en een technische voetballer. Hij denkt altijd goed na hoe hij kan passeren. Ook weet hij goed overzicht te houden 

tijdens de wedstrijd. Onze pupil kan leuke schijnbewegingen maken en weet z’n lichaam goed te gebruiken. Een paar andere sterke 

punten zijn dat hij goed is in de combinatie en tijdens de wedstrijd een goed overzicht heeft. Reda denkt zelf dat hij nog kan groeien 

voor wat betreft verdedigen. 

In welk team speelt deze pupil? 

Reda speelt samen met Burak, Marco, Kagan, Ajie, Habin, Maurizio en Mitchel in de E1. Zijn positie in het veld is links buiten. In 

de herfstvakantie organiseerde Theo Hoefnagel (de leider en trainer) spelletjes voor punten en daarna zijn de spelletjes van de E 1 
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gaan zwemmen. Ook doen ze andere leuke dingen zoals voetballen tegen de school van Theo en drie dagen op voetbalkamp gaan in 

Limburg 

Andere wetenswaardigheden over onze pupil: 

De favoriete voetbalclub van Reda is P.S.V. Zijn favoriete nationale team is Marokko. De Marokkaanse voetballer Achi is zijn 

favoriete profvoetballer. 

Onze pupil heeft 3 zussen, 2 goudvissen en 1 broertje. Zijn broertje heet Mouad zit ook op LENS, in de F1. 

Reda is een echte sportman. Zo kan hij de bal 310 keer hooghouden zonder de grond te raken. Ook zit hij op taekwondo en heeft 5 

zwemdiploma’s. Hij hoopt later profvoetballer te worden. 

Reda zit al vier jaar op LENS. Hij spreekt 2 talen (Nederlands en Arabisch). Het leukst op televisie vindt hij kijken naar 

voetbalwedstrijden.  

Als Reda een bos bloemen weg mocht geven zou hij die geven aan z’n moeder. Ook is hij ontzettend trots op z’n vader die altijd komt 

kijken bij wedstrijden en trainingen. 

De favoriete internetsite van onze pupil. www.lens-denhaag.nl. Daar kijkt hij naar alles over voetbal. 

 

Een korte terugblik van onze pupil op zondagmiddag 11 november.   

Voor de wedstrijd was ik bij de warming-up. Ik mocht onder andere helpen 

bij corners koppen. Dat was erg moeilijk want veel ballen waren te hard of te 

hoog. 

De wedstrijd was leuk om te zien. Het was een wedstrijd met veel goals. LENS 

1 schoot maar liefst 11 ballen in het doel van ADO Den Haag. Omgekeerd 

lukte het ADO Den Haag slechts één keer een bal in het doel van LENS te 

schoppen. Vooral de combinaties gingen heel goed. De voorzetten in de eerste 

helft konden beter. 

De scheidsrechter heeft redelijk gefloten. Mijn favoriete spelers waren John 

Mansveld en Jeroen Hoefnagel. 

Vooraf had ik niet gedacht dat het zo’n grote overwinning zou worden. 

Voetbalgroeten van Reda 
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Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 
Den Haag                  tel  070 – 3661314 

 

Postadres  

Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 
Contributie betaling 

Postbank     33.67.11 

Rabobank    129.924.229 
 

Samenstelling bestuur 

R.Vergeer    (vz) tel. 070 – 3661344 
F.Grens       (secr) tel. 010 – 4527327 

P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

C.Veldink   (penn.)    tel  079 – 3314348  
H.v.d.Sman tel. 070 – 3257887 

D.van Rijthoven         tel  070 – 3615208 

 

Senioren zondag en zaal 

W.J.M. Heijnen tel. 070 – 3461088 

 

Senioren zaterdag 

J.C. Ham                   tel. 070 – 3679687 
 

Jeugd 

P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 
 

Club van 100 

H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 
 

Accommodatie en materialen 

Vacature 
 

Sponsorzaken 

R.v.d.Hoek tel. 0182 – 521353 
H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

 

Coördinator techn. Zaken 
F. van Dijk                 tel.  070 – 3634818 

 

Bar 

J. de Roode                 tel. 06 – 22712711  

                                     

Trainers 

Zondag 

H. Lamens  tel. 070 – 3455787 

A.’s-Gravendijk tel. 070 – 3966095 
 

Zaterdag 

C. Cakmak                 tel. 0174 – 294418 
                                         06 -14699183     

Redaktie 

C.Lamers                   tel. 070 – 3661314  
H.v.d.Sman                tel. 070 --3661314 

vv.lens@12move.nl 

 
Redaktie internet 

Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 

Cees Alting: cjalting@wanadoo.nl 
 

Internet-site: 

www.lens-denhaag.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKTIE 

 Alle kopy moet vóór maandag .7 januari bij de redaktie binnen zijn. 

De kopy kunt u kwijt in de brievenbus in de hal van het clubgebouw 

 

      
 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   74e jaargang, nummer  10,  6 december. 2001 Opgericht 

OOpgericht 18 december 1920 
 

 

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
 

CONTRACT HANS LAMENS VERLENGD 
Voor de lezer van de Haagsche Courant is het geen nieuws meer maar toch menen wij er goed 

aan te doen om ook in de LENS-revue officieel op te nemen dat het contract met onze 

hoofdtrainer van de zondagselectie, Hans Lamens, met één seizoen is verlengd. Het betekent dat 

Hans na dit seizoen zijn vierde seizoen bij LENS ingaat. Dat is een prestatie op zich en zegt alles 

over de kwaliteiten van Hans. Hij koppelt prestatief voetbal op de juiste wijze aan gezelligheid en 

dat slaat aan bij de spelers van onze zondagselectie. In overleg met Hans zullen wij de komende 

periode benutten om de rest van de begeleiding rondom de zondag seniorenselectie zo goed 

mogelijk in te vullen.  

 

CONTRACT CEES BUIS VERLENGD 
De eerste stap is inmiddels gezet want ook de verzorger van de zondagselectie, Cees Buis, heeft 

zijn contract bij LENS met één seizoen verlengd. Cees is met zijn kennis en zijn humor een niet 

te onderschatte schakel in het begeleidingsteam. Een vertrouwenspersoon voor menig speler en 

nooit te beroerd om ook niet selectiespelers te behandelen en te adviseren. Cees gaat komend 

seizoen zijn derde jaar in bij LENS. Gelukkig zou hij zijn met een tweedehands hometrainer voor 

de revalidatie van geblesseerde spelers en een klein vrieskistje voor  het bewaren van de 

coolpacks en de bekertjes ijs. Wie heeft deze attributen thuis staan en doet er eigenlijk niets 

mee???? Bel dan even naar Cees Buis. Hij is dinsdag- en donderdagavond altijd op LENS. 

 

LENS 1 IN DE (BEKER)COMPETITIE 
LENS 1 (zat) won op zaterdag 24 november zeer overtuigend met 6-0 van HTSV. Op zaterdag 1 

december werd de wedstrijd afgekeurd. LENS 1 (zon) liet zien ook op zaterdag goed te kunnen 

voetballen. Op zaterdag 24 november werd voor de beker  SC Feyenoord 1 met 2-3 in eigen huis 

verslagen. De bus zat helemaal vol en vele toeschouwers waren nog met eigen vervoer naar 

Rotterdam gekomen om te zien hoe Feyenoord werd verslagen. LENS 1 (zon) zit nu bij de laatste 

32 elftallen die strijden om de Amstel Beker. Op zaterdag 15 december wordt in de volgende 

ronde thuis gespeeld tegen hoofdklasser Spijkenisse om 14.30 uur. Op zondag 2 december werd 

de wedstrijd afgekeurd. 

-   8 december 14.30 uur RAS 1 - LENS 1 (zat) terrein Albardastraat 

-   9 december 14.00 uur LENS 1 (zon) - Postduiven 1 

- 15 december LENS 1 (zat) vrij!! 

- 15 december 14.30 uur LENS 1 (zon) - Spijkenisse 1 (1/16 finale van de Amstel Beker) 

- 22 december LENS 1 (zat) vrij!! 

- 22 december 14.30 uur Scheveningen 1 (zat) - LENS 1 (zon) terrein Houtrustweg 

(vriendschappelijk) 
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LENS EN DE EURO 
Natuurlijk doet LENS ook aan de Euro mee. Op de nieuwjaarsreceptie werken wij uitsluitend nog met Nederlands geld (Euro's 

worden niet geaccepteerd!!). In de week er na, als ons clubgebouw gesloten is, passen wij alles in ons clubgebouw aan. Dat wil 

zeggen prijslijsten en kassa's. Vanaf 7 januari 2002 accepteren wij uitsluitend nog Euro's (biljetten groter dan 50 Euro worden nooit 

geaccepteerd!!). Nederlands geld is dan niet meer welkom op LENS!!!!   

 

UITSLAG VAN DE GROTE CLUB ACTIE 
De uitslag is bekend en hangt op het mededelingenbord in de hal van ons clubgebouw. Grote prijzen zijn er op onze verkochte loten 

helaas niet gevallen maar wel meerdere "kleine" prijzen op de eindcijfers. Wij vermelden derhalve alleen de prijzen die gevallen zijn 

op de eindcijfers: 

 

- f.  25,- op de laatste 2 cijfers                  50 

- f.100,- op de laatste 3 cijfers              234 

- Midweek/weekendverblijf 4 personen bij Landal Greenparks        4632 

- f.750,- op de laatste 5 cijfers          11594 

- 1000,- op de laatste 6 cijfers        672436 

 

Op de loten staat hoe te handelen bij eventuele winst. Veel plezier met het prijzengeld en namens LENS nogmaals bedankt voor het 

kopen van het lot/de loten. 

      

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Op dinsdag 18 december nodigt het bestuur van LENS alle LENS'ers van 16 jaar en ouder en alle ouders van onze jeugdleden uit om 

samen de 81ste verjaardag van LENS te komen vieren. Als we er dan toch allemaal zijn kunnen we direct even de financiën van LENS 

gaan bespreken, de eerste "In Memoriam Piet Juffermans prijs" (voor één of meer actieve kaderleden) voordragen en nog een aantal 

andere zaken de revue laten passeren. Kortom: de Algemene Leden Vergadering staat vanaf 20.30 uur op het programma. De 

benodigde stukken zijn vanaf  2 december te verkrijgen op LENS. De agenda ziet er als volgt uit: 

 

 

1) Opening 

2) Mededelingen 

3) Vaststellen financieel jaarverslag seizoen 2000/2001 

4) Vaststellen definitieve begroting seizoen 2001/2002 

5) Voordracht IM Piet Juffermans prijs 

6) Rondvraag 

7) Sluiting 

 

FEEST(GAMBLING)AVOND OP LENS 
Op zaterdag 22 december organiseert de zondagseniorenselectie een spetterende feestavond op LENS voor iedereen van 18 jaar en 

ouder. Vanaf 20.30 uur is het clubgebouw geopend. Er is rustige live-muziek van Peter Surie en ook kan er weer een gokje gewaagd 

worden omdat Gambling Entertainment aanwezig is met enkele blackjacktafels.. Het wordt een te gek feest!!!! Natuurlijk zijn de 

spelers en begeleiders van LENS 1 t/m 3 bijna allemaal aanwezig en ja hoor, ook LENS 4 gaat eerst tafelen en daarna komen zij bijna 

voltallig naar LENS toe. Natuurlijk hopen wij ook veel spelers van LENS 5 (zon) en LENS 1 (zat) op dit feest te zien alsmede vele 

jeugdtrainers en begeleiders, ouders van onze jeugdleden en de vaste supporters van LENS. Kortom: iedereen vanaf 18 jaar is welkom 

op dit laatste feest in 2001. 

      

NIEUWJAARSWEDSTRIJD EN RECEPTIE OP LENS 
Op dinsdag 1 januari 2002 hopen wij vele LENS'ers vanaf 13.30 uur op LENS te zien. Eerst wordt er gespeeld tussen het huidige 

LENS 1 (zon) en een "oud" LENS 1-elftal. Welke spelers voor het laatste team uitgenodigd zijn houden wij nog even geheim. Het 

staat echter vast dat het huidige LENS 1 een zware dobber krijgt. Daarna de Nieuwjaarsreceptie vanaf 15.00 uur met natuurlijk de 

huldiging omstreeks 16.00 uur van een drietal zeer trouwe LENS-leden. Dit keer zijn het Wim Kouwenhoven en Paul van den Steen 

(beide 40 jaarlid) en Aad Schijf (25 jaar lid). Op deze receptie kan er voor het laatst op LENS met Nederlands geld worden betaald. 

Euro's worden nog niet geaccepteerd!!!! Omstreeks 18.00 uur is de receptie afgelopen.   

 

BOUWTEKENINGEN LENS 
Op dit moment zijn wij hard op zoek naar een map met daar in alle bouwtekeningen en technische gegevens van LENS. Deze map 

stond altijd in Waterloo maar is nu onvindbaar. Wie heeft hem in zijn bezit??? Graag teruggeven aan Leen v.d.Berg. 

 

WINTERSTOP 
Van 24 december t/m 6 januari wordt er niet getraind en niet gevoetbald door alle (senioren en jeugd) teams van LENS. Het 

clubgebouw is in deze periode gesloten met uitzondering van dinsdag 1 januari voor de Nieuwjaarswedstrijd en receptie van 13.00 t/m 

18.00 uur. 
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VERSCHIJNING LENSREVUE 
In december komt er, in tegenstelling tot wat in de vorige LENS-revue stond vermeld, slechts één LENS-revue uit en deze valt op 

donderdag 6 december (vandaag) in de brievenbus. Het is zaak om deze LENS-revue voorlopig goed te bewaren. De eerstvolgende 

LENS-revue, de eerste van 2002, komt uit op donderdag 10 januari 2002. 

 

             Het Bestuur 

 

 

 SENIOREN ZONDAG     SENIOREN ZATERDAG 

 Algemene informatie     Algemene informatie 

 Contactpers.    W.J.M. Heijen   tel: 070 - 3461088  Contactpers. J. Ham tel: 070 - 3679687   

                J. Verkijk tel: 070 - 3617033

 Wedstrijddag   B. Vierling       sema: 06 - 65000816 

           Mob.  06 - 17406344  

 

  Afkeuringinformatie ( niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFOthuis / teletekst pag. 603 of 

  De afkeuringlijn KNVB District West 3 tel: 0900-9008000 

 

 

 

SPELERS  LENS 3 GRAAG EVEN LEZEN!!! 

Van sponsors hebben jullie dit seizoen mooie spullen ontvangen. Toch is het na iedere wedstrijd altijd weer zoeken naar diverse 

sportspullen. Alle kleding moet na afloop in de daarvoor bestemde tassen en dus niet in je eigen tas. Op dit moment missen wij zeker 

drie inloopsweaters met Aqua er op. Graag a.s. zondag inleveren bij Tineke Hoos of  Els v.d. Voort.  

 

Donderdag 6 december 2001 

20.00 – 22.00 uur mini sixes toernooi voor LENS 3, 4 en 5  (zie kopie onder de uitslagen) 

 

Zaterdag 8 december 2001 

14.30 uur  RAS 1   - LENS 1 (zat)  Albardastraat  J.van Houten  

 

Zondag 9 december 2001 

14.00 uur  LENS 1  - de Postduiven 1  veld 1  263049 P.W.L.Bastein 

10.30 uur  GONA 2  - LENS 2  Beresteinlaan  W.H.Poort  

10.30 uur  LENS 3  - Quick Steps 4 (vr.) veld 3   NN 

10.00 uur  HMSH 5  - LENS 4  Vrederustlaan  NN 

10.30 uur  LENS 5  - Vredenburch 8  veld 2  280492 NN 

 

Zaterdag 15 december 2001  

    LENS 1 (zat) vrij!!  

14.30 uur  LENS 1 (zon)  - Spijkenisse 1 (beker) veld 1  335988 P.Vreeswijk 

 

Zondag 16 december 2001  

11.30 uur  LENS 2  -  Cromvliet 2 (vr) veld 1 

10.30 uur  LENS 3  -  LENS 4  veld 2 

12.00 uur  WIK 6  -  LENS 5  P.Drooglever Fortuynweg  NN 

 

Dinsdag 18 december 2001 (LENS 81 jaar) 

20.30 uur  Algemene ledenvergadering (zie kopie voor in deze LENSrevue) 

 

Zaterdag 22 december 2001  

14.30 uur  Scheveningen 1 (zat) - LENS 1 (zon)  (vr.) Houtrustweg 

20.30 uur  Feest(gambling)avond op LENS voor iedereen van 18 jaar en ouder (zie kopie voor in deze LENSrevue) 

 

Uitslagen 

LENS 1 (zat) - HTSV 1  6 - 0  

Feyenoord AV 1 - LENS 1 (beker)  2 - 3 

LENS 2  - Tonegido 3  3 - 1 

LENS 3  - HDV 2   2 - 6 

LENS 4  - Celeritas 4  1 - 2 

LENS 5  - de Jagers 4  0 - 7 
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Mini-sixestoernooi  

In totaal zullen 5 teams in 1 poule gaan uitmaken wie winnaar wordt van dit mini-sixestoernooi. Er zullen 3 LENSteams 

deelnemen naast 2 gastteams van andere verenigingen. De wedstrijdjes duren 1x 20 minuten en er wordt gespeeld op een half 

voetbalveld (veld 2). Het team dat niet speelt levert de scheidsrechters voor de twee wedstrijden.  

 
Aanvoerders: 

LENS 3: trainer/coach Reno Vorkink tel: 070-3609399 of 06-53995368 

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers  tel: 070-3250789 

LENS 5: Jan Muns   tel: 070-3975459 

 

Gehavend LENS zorgt voor bekerstunt 

EERSTEKLAS PRESTATIE VAN "TWEEDE KEUS" 
SC Feyenoord 1- LENS 1 2-3           24 november 2001        door Jaap Colpa 

 

Nadat LENS in het Amstel-Cup toernooi een aantal gemakkelijke overwinningen tegen niet al te inspirerende tegenstanders 

had behaald, werd de roep om een leuke, aansprekende tegenstander verhoord. De loting tegen de amateurs van Feyenoord 

werd met enthousiasme begroet. Bepaald geen makkie, het is tenslotte een eersteklasser, maar wel een tegenstander waar 

misschien een stuntje tegen mogelijk was, zo was de opvatting. Nou zien de meeste LENSsupporters (een enkele 

andersdenkende daargelaten) niet graag een elftal van Feyenoord het onderspit delven, maar vandaag maakten ze graag voor 

één keer een uitzondering. 

 

En die supporters hebben genoten! Er waren verrassend veel LENSers naar Varkenoord gekomen en het was bepaald niet stil aan de 

overkant van de Kuip. De supporters van blauwwit roerden zich nadrukkelijk en voelden gaandeweg dat het gehoopte stuntje 

inderdaad in de lucht hing. Die steun hadden de boys hard nodig, want LENS moest met een zwaar gehavende formatie aantreden. 

Het was puzzelen voor Hans Lamens. De blessurelijst is nog steeds groot en er kon ook nog eens afwezigheid wegens schorsing en 

werkzaamheden bij worden opgeteld. De namen van 7 vaste basisspelers moesten worden doorgehaald, waardoor Hans zijn 

vertrouwen moest geven aan een aantal spelers uit het tweede. En ze hebben dat vertrouwen zeker niet beschaamd. Hard werkend, 

gedreven voetballend waren zij prima stand-ins. Wat dacht u bij voorbeeld van Ronald Bogisch, veertiger inmiddels? Hij leidde de 

defensie als in zijn jonge jaren. Maar ook de overige spelers verdienen een grote pluim. 

 

In het eerste gedeelte voor de pauze was het over en weer aftasten van elkaars kracht. Er kwamen wat kleine kansen, maar het duurde 

tot de 25e minuut voordat het net werd beroerd. Het was Jeroen Hoefnagel die na goed doorzetten van Fred Spa (die weer ongelooflijk 

veel werk verzette), de bal met veel precisie vanaf de rand van "zestien" heel beheerst langs de Feyenoord-goalie schoot. Dat we met 

een 0-2 voorsprong mochten gaan rusten had niemand vooraf voor mogelijk gehouden, maar toch gebeurde het. Elouafi Azahnoun 

kwam in de 41e minuut vrij voor de keeper en faalde niet. En Feyenoord dan, had dat geen kansen? Jazeker, een paar "dotten", maar 

wíj hebben Michael die met een paar schitterende reflexen zijn doel schoon hield. 

 

Na de rust lieten de Rotterdammers zien dat ze niet van plan waren zich door een derdeklasser naar de slachtbank te laten leiden. Ze 

schroefden het tempo op en drongen LENS in de verdediging. Een verdediging waar op dat moment de organisatie even zoek was en 

in no-time was de stand weer in evenwicht gebracht. Eerlijk gezegd gaven de meeste LENS-supporters toen niet zo gek veel meer 

voor de kansen op een overwinning. In die fase was het vooral Feyenoord dat voetbalde en LENS dat het heel moeilijk had. Maar de 

verdediging bleef knap overeind, al was het soms met wat kunst- en vliegwerk. Toen de ergste storm gekeerd was begon LENS 

voorzichtig weer aan aanvallen te denken. Het "Haags kwartiertje" ging in en vanaf dat moment bewoog het spel zich wat meer op de 

Feyenoord-helft. Er werden weer wat kansjes gecreëerd. Tien minuten voor tijd dacht iedereen dat Elouafi zijn tweede van de avond 

ging maken. Hij mocht op de rand van buitenspel alleen op de keeper af gaan en had een schitterende actie in huis. Hij deed alles 

goed, behalve dat laatste tikje. De keeper kon er nog net een voetje tegen krijgen. In de rebound werd de bal nog een aantal malen 

ingeschoten, waarbij uiteindelijk Fred Spa de beloning kreeg voor zijn goede spel (2-3). LENS beleefde daarna nog een aantal 

benauwde momenten, maar wat dit seizoen al te vaak gebeurde, bleef nu gelukkig uit: de voorsprong werd niet meer weggegeven. 

 

Kortom, een heerlijke wedstrijd om te zien, volop spanning en met een uitstekend resultaat. Een 'eerste klas'-prestatie voor onze (met 

alle respect) 'tweede keus'. Het is nog lang geen 5 december, maar de LENSers hebben hun heerlijke avondje al gehad. Goeie zaak dat 

zoveel supporters op dit ongebruikelijke tijdstip (zaterdagavond half acht) naar Rotterdam waren gekomen. Maurice begreep dat de 

overwinning ook aan hén te danken was geweest en tijdens de bustocht terug naar Den Haag greep hij de microfoon om hen te 

bedanken. Voor degenen die met eigen vervoer waren gekomen geef ik die dank graag door. U zult begrijpen dat de bustocht terug 

naar Den Haag als een triomftocht werd ervaren. Natuurlijk konden we het ook niet   nalaten om nog even fijntjes naar de Kuip te 

zwaaien. 

LENS naar de 16e finale. Volgens mij zijn we nog nooit eerder zo ver gekomen, maar dat zal voor alle zekerheid toch even in de 

archieven nageslagen moeten worden. Hoe dan ook, als we weer zo'n tegenstander loten waar we lekker tegen kunnen voetballen, zijn 

we ook in het vervolg van dit bekertoernooi zeker niet kansloos. 

 

 

 

Scoreverloop 
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25. 0-1 Jeroen Hoefnagel 

41. 0-2 Elouafi Azahnoun 

54. 1-2 

67. 2-2 

80. 2-3 Fred Spa 

 

Opstelling : 

Michael Oude Nijhuis 

Nino Rampone(46.Abdoullaye Cisse), Brian Linger, Ronald Bogisch, Percy Dahoe (83.Ramon Hendriks) 

Lourinho Rocha (62.Roger Riemen), Maurice Schuurman, Fred Spa, Jochem van Loon 

Elouafi Azahnoun, Jeroen Hoefnagel 

 
 

100 100 100     CLUB van 100         100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100 100   

 

SNIP. Kan het nu nog zeggen in 2001, over een maand is er echt de Euro. Wordt echt wennen voor een ieder. Volgend jaar 

geen Snippen meer voor de Club van Honderd. Nostalgie naar de florijn voor eenieder. Het worden  €  43,-Vreemd! Bent u 

nog steeds geen lid van de beroemde, beruchte en bekende Club van Honderd.  De Club die allerlei goede dingen doet voor  

LENS. December 2001 dat wordt de laatste kans om je SNIP op een goede wijze kwijt te raken. Wat krijg je er zelf voor terug 

bijv.: zaterdag 22 december kunnen ook de Club van Honderd leden naar een spetterende feestavond op LENS, aanvang  

20.30 uur.  Als vanouds altijd gezellig.  Gewoon komen. 

 Hoe wordt je giraal lid van die bekende Club van Honderd ? Stort fl 100,- - op de postrekening 336711 t.n.v. de 

penningmeester van LENS o.v.v. Club van Honderd. Je kan natuurlijk tot 02-01-02 altijd nog de SNIP cash in ondergetekende 

zijn handen drukken. Een    mooie handdruk en een big smile. Wie geeft de laatste 

SNIP?????????????????????????????????????? 

 

 Uitspraak van de 1/2 maand: Club van Honderd.- Geen Snip teveel?. 

 Gegroet 

 Henk Hoppenbrouwers, 

 

Ps. Louis en Co weg, zijn er al witte zakdoekjes bij LENS4 gesignaleerd? 
 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

 

 

PROGRAMMA SENIOREN ZAALVOETBAL 
 

Donderdag 6 december 2001  

19.30 uur  Stompwijk 1  -  LENS 2 (vr)  Kastelenring  NN 

20.30 uur  Stompwijk 2  -  LENS 3 (vr)  Kastelenring  NN 

21.30 uur  Stompwijk 3  -  LENS 4 (vr)  Kastelenring  NN 

 

Maandag 10 december 2001  

20.00 uur  LENS 4  -  Delft 2 (beker)  Oranjeplein 297890 NN 

21.00 uur  LENS 3  -  SEV 5  (beker)  Oranjeplein 297603 NN 

 

Woensdag 12 december 2001  

19.00 uur  LENS DS1  -  VCS DS1 (beker) Zuidhaghe 298190 E.L.Oosterbeek 

20.00 uur  LENS 2  -  SEV 1 (beker)  Zuidhaghe 296996 E.L.Oosterbeek 

21.00 uur  LENS 1  -  SIGO 1 (beker)  Zuidhaghe 297057 J.A.Reijnga 

 

Maandag 17 december 2001  

20.00 uur  Gymnova 2  -  LENS 3 (beker) de Fluit   NN 

 

Dinsdag 18 december 2001 (LENS 81 jaar) 

19.00 uur  DSVP 1  -  LENS 1 (beker) DSVP   NN 

20.30 uur  Algemene ledenvergadering (zie kopie voor in deze LENSrevue) 

 

Woensdag 19 december 2001  

19.00 uur  LENS DS1  -  GravSV DS1 (beker) Zuidhaghe 298193 NN 

 

Vrijdag 21 december 2001  

19.00 uur  LENS 2  -  VOGEL 2 (beker) Loosduinen 296999 NN 

20.00 uur  LENS 4  -  RAVA 5 (beker) Loosduinen 297893 NN 
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Zaterdag 22 december 2001  

20.30 uur  Feest(gambling)avond op LENS voor iedereen van 18 jaar en ouder (zie kopie voor in deze LENSrevue) 

 

Ligging Sporthallen: 
Oranjeplein : Slicherstraat 11,   tel: 070-3800911 

Loosduinen : Groen van Prinstererlaan 276, tel: 3236706 

Zuidhaghe : Melis Stokelaan 1201,  tel: 070-3671508 

  Ingang Beresteinlaan 

DSVP                   : Sportlaan 1, Pijnacker                    tel: 015-3694518 

Overbosch : Vlaskamp 3   tel: 3474684 

TU-hal  : Mekelweg 8, Delft  tel: ..... 

Transvaal : Majubastraat 41,  tel: 070-3893330 

Kastelenring : Sportparkweg 4, Leidschendam tel: 3278972 

de Veur  : Prismalaan 40, Zoetermeer tel: 079-3615398 

De Fluit  : Fluitpolderplein 1,Leidschendam, tel: 070-3209314 

 

Aanvoerders: 
LENS 1:      Oscar van der Laar tel: 06-22669238 

LENS 2:      Andre Kuypers tel: 070-3250471 

LENS 3       Ed Vuijk  tel: 070-3960448 (06-20979391) 

LENS 4:      Nico Vastenburg tel: 070-3294254 

LENS DS1: Bettie Driessen tel: 070-3295598 

 

 

Sinds augustus 2000 spelen wij op de dinsdagmiddag 

bridge in de kantine van LENS. Voorzover we weten 

is iedereen tevreden met deze locatie. Voor bridge 

zijn de tafels wat groot uitgevallen; maar daar 

kuinnen we heel goed mee leven. 

 

 

We hebben nog wat ruimte voor enkele nieuwe leden. 

Dus lezers van dit nieuwsblad, die iets rustigers zoeken dan voetbal kunnen bij ons terecht! 

Bij de dames (Ann en Jenny), die ons van een 'natje' (weinig droogjes) voorzien kunt u informatie 

krijgen hoe het er bij ons aan toegaat. 

Iedereen is van harte welkom; maar er moet wel gezegd worden dat we niet meer de jongsten zijn.  Jeugdigen moeten zich wel 

aanpassen, maar misschien is dat wel een aardig wetenschappelijk experiment. 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met ondergetekende (tel: 070-397 74 66) 

 

 

Wij wensen iedereen prettige feestdagen en een goed, gezond 2002.       Hans Boele (spelleider) 

 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2001/2002 
Algemeen contactpersoon: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag. Telefoon: 070-4400603 (tussen 19.00 en 20.30 

uur). 

Hoofdleider A- en B-klasse: Paul van den Steen  Tel: 070-4400603 bij geen gehoor 070-3615208 

Hoofdleider C- en D-klasse: Hans van Rijthoven  Tel: 070-3615208 bij geen gehoor 070-4400603 

Hoofdleider E- en F-klasse: Paul van den Steen.  Tel: 070-4400603 bij geen gehoor 070-3615208 

 

Aangezien de hoofdleiders ook nog een gewone baan hebben verzoeken wij iedereen om het bellen te beperken tot ’s-avonds tussen 

19.00 en 20.30 uur. Graag ieders medewerking. Is de hoofdleider niet thuis bel dan gerust naar de andere hoofdleider. 

 

 

 

 

 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen mogelijk) 
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!!DIT IS EEN PROGRAMMA VOOR DRIE WEKEN DUS GOED BEWAREN!! 

 
Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  van 

LENS: 

Vervoer 

A1 08 dec 14.30 uur Concordia A1 Uit Brasserskade/Delft 13.00 uur Auto 

 10 dec 19.15 uur RAS A1 (vr) Uit Albardastraat 18.15 uur bij RAS 

 15 dec 14.30 uur Quick A2 (vr) Uit Savorninlohmanlaan 13.30 uur bij Quick 

 22 dec 12.00 uur Verburch A1 (vr) Thuis Veld 1 11.00 uur  

B1 08 dec 11.00 uur VCS B2 Uit Dedemsvaartweg 09.45 uur Lopen 

 15 dec 12.30 uur Quick Boys B1 (B) Thuis Veld 1 11.30 uur  

 22 dec Vrij!!      

B2 08 dec 12.30 uur Duindorp SV B1 Thuis Veld 1 11.30 uur  

 15 dec 12.00 uur Laakkwartier B2 Thuis Veld 3 11.00 uur  

 22 dec 10.00 uur Verburch B1 (vr) Thuis Veld 1 09.00 uur  

B3 08 dec 14.30 uur KMD B2 Uit Noordweg/Wateringen 13.15 uur Auto?? 

 15 dec 14.30 uur Lyra B3 Thuis Veld 3 13.45 uur  

 22 dec 12.00 uur Verbuch B2 (vr) Thuis Veld 2 11.15 uur  

C1 08 dec 11.00 uur Spartaan'20 C1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

 15 dec 11.00 uur HFC ADO DH C2 (B) Thuis Veld 1 10.00 uur  

 22 dec 11.00 uur Velo C1 (vr) Uit Noordweg/Wateringen 09.30 uur Auto 

C2 08 dec 14.30 uur Quick Steps C1 Thuis Veld 1 13.30 uur  

 15 dec 10.45 uur ODB C1 Uit Albardastraat 09.30 uur Auto 

 22 dec 13.00 uur Velo C2 (vr) Uit Noordweg/Wateringen 11.30 uur Auto 

C3 08 dec 11.00 uur Scheveningen C2 Uit Houtrusweg 09.45 uur Auto 

 15 dec 12.15 uur Quick C3 (vr) Uit Savorninlohmanlaan 11.00 uur Auto 

 22 dec 11.00 uur Velo C3 (vr) Uit Noordweg/Wateringen 09.45 uur Auto 

C4 08 dec 10.00 uur Vios C2 Thuis Veld 3 09.15 uur  

 15 dec 12.15 uur Quick C6 (vr) Uit Savorninlohmanlaan 11.00 uur Auto 

 22 dec 13.00 uur Velo C5 (vr) Uit Noordweg/Wateringen 11.45 uur Auto 

D1 08 dec 11.00 uur HBS D1 Uit Daal en Bergselaan 09.45 uur Auto 

 10 dec 18.30 uur Feyenoord D4 (vr) Thuis Veld 2 17.30 uur  

 15 dec 10.00 uur Delft D1 (vr) Uit Kerkpolder/Delft 08.30 uur Auto 

 22 dec 09.00 uur Scheveningen D1 (vr)  Uit Houtrustweg 07.45 uur Auto 

D2 08 dec 09.30 uur ODB D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 15 dec 09.30 uur De Jagers D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 22 dec 10.15 uur Scheveningen D2 (vr)  Uit Houtrustweg 08.45 uur Auto 

D3 08 dec 10.00 uur Zoetermeer D4 Uit Rokkeveen/Zoetermeer 08.30 uur Auto 

 15 dec 09.30 uur Quick D4 Thuis Veld 3 08.45 uur  

 22 dec 11.00 uur Scheveningen D3 (vr)  Uit Houtrustweg 09.45 uur Auto 

D4 08 dec 13.00 uur Scheveningen D4 Thuis Veld 3 12.15 uur  

 15 dec 10.30 uur Vredenburch D5 Uit Vredenburchweg/Rijswijk 09.15 uur Auto 

 22 dec 12.00 uur Scheveningen D4 (vr)  Uit Houtrustweg 10.45 uur Auto 

E1 08 dec 09.30 uur Den Hoorn E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 15 dec 12.15 uur Quick E1 (vr) Uit Savorninlohmanlaan 11.15 uur Auto 

 22 dec 09.00 uur Scheveningen E1 (vr)  Uit Houtrustweg 08.00 uur Auto 

E2 08 dec 09.30 uur Cromvliet E2 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 15 dec 10.45 uur DUNO E1 Uit Mr.Nolenslaan 09.45 uur Auto 

 22 dec 09.00 uur Scheveningen E2 (vr)  Uit Houtrustweg 08.00 uur Auto 

E3 08 dec 09.00 uur RVC/Rijswijk E4 Uit Spprk Pr.Irene/Rijswijk 08.00 uur Auto 

 15 dec 11.30 uur Velo E2 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 22 dec 10.00 uur Scheveningen E3 (vr)  Uit Houtrustweg 09.00 uur Auto 

E4 08 dec 11.00 uur WIK E4 Uit Zuiderpark 10.00 uur Auto 

 15 dec 10.00 uur JAC E4 Uit Waalsdorperlaan (Arc/Or) 08.45 uur Auto 

 22 dec 10.00 uur Scheveningen E4 (vr)  Uit Houtrustweg 09.00 uur Auto 

E5 08 dec 11.00 uur Toofan E1 Uit Ockenburgh 10.00 uur Auto 

 15 dec 09.30 uur GDA E10 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 22 dec 11.00 uur Scheveningen E5 (vr)  Uit Houtrustweg 10.00 uur Auto 

E6 08 dec 13.30 uur Laakkwartier E6 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 15 dec 13.30 uur Postduiven E2 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 22 dec 10.00 uur Vredenburch E5 (vr)  Uit Vredenburchweg/Rijswijk 09.00 uur Auto 

F1 08 dec 10.00 uur Tonegido F1 Uit Rodelaan/Voorburg 08.45 uur Auto 

 15 dec 09.30 uur Quick F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 22 dec 09.00 uur Scheveningen F1 (vr)  Uit Houtrustweg 08.00 uur Auto 

F2 08 dec 09.00 uur Die Haghe F1 Uit Madesteijn 08.00 uur Auto 
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 15 dec 13.30 uur Quick F3 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 22 dec 09.00 uur Scheveningen F2 (vr)  Uit Houtrustweg 08.00 uur Auto 

F3 08 dec 11.30 uur Tiomph F1 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 15 dec 09.00 uur RVC/Rijswijk F5 Uit Spprk Pr.Irene/Rijswijk 08.00 uur Auto 

 22 dec 10.00 uur Scheveningen F3 (vr)  Uit Houtrustweg 09.00 uur Auto 

F4 08 dec 11.30 uur Laakkwartier F3 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 15 dec 11.30 uur Scheveningen F4 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 22 dec 10.00 uur Scheveningen F4 (vr)  Uit Houtrustweg 09.00 uur Auto 

F5 08 dec 10.00 uur VUC F4 Uit Kleine Loo/Voorburg 08.45 uur Auto 

 15 dec 10.00 uur Vredenburch F4 Uit Vredenburchweg 09.00 uur Auto 

 22 dec 11.00 uur Scheveningen F5 (vr)  Uit Houtrustweg 10.00 uur Auto 

 

!!DIT IS EEN PROGRAMMA VOOR DRIE WEKEN DUS GOED BEWAREN!! 

 

B I J Z O N D E R H E D E N: 
- Afbellen wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd alleen bij de hoofdleider thuis tussen 19.00 en 

20.30 uur. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks vanaf 16.00 uur en op zaterdag pas vanaf  07.30 

uur. 

- Afbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur af op LENS (070-3661314) 

- Wedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Voor 08.15 uur 

bellen heeft geen zin; wij weten dan nog niets!! Bel nooit naar de hoofdleider thuis!!  

- Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

- Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen!! 

- Vragen, opmerkingen, ideeën: bel alleen ’s-avonds naar de hoofdleider tussen 19.00 en 20.30 uur. 

- De volgende LENS-revue verschijnt op donderdag 10 januari 

- Aanwezig jeugdcommissie op:  08 december vanaf  07.30 uur: Patrick en Peter van Fessem 

      15 december vanaf  07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

      22 december vanaf  08.30 uur: Paul van den Steen   

- Opstellingen als bekend. 

 

COMPETITIEVOETBAL AFGEKEURD OF NIET?? 
De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook  niet op 

vrijdagavond of zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen of het competitievoetbal 

doorgaat of niet zijn: 

 

- Bellen naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Dit is meestal pas mogelijk vanaf ongeveer 08.15 uur omdat wij vaak niet 

eerder weten wat er doorgaat of niet. Dit komt omdat andere verenigingen vaak pas later aanwezig zijn. Moet je voor 08.30 uur 

verzamelen kom dan altijd gewoon naar LENS toe!!! 

- Bellen naar de KNVBafkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is hierop de 

informatie te verkrijgen en dan uitsluitend nog voor LENS A1 t/m C4. 

- Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke 

thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van de  tegenstander.  

- Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infothuis, Nederland 3 (ook* teletekst bladzijde 603) of de 

LENSafkeuringslijn op vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om te weten is dat 

alle A-B en C-elftallen van LENS vallen onder district West II en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder district 

West II en onder categorie II. 

 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet. Nog dommer is 

het om zo maar weg te blijven. Bij twijfel gewoon naar LENS komen!!  

 

SCHADUWPROGRAMMA BIJ ALGEHELE AFKEURING 
Bij algehele afkeuring van het competitieprogramma gaan de onderstaande teams altijd trainen (verplicht) op de samenkomsttijd van 

de wedstrijd: LENS A1, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1 en F2. De andere teams doen alleen iets als hun trainer dit met hun 

afgesproken heeft. Voor alle teams geldt: wordt er getraind neem dan altijd voetbal- en sportschoenen mee. 

 

NIEUWE TRAINER/COACH LENS D2 
Door omstandigheden heeft Guner Karabocek besloten om zijn taken als trainer/coach van LENS D2 neer te leggen. Wij bedanken 

hem voor zijn inzet. Nino Rampone is aangetrokken als zijn vervanger. Aangezien Nino zelf nog op school zit wordt er vanaf heden 

door LENS D2 getraind op dinsdag- en donderdagavond van 18.00 t/m 19.15 uur. Omkleden in lokaal 6. 

 

 !!DIT IS EEN LENSREVUE VOOR DRIE WEKEN DUS GOED BEWAREN!! 
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EINDE RAMADAN 
Het einde van de Ramadan valt in het weekend van 15 en 16 december en ……… dan wordt er ook gewoon gevoetbald. Wij vragen 

de ouders van onze jeugdleden die mee doen aan de Ramadan om uiterlijk op vrijdagavond 7 december door te geven (alleen bij de 

hoofdleider) als hun zoon op zaterdag 15 december niet kan komen voetballen i.v.m. het suikerfeest. Wij kunnen dan uitstel vragen bij 

de KNVB voor de competitiewedstrijden op 15 december. Weten wij dit pas op de dag voor de wedstrijd (14 december) dan moeten 

wij gewoon voetballen en betekent niet spelen een grote boete. Graag ieders medewerking!!!!!! 

 

TIKKEN OP DE BAR 
De medewerkers achter de bar van LENS worden soms echt gestoord van het getik met geld op de bar. Deze hinderlijke gewoonte is 

heel irritant en namens de barmedewerkers vragen wij onze jeugdspelers om hier direct mee te stoppen. Wij zullen jullie er op 

aanspreken als dit getik blijft. Vinden jullie dat het te lang duurt voordat jullie geholpen worden vraag dan gerust        aan je vader of 

moeder of zij eens achter de bar willen komen helpen. Wij kunnen daar nog heel veel hulp gebruiken. 

 

KLEEDLOKALEN 
De laatste weken krijgen wij weer steeds meer klachten over het achter laten van de kleedlokalen. Lichten staan de hele nacht aan, 

kranen blijven lopen, deuren staan de hele nacht open en modder zit tot aan het plafond. Trainers en leiders (vooral lokaal 7 en 8) 

graag toezicht houden en nooit naar huis gaan als er nog spelers in het kleedlokaal zitten. Jullie zijn verantwoordelijk!! 

 

VERSCHIJNING LENSREVUE 
In december komt er, in tegenstelling tot wat in de vorige LENS-revue stond vermeld, slechts één LENS-revue uit en deze valt op 

donderdag 6 december (vandaag) in de brievenbus. Het is zaak om deze LENS-revue voorlopig goed te bewaren. De eerstvolgende 

LENS-revue, de eerste van 2002, komt uit op donderdag 10 januari 2002. 
 

 !!DIT IS EEN LENSREVUE VOOR DRIE WEKEN DUS GOED BEWAREN!! 
 

WINTERSTOP 
Vanaf zondag 23 december t/m zondag 6 januari zal er door de jeugd niet worden getraind en niet worden gevoetbald. Even lekker 

rusten en niet denken aan voetballen en trainen. Op maandag 7 januari 2002 gaan wij weer volledig van start. 

 

UITSLAG VAN DE GROTE CLUB ACTIE 
De uitslag is bekend en hangt op het mededelingenbord in de hal van ons clubgebouw. Grote prijzen zijn er op onze verkochte loten 

helaas niet gevallen maar wel meerdere "kleine" prijzen op de eindcijfers. Wij vermelden derhalve alleen de prijzen die gevallen zijn 

op de eindcijfers: 

 

- f.  25,- op de laatste 2 cijfers                  50 

- f.100,- op de laatste 3 cijfers              234 

- Midweek/weekendverblijf 4 personen bij Landal Greenparks        4632 

- f.750,- op de laatste 5 cijfers          11594 

- 1000,- op de laatste 6 cijfers        672436 

 

Op de loten staat hoe te handelen bij eventuele winst. Veel plezier met het prijzengeld en namens LENS nogmaals bedankt voor het 

kopen van het lot/de loten. 

 

GEEN WEDSTRIJDVERSLAGEN INLEVEREN 
Aangezien de eerstvolgende LENS-revue pas op 10 januari 2002 uitkomt en dit slechts een zeer beperkte uitgave zal zijn met enkel de 

wedstrijdprogramma's verzoeken wij de leiders en spelers om de komende weken geen wedstrijdverslagen in te leveren.  

 

 !!DIT IS EEN LENSREVUE VOOR DRIE WEKEN DUS GOED BEWAREN!! 
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Het moest er eens van komen. Maar deze laatste zaterdag in november (LENS C3- Dynamo'67 Cl) was onze 

eerste afkeuring een feit.  Nu is het zo dat er bij afgelastingen er altijd naar een alternatief wordt gezocht.  Deze 

zaterdag gingen we naar Kijkduin voor een gezellige conditietraining.  We waren bijna compleet.  Bijna .... 

want waar waren R. de Wit, R. Rasta, R. vd Berg en A Ismail? 

Wat een ramp, wat een ramp.  Een algehele afkeuring voor alle elftallen.  LENS C3 - RAVA Cl ging dus ook 

niet door.  Da's balen; je doet er echter niets aan.  Want zeg nu eens eerlijk - we zijn al (althans dit seizoen) 

flink verwend.  Altijd maar kunnen voetballen.  En toch is het waardeloos.  Deze zaterdag stond er geen 

training op het programma, maar een bezoekje aan de bowlingbaan in het Zuiderpark.  In een gezellig uurtje 

met een aangeboden drankje van de ouders, bewees LENS C3 dat ze ook met andere ballen konden omgaan 

dan alleen met voetballen. Jammer dat L. Straub en R. Rasta niet van de partij waren. Gewoon lekker komen trainen en a.s zaterdag 

staan we er weer. Scheveningen is de tegenstander! 

Omdat dit de laatste LENS-revue van dit jaar is maak ik gelijk van de 

gelegenheid gebruik om iedereen prettige kerstdagen en een goed, gezond en 

sportief 2002 toe te wensen.  

Peter van Fessem 

 

 

VCS C4 – LENS C4 : 0-12. 

Startopstelling geschreven door A. Farids 

Volkan 

Ratje, Quido, Mohamed O. 

AliY 

Farid,Nourdin, Mourat 

Mohammed A.,Taoufik, Andy 

Na 3 minuten spelen maakte Andy de openingstreffer. Vlak daarna scoorde Taoufik 2-0 door een pass van Andy. In de zesde minuut 

scoorde Taoufik nog een doelpunt met een mooie actie En toen scoorde onze hattrickheld (Taoufik) weer een doelpunt en tot 

verbazing scoorde hij er nog een. Murat Yilderim knalde de bal via de tegenstander in het doel. De tegenstander werd bang!!! 

In de tweede helft ging het nog beter, we tikten goed rond en Andy haalde uit. De keeper had de bal nog niet klem en Taoufik knalde 

hem er alsnog in. 

Nordin was de gouden wissel  nadat hij twee passes heeft gekregen van Mohammed Ahlik, en ze d’r alletwee heeft ingeschoten. Dat 

was 9-0. Daarna gaf Murat een mooie pass en Andy kopte hem over de keeper heen. (De keeper balen dus). 3 minuten voor tijd was er 

een overtreding gemaakt, dus we kregen een vrije trap mee en Quido nam hem en Andy kreeg hem op z’n voet en schoot hem in de 

lange hoek. Daarna schoot Andy hem hard onder de keeper door. Man of the match: natuurlijk weer onze Taoufik. Hattrickhelden 

Taoufik en Andy. 

Geschreven door Taoufik, Andy, Farid, A. Mohammed en Alu Yildiz. 

Goed gedaan jongens en volgende keer tegen Quick winnen hè jongens.  

 

De C4 zoekt nog een sponsor. De spelers van C4 maken dan reclame voor de sponsor. Sponsors kunnen bellen naar Paul van den 

Steen van LENS of naar Gerard 06-22 67 36 58. 

 

LENS E2 -Loosduinen 0-0 
We begonnen vanaf het beginsignaal een beetje matig.  De jongens waren laat naar bed gegaan (dominoday) Maar het over spelen 

ging goed deze wedstrijd.  Loosduinen had veel kansen maar daar bleef het voor ons gelukkig bij. 0-0 was dan ook de ruststand.  Na 

een goed gesprek met de leider begonnen we de tweede helft beter.  We hadden ook veel kansen aan onze kant maar hij ging er ook 

niet in, maar ook Loosduinen kreeg veel kansen. Maar onze goede keeper heeft fantastisch gekeept.  Bulent goed gedaan je stond de 

tegenstander goed in de weg.  De wedstrijd eindigde in 0-0 maar dit was ook terecht want het was een leuke en sportieve wedstrijd en 

aan beide kanten even veel kansen.  

jullie leider 

 

LENS E2 QUICK E2 5-4 

We begonnen goed de eerste helft en we kwamen al gauw op 1-0 voorsprong en de doelpunten bleven vallen. We gingen dus met 5-0 

de rust in. In de tweede helft ging het helemaal niet meer met de jongens en kon de tegenstander de 5-1 scoren.  Na een eigen 

doelpunt van Diego stond het 5-2.  Toen ging de tegenstander beter voetballen en werd het 5-3 en of dat nog niet genoeg was scoorde 

Karim ook nog een eigen goal dus 5-4.  Met deze uitslag was de wedstrijd af gelopen.  En hebben we toch nog gewonnen Deze keer 

geen man van de wedstrijd 

 

Westlandia F1 - LENS F1: 2 - 1 

Het was best lekker weer om te voetballen maar het ging niet zo goed tegen de grote jongens van Westlandia. We speelden aardig 

samen maar we schoten te weinig op het goal. De rust was 0-0. In de tweede helft ging het beter en we scoorden dan ook 0-1. Daarna 

kregen wij nog zeker 4 goede kansen die we net misten. Westlandia kwam in de laatste 7 minuten goed terug en makte 2 goals. De 

eindstand was daardoor 2-1.  Kevin moet wat harder werken en Arda was er weer bij als toeschouwer 

 

 !!DIT IS EEN LENSREVUE VOOR DRIE WEKEN DUS GOED BEWAREN!! 
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Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 

Den Haag                  tel  070 – 3661314 

 

Postadres  
Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 
Postbank     33.67.11 
Rabobank    129.924.229 

 

Samenstelling bestuur 
R.Vergeer    (vz) tel. 070 – 3661344 

F.Grens       (secr) tel. 010 – 4527327 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

C.Veldink   (penn.)    tel  079 – 3314348  

H.v.d.Sman tel. 070 – 3257887 

D.van Rijthoven         tel  070 – 3615208 

 

Senioren zondag en zaal 
W.J.M. Heijnen tel. 070 – 3461088 
 

Senioren zaterdag 
J.C. Ham                   tel. 070 – 3679687 

 

Jeugd 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

 

Club van 100 
H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek tel. 030 -  6036157 
H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

 

Coördinator techn. Zaken 
F. van Dijk                 tel.  070 – 3634818 
 

Bar 
 

 

Trainers 
Zondag 

H. Lamens  tel. 070 – 3455787 
A.’s-Gravendijk tel. 070 – 3966095 

 

Zaterdag 
C. Cakmak                 tel. 06 –14699183 

 
Redaktie 
C.Lamers                   tel. 070 – 3661314  

H.v.d.Sman                tel. 070 --3661314 
 

e-mail adres: vv.lens@12move.nl 

 

Redaktie internet 
Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 

Cees Alting: cjalting@wanadoo.nl 
 

Internet-site: 

       www.lens-denhaag.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKTIE 

 Alle kopy moet vóór maandag  28 januari 2002. bij de redaktie binnen zijn. 

De kopy kunt u kwijt in de brievenbus in de hal van het clubgebouw 

 

 

 

 

 

      
 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   75e jaargang, nummer  11, 10 januari 2002 Opgericht 

O Opgericht 18 december 1920 

 

 

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
 

 !!DIT IS EEN LENSREVUE VOOR DRIE WEKEN DUS HEEL 

GOED BEWAREN!! 

 

DE BESTE WENSEN 
Het bestuur van LENS wenst alle LENSers, in de ruimste zin van het woord, een gelukkig, 

gezond en sportief 2002 toe!!! 

 

TON 'S-GRAVENDIJK STOPT 
Medio december gaf Ton ’s-Gravendijk aan dat hij aan het eind van dit seizoen i.v.m. privé 

redenen stopt als trainer/coach van LENS 2. Wij vinden dit heel jammer maar respecteren 

natuurlijk zijn besluit. Met Ton is afgesproken dat wij later eventueel gaan bekijken op welke 

manier hij zich nog nuttig kan gaan maken voor LENS. Dat gaat best lukken. 

 

RONALD BOGISCH TRAINER/COACH LENS 2 (ZON) 
Op zoek naar een nieuwe trainer/coach voor LENS 2 kwamen wij direct bij Ronald Bogisch 

terecht. Hij zou aan het eind van dit seizoen stoppen als actief voetballer bij LENS en in het 

verleden had hij al eens bewezen bij de jeugd van LENS en bij het tweede van Die Haghe dat het 

trainersvak hem op het lijf geschreven is. Na enkele gesprekken waren wij het eens en is Ronald 

Bogisch met ingang van volgend seizoen trainer/coach van LENS 2. Heel veel succes alvast 

toegewenst!!!! 

 

CETIN CAKMAK VERLENGT CONTRACT 
De zaterdagselectie en de begeleiding zijn zeer tevreden over hun trainer/coach Cetin Cakmak en 

deze heeft het op z’n beurt goed naar zijn zin op LENS. Het contract werd dan ook snel verlengd. 

Cetin gaat voor het hoogste en hoopt dat alle spelers en de begeleiding dit ook na zullen streven.  

 

I.M. PIET JUFFERMANSPRIJS 
Op de algemene ledenvergadering werd de eerste voordracht gedaan voor het toekennen van de 

IM Piet Juffermansprijs aan leden die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt in het afgelopen 

jaar. De voordracht van het bestuur om deze prijs voor de eerste maal toe te kennen aan een 

groep medewerkers die m.n. in de zomerstop rondom onze accommodatie heel veel werk hebben 

verricht werd unaniem overgenomen. Dit betekent dat de prijs voor de eerste keer gaat naar: Leen 

v.d.Berg, Jenny de Groot, Joop en Heijnen, Emile en Tineke Hoos en Steef en Tiny Otterspoor. 

Naast een aandenken, welke zij al ontvingen, worden zij op 18 januari in ons clubgebouw door 

het bestuur ontvangen voor een hapje en een drankje. In december 2002 zal het bestuur weer met 

een voordracht komen. 

 

 

 

 

 

DE ALV, DE FEESTAVOND EN DE NIEUWJAARSRECEPTIE 
De algemene ledenvergadering werd matig bezocht. De aanwezigen kregen bij binnenkomst 

een klein maar fijn gebakje wegens de 81-ste verjaardag van LENS. Daarna werden de financiële 

stukken behandeld en bleek dat onze penningmeester goed werk had verricht. Voorzitter Rob 

Vergeer gaf nogmaals aan dat LENS dreigt af te glijden door een groot gebrek aan medewerkers. 

Het werven van nieuwe medewerkers zou een speerpunt van het bestuur moeten zijn maar door 

allerlei (niet) lopende zaken in de dagelijkse uitvoering komt het bestuur daar helemaal niet aan 

toe. Een zorgelijke zaak!!! 

De feestavond werd een groot succes. Zo’n 140 LENSers waren aanwezig. De gambling trekt 

altijd veel mensen en ook de muziek van Peter Surie klonk heel gezellig. Slechts de meeste 

spelers van LENS 5 en heel LENS 1 (zaterdag) blonken weer uit door hun afwezigheid???? De 

rest had het prima naar hun zin en omstreeks 04.00 uur ging ons clubgebouw pas dicht. Hulde 
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DE ALV, DE FEESTAVOND EN DE NIEUWJAARSRECEPTIE 
De algemene ledenvergadering werd matig bezocht. De aanwezigen kregen bij binnenkomst een klein maar fijn gebakje wegens de 

81-ste verjaardag van LENS. Daarna werden de financiële stukken behandeld en bleek dat onze penningmeester goed werk had 

verricht. Voorzitter Rob Vergeer gaf nogmaals aan dat LENS dreigt af te glijden door een groot gebrek aan medewerkers. Het werven 

van nieuwe medewerkers zou een speerpunt van het bestuur moeten zijn maar door allerlei (niet) lopende zaken in de dagelijkse 

uitvoering komt het bestuur daar helemaal niet aan toe. Een zorgelijke zaak!!! 

De feestavond werd een groot succes. Zo’n 140 LENSers waren aanwezig. De gambling trekt altijd veel mensen en ook de muziek 

van Peter Surie klonk heel gezellig. Slechts de meeste spelers van LENS 5 en heel LENS 1 (zaterdag) blonken weer uit door hun 

afwezigheid???? De rest had het prima naar hun zin en omstreeks 04.00 uur ging ons clubgebouw pas dicht. Hulde aan de organisatie. 

De Nieuwjaarsreceptie werd ook druk bezocht ondanks dat de wedstrijd niet doorging. Na de huldiging van de trouwe leden en 

Harry Dietz die onlangs 60 jaar geworden was en al 50 jaar lang voetbalt bleef het nog heel lang gezellig. We zagen zelfs een paar 

LENSers die wij al heel lang niet meer gezien hadden (Hans en Nol). Via internet en de LENSrevue bleken ze echter nog heel goed 

op de hoogte te zijn van het wel en wee van LENS. Een goed begin van 2002. 

 

REPARATIEWERKZAAMHEDEN 
Tijdens de winterstop hebben Leen en Emile de nodige reparatiewerkzaamheden rondom onze accommodatie verricht. In het 

clubgebouw werd een mooie kast gebouwd onder de TV. De TV staat nu veel steviger en hoger en in de kast staan de decoder van de 

satellietontvanger, de video en binnenkort ook een extra PC waarop de uitslagen en (periode)standen van LENS direct kunnen worden 

bijgewerkt en getoond op de TV. Sponsors kunnen hierdoor ook op zondag reclame maken op deze TV. Ook werden alle elektrische 

gebreken in de kleedlokalen gemaakt en werden de kachels in ons clubgebouw en in onze kleedlokalen goed nagelopen en afgesteld. 

Het moet nu nergens meer te koud of te warm zijn. Een verzoek van Leen en Emile aan iedereen om van de ingestelde klokken af te 

blijven. Zijn er problemen onderneem dan zelf niets maar bel even naar Leen of Emile. Daar kan je ook terecht met nieuwe problemen 

omtrent de accommodatie. Kennen zij de problemen niet dan doen zij ook niets. Wij hopen dat iedereen (jong en oud) zuinig zal zijn 

op onze accommodatie en dat de kleedlokalen na gebruik achtergelaten worden met de lichten en kranen uit, geen modder tegen de 

muren en het plafond en de deuren gesloten.   

 

LENS 1 IN DE (BEKER)COMPETITIE 
Als de weergoden het toelaten start komend weekend het voetbalprogramma weer. Beide LENS-elftallen zullen zich zoals het er nu 

naar uitziet, net als LENS 2, moeten richten op een (vervangend) periodekampioenschap om de kans op promotie levend te houden. 

Toch weet je het maar nooit bij het voetballen; dus beginnen met winnen, dit volhouden en dan maar zien waar het schip strand is ons 

advies. LENS 1 (zon) moet ook proberen verder te komen in de beker ten koste van hoofdklasser Spijkenisse. Het programma voor de 

komende drie weken is:   

- zaterdag 12 januari: 14.00 uur Gona 1 – LENS 1 (zat) terrein Beresteinlaan 

- zaterdag 12 januari: 14.30 uur LENS 1 (zon) – Spijkenisse 1 (beker) 

- zaterdag 19 januari: 14.00 uur RAVA 1 – LENS 1 (zat) terrein Laan van Vuurdestraat, Houtwijk 

- zondag 20 januari: 14.00 uur LENS 1 (zon) – VIOS 1 

- zaterdag 26 januari: 14.30 uur LENS 1 (zat) – De Postduiven 1 

- zondag 27 januari: 14.00 uur Gona 1 – LENS 1 (zon) terrein Beresteinlaan 

 

ENTREEPRIJZEN LENS 1 
Het bestuur van LENS heeft besloten om de entreeprijs bij de thuiswedstrijden van LENS 1 (zon) vanaf 1 januari 2002 enigszins aan 

te passen aan de prijzen die andere verenigingen in onze klasse ook vragen. De toegangsprijs is vanaf heden: 

- personen van 18 jaar en ouder betalen voortaan twee Euro 

- personen van 65 jaar en ouder betalen voortaan één Euro 

 

VERSCHIJNING LENSREVUE 
Net als in december nu een LENSrevue voor drie weken. Daarna lopen we weer gelijk met het te ontvangen programma van de 

KNVB en komt de LENSrevue vanaf februari weer eens in de twee weken in de brievenbus of per e-mail. Dit laatste is voor LENS 

natuurlijk veel goedkoper en wij vragen onze leden dan ook om massaal te reageren naar Jaap Colpa (webmaster LENS) als u in het 

vervolg de LENSrevue per e-mail wenst te ontvangen.  
            Het Bestuur 

 

 SENIOREN ZONDAG     SENIOREN ZATERDAG 

 Algemene informatie     Algemene informatie 

 Contactpers.    W.J.M. Heijen   tel: 070 - 3461088  Contactpers. J. Ham tel: 070 - 3679687   

                J. Verkijk tel: 070 - 3617033

 Wedstrijddag   B. Vierling       sema: 06 - 65000816 

           Mob.  06 - 17406344  

 

  Afkeuringinformatie ( niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFOthuis / teletekst pag. 603 of 

  De afkeuringlijn KNVB District West 3 tel: 0900-9008000 
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Zaterdag 12 januari 2002 

14.00 uur  GONA 1  - LENS 1 (zat)  Beresteinlaan  J.M.van Poppel  

14.30 uur  LENS 1 (zon)  - Spijkenisse 1 (beker) veld 1   P.Vreeswijk 

 

Zondag 13 januari 2002 

11.30 uur  LENS 2  - GONA 2  veld 1  264585 M.Bongers  

11.30 uur  LENS 3  - ???   veld 2  (vr) ???   

12.00 uur  Vredenburch 8  - LENS 5  Julialaantje,Rijswijk NN 

 

Donderdag 17 januari 2002  

20.00 uur  LENS 4  - HMSH 5  veld 2  270090 M.Vorselman 

 

Zaterdag 19 januari 2002  

14.00 uur  RAVA 1  - LENS 1 (zat) L.van Vuurdestraat,Houtwijk W.B.Brons 

 

Zondag 20 januari 2002  

14.00 uur  LENS 1  -  VIOS 1  veld 1  263051 J.de Groote 

11.30 uur  LENS 2  -  VELO 3  veld 1  264731 B.P.Poedai 

13.30 uur  LENS 3  -  Spoorwijk 3  veld 2  269706 NN 

10.30 uur  LENS 4  -  Kranenburg 3  veld 2  270236 P.N.T. Enthoven 

12.00 uur  HDV 4  -  LENS 5  Zuiderpark  NN 

 

Zaterdag 26 januari 2002  

14.30 uur  LENS 1(zat)  - de Postduiven 1  veld 1  209114 W.A.Storm 

 

Zondag 27 januari 2002 

14.00 uur  GONA 1  - LENS 1  Beresteinlaan  M.A.Terol 

12.00 uur  GDA 2  - LENS 2  Madesteinweg  M.v.Ekelenburg 

12.00 uur  REMO 3  - LENS 3  v.Vredenburchweg NN 

11.00 uur  Quick Steps 3  - LENS 4  Nijkerklaan  S.Mewa 

10.30 uur  LENS 5  - GDA 8   veld 2  280504 NN 

Aanvoerders: 

LENS 3: trainer/coach Reno Vorkink tel: 070-3609399 of 06-53995368 

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers  tel: 070-3250789 

LENS 5: Jan Muns   tel: 070-3975459 

 

 

 

100 100 100     CLUB van 100         100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100 100   

 

NIEUWE JAAR. De beste wensen voor het nieuwe jaar. Een gezond en sportief 2002 toegewenst.  

Wel even wennen aan die klein briefjes en al die muntjes, je bent nog wel aan het rekenen. Alles een beetje door de helft. Voor de 

Club van Honderd is het € 45,- om tot het einde van het voetbalseizoen 2002 om lid te worden. Dat is het meest eerlijke. Vanaf het 

nieuwe voetbalseizoen moeten we gezamenlijk overleggen Club v 100 leden,bestuur wat of we gaan betalen. De Club van 45 staat een 

beetje vreemd. 

Bij LENS was het wederom gezellig druk tijdens de nieuwjaarsreceptie, waar een aantal mensen in het zonnetje gezet werd.  De Club 

van Honderd zorgt voor een betere accommodatie. Wilt u er bijhoren. Stort € 45,- op de postrekening 336711 t.n.v. de penningmeester 

van Lens o.v.v. Club van Honderd.   

 

Uitspraak van de ½ maand: Club van Honderd geweten daar heb je geen last van  Club van Honderd geweten daar heb je geen last van. 
 
Gegroet      Henk Hoppenbrouwers, 
  

p.s.: Harry 50 jaar voetballer en nog steeds fanatiek! 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
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PROGRAMMA SENIOREN ZAALVOETBAL 
 

 !!DIT IS EEN LENSREVUE VOOR DRIE WEKEN DUS HEEL GOED BEWAREN!! 

 

Vrijdag 11 januari 2002 

21.00 uur  LENS 2 - Snoekie 3  Ockenbugh  331082 J.W.van Geen 

 

Maandag 14 januari 2002 

19.00 uur  VIOS DS1 - LENS DS1  Loosduinen   A.J.M.Ammerlaan 

19.00 uur  ADIO 2 - LENS 2  de Veur    E. van Maanen 

21.00 uur  LENS 1 - Haagse Hout 2  Loosduinen   A.J.M.Ammerlaan 

 

Vrijdag 18 januari 2002 

22.00 uur  LENS 3 - Snoekie 2  de Blinkerd  331688 NN 

 

Maandag 21 januari 2002 

20.00 uur  LENS 4 - RKDEO 9  Loosduinen  335472 A. de Jongste 

 

Woensdag 23 januari 2002 

21.00 uur  JuVentaS 1 - LENS 3  Ockenburgh   NN 

 

Vrijdag 25 januari 2002 

19.00 uur  LENS 2 - VCS 5   Loosduinen  331090 J.A.Ouwejan 

20.00 uur  LENS DS1 - Honselersdijk DS3 Loosduinen  334673 J.A.Ouwejan 

 

Maandag 28 januari 2002 

19.00 uur  JuVentaS DS2 - LENS DS1  Lipa    NN 

22.00 uur  LENS 1 - Forum Sport 1  Loosduinen  330816 G.Keijzer 

 

Woensdag 30 januari 2002 

19.00 uur  LENS 3 - RAVA 4  Oranjeplein  331694 NN 

 

Vrijdag 1 februari 2002 

19.00 uur  Vogel 2 - LENS 2  Ockenburgh   A.J.M.Ammerlaan 

 

Ligging Sporthallen: 
Oranjeplein : Slicherstraat 11,   tel: 070-3800911 

Loosduinen : Groen van Prinstererlaan 276, tel: 3236706   

de Veur  : Prismalaan 40, Zoetermeer tel: 079-3615398 

Lipa  : Paets van Troostwijkstraat 93a, tel: 3996869 

de Schilp : Schaapweg 2, Rijswijk,  tel: 3941507 

Ockenburgh : Wijndaelerduin 27,  tel: 3686588  

De Blinkerd : Seinpoststraat 150  tel: 070-3522169 

 

Aanvoerders: 
LENS 1:      Oscar van der Laar tel: 06-22669238 

LENS 2:      Andre Kuypers tel: 070-3250471 

LENS 3       Ed Vuijk  tel: 070-3960448 (06-20247367) 

LENS 4:      Nico Vastenburg tel: 070-3294254 

LENS DS1: Bettie Driessen tel: 070-3295598 
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CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE 
    Algemeen contactpersoon : Paul van den Steen,  Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag 

     Tel: 070-4400603 ( tussen 19.00 en 20.30 uur) 

Hoofdleider A- en B-klasse: Paul van den Steen Tel: 070-4400603 of 3615208 

Hoofdleider C- en D-klasse: Hans van Rijthoven Tel: 070-3615208 of 4400603 

Hoofdleider E- en F-klasse:  Paul van den Steen  Tel: 070-4400603 of 3615208 

 

Aangezien de hoofdleiders ook een gewone baan hebben verzoeken wij iedereen om het bellen te beperken tot 

’s-Avonds tussen 19.00 en 20.30 uur 

 

 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

 !!DIT IS EEN LENSREVUE VOOR DRIE WEKEN DUS HEEL GOED BEWAREN!! 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijd) wijzigingen mogelijk) 
     !!DIT IS EEN PROGRAMMA VOOR DRIE WEKEN DUS HEEL GOED BEWAREN!! 

Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  van 

LENS: 

Vervoer 

A1 12 jan 12.15 uur Concordia A1 Thuis Veld 1 11.15 uur  

 19 jan 14.30 uur HS Texas DHB A1 Thuis Veld 1 13.30 uur  

 26 jan 14.30 uur RKDEO A1 Uit Sportparkweg/Nootdorp 13.00 uur Auto 

B1 12 jan 10.45 uur VCS B2 Thuis Veld 1 09.45 uur  

 19 jan 12.30 uur DWO B2 Thuis Veld 1 11.30 uur  

 26 jan 14.30 uur Oliveo B1 Uit Sportlaan/Pijnacker 13.00 uur Auto 

B2 12 jan 14.30 uur Duindorp SV B1 Uit Sportlaan 13.15 uur Auto/Fiets 

 19 jan 14.45 uur Laakkwartier B2 Uit J.v.Beersstraat 13.30 uur Auto/Fiets 

 26 jan 12.30 uur Oranjeplein B1 Thuis Veld 1 11.30 uur  

B3 12 jan 14.30 uur KMD B3 Thuis Veld 2 of 3 13.45 uur  

 19 jan 14.30 uur Verburch B2 Thuis Veld 2 of 3 13.45 uur  

 26 jan 12.45 uur Lyra B3 Uit Spprk De Zweth/De Lier 11.15 uur Auto!! 

C1 12 jan 10.30 uur Roodenburg C1(*) Uit P.Bothstraat/Leiden 08.30 uur Auto 

 19 jan 12.30 uur Sparta AV C1 Uit B.deKorverweg/Rotterdam 10.30 uur Auto 

 26 jan 11.00 uur Sportlust'46 C1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

C2 12 jan 11.15 uur Quick Steps C1 Uit Nijkerklaan 09.45 uur Auto 

 19 jan 13.00 uur HDV C1 Uit Zuiderpark 11.30 uur Auto 

 26 jan 12.00 uur ODB C1 Thuis Veld 3 11.00 uur  

C3 12 jan 12.00 uur Scheveningen C2 Thuis Veld 3 11.15 uur  

 19 jan 12.00 uur Haagse Hout C1 Thuis Veld 3 11.15 uur  

 26 jan 14.00 uur Kranenburg C2 Uit M.Vrijenhoeklaan 12.45 uur Auto 

C4 12 jan 12.30 uur Vios C2 Uit Melis Stokelaan 11.30 uur Lopen 

 19 jan 14.30 uur Hoekse Boys C3 Uit D.v.d.Burgweg/HvHolland 13.00 uur Auto!! 

 26 jan 09.30 uur TAC'90 C1 Thuis Veld 3 08.45 uur  

D1 12 jan 09.30 uur HBS D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 19 jan 09.30 uur GDA D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 26 jan 11.15 uur Tonegido D1 Uit Rodelaan/Voorburg 09.45 uur Auto 

D2 12 jan 09.00 uur ODB D1 Uit Albardastraat 07.45 uur  

 19 jan 10.00 uur De Jagers D1 Uit Waalsdorperlaan/W'naar 08.30 uur Auto 

 26 jan 09.30 uur Scheveningen D2 Thuis Veld 1 08.30 uur  

D3 12 jan 08.45 uur DSO D5 Uit v.Tuyllspprk/Zoetermeer 07.30 uur Auto 

 19 jan 09.30 uur Duindorp SV D1 Thuis Veld 3 08.45 uur  
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 26 jan 14.30 uur DSO D5 Thuis Veld 3 13.45 uur  

D4 12 jan 09.30 uur Forum Sport D6 (*) Thuis Veld 3 08.45 uur  

 19 jan 08.45 uur Zoetermeer D10 Uit Rokkeveen/Zoetermeer 07.30 uur Auto!! 

 26 jan 11.00 uur VCS D4 Uit Dedemsvaartweg 10.15 uur Lopen 

E1 12 jan 09.30 uur HVV E1 (*) Thuis Veld 2 09.00 uur  

 19 jan 09.45 uur VCS E1 Uit Dedemsvaartweg 09.00 uur Lopen 

 26 jan 09.30 uur DHC E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

E2 12 jan 09.30 uur HVV E2 (*) Thuis Veld 2 09.00 uur  

 19 jan 10.15 uur GDA E3 Uit Madesteijn 09.15 uur Auto 

 26 jan 09.45 uur Quick E2 Uit Savorninlohmanlaan 08.45 uur Auto 

E3 12 jan 10.45 uur Quick Steps E2 Uit Nijkerklaan 09.45 uur Auto 

 19 jan 11.30 uur Quick E6 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 26 jan 11.30 uur Quick Steps E2 Thuis Veld 2 11.00 uur  

E4 12 jan 11.30 uur VCS E3 (*) Thuis Veld 2 11.00 uur  

 19 jan 11.30 uur Tedo E2 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 26 jan 11.30 uur Nootdorp E2 Uit Kruisweg/Nootdorp 10.15 uur Auto!! 

E5 12 jan 13.30 uur LENS E6 (*) Thuis Veld 2 13.00 uur  

 19 jan 09.30 uur Semper Altius E3 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 26 jan 15.00 uur Tonegido E4 Thuis Veld 2 13.30 uur  

E6 12 jan 13.30 uur LENS E5 (*) Thuis Veld 2 13.00 uur  

 19 jan 09.45 uur SV Erasmus E3 Uit Erasmusweg 08.45 uur Auto 

 26 jan 13.30 uur Semper Altius E4 Thuis Veld 2 13.00 uur  

F1 12 jan 09.45 uur VCS F1 (*) Uit Dedemsvaartweg 09.00 uur Lopen 

 19 jan 13.30 uur Oliveo F1 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 26 jan 09.30 uur Westlandia F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

F2 12 jan 09.45 uur VCS F2 (*) Uit Dedemsvaartweg 09.00 uur Lopen 

 19 jan 09.30 uur Laakkwartier F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 26 jan 13.30 uur DUNO F1 Thuis Veld 2 13.00 uur  

F3 12 jan 11.30 uur VCS F3 (*) Thuis Veld 2 11.00 uur  

 19 jan 08.45 uur HBS F5 Uit Daal en Bergselaan 07.45 uur Auto 

 26 jan 10.00 uur VUC F2 Uit Kleine Loo/Mariahoeve 08.45 uur Auto 

F4 12 jan 13.30 uur LENS F5 (*) Thuis Veld 2 13.00 uur  

 19 jan 09.30 uur Stompwijk F3 Uit Klaverblad/L'dam 08.00 uur Auto!! 

 26 jan 11.30 uur Quick F11 Thuis Veld 2 11.00 uur  

F5 12 jan 13.30 uur LENS F4 (*) Thuis Veld 2 13.00 uur  

 19 jan 13.30 uur RKAVV F8 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 26 jan 10.00 uur Wassenaar F8 Uit Kerkhout/Wassenaar 08.45 uur Auto 

 

(*) Dit is een vriendschappelijke wedstrijd 

 

       !!DIT IS EEN PROGRAMMA VOOR DRIE WEKEN DUS HEEL GOED BEWAREN!! 

 

B I J Z O N D E R H E D E N: 

 
- Afbellen wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd alleen bij de hoofdleider thuis tussen 19.00 en 

20.30 uur. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks vanaf 16.00 uur en op zaterdag pas vanaf  07.30 

uur. 

- Afbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur af op LENS (070-3661314) 

- Wedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Voor 08.15 uur 

bellen heeft geen zin; wij weten dan nog niets!! Bel nooit naar de hoofdleider thuis!!  

- Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

- Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen!! 

- Vragen, opmerkingen, ideeën: bel alleen ’s-avonds naar de hoofdleider tussen 19.00 en 20.30 uur. 

- De volgende LENS-revue verschijnt pas op donderdag 31 januari!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

- Aanwezig jeugdcommissie op:  12 januari vanaf  07.30 uur: Diana en Hans van Rijthoven 

      19 januari vanaf  07.30 uur: Fred Grens en Hannie v.d.Sman 

      26 januari vanaf  07.30 uur: Patrick en Peter van Fessem   

- Opstellingen als bekend. 

 

 !!DIT IS EEN LENSREVUE VOOR DRIE WEKEN DUS HEEL GOED BEWAREN!! 
 

COMPETITIEVOETBAL AFGEKEURD OF NIET?? 

 
De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook  niet op 
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vrijdagavond of zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen of het competitievoetbal 

doorgaat of niet zijn: 

 

- Bellen naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Dit is meestal pas mogelijk vanaf ongeveer 08.15 uur omdat wij vaak niet 

eerder weten wat er doorgaat of niet. Dit komt omdat andere verenigingen vaak pas later aanwezig zijn. Moet je voor 08.30 uur 

verzamelen kom dan altijd gewoon naar LENS toe!!! 

 

 

- Bellen naar de KNVBafkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is hierop de 

informatie te verkrijgen en dan uitsluitend nog voor LENS A1 t/m C4. 

- Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke 

thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van de  tegenstander.  

- Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infothuis, Nederland 3 (ook* teletekst bladzijde 603) of de 

LENSafkeuringslijn op vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om te weten is dat 

alle A-B en C-elftallen van LENS vallen onder district West II en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder district 

West II en onder categorie II. 

 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet. Nog dommer is 

het om zo maar weg te blijven. Bij twijfel gewoon naar LENS komen!!  

 

SCHADUWPROGRAMMA BIJ ALGEHELE AFKEURING 

 
Bij algehele afkeuring van het competitieprogramma gaan de onderstaande teams altijd trainen (verplicht) op de samenkomsttijd van 

de wedstrijd: LENS A1, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1 en F2. De andere teams doen alleen iets als hun trainer dit met hun 

afgesproken heeft. Voor alle teams geldt: wordt er getraind neem dan altijd voetbal- en sportschoenen mee. 

 

 !!DIT IS EEN LENSREVUE VOOR DRIE WEKEN DUS HEEL GOED BEWAREN!! 

 

START KEEPERSTRAINING 
De keeperstraining start weer op dinsdag 15 januari 2002. 

De trainers verwachten derhalve alle keepers op deze avond. 

 

ENTREEPRIJZEN LENS 1 
Het bestuur van LENS heeft besloten om de entreeprijs bij de thuiswedstrijden van LENS 1 (zon) vanaf 1 januari 2002 enigszins aan 

te passen aan de prijzen die andere verenigingen in onze klasse ook vragen. De toegangsprijs is vanaf heden: 

- personen van 18 jaar en ouder betalen voortaan twee Euro 

- personen van 65 jaar en ouder betalen voortaan één Euro 

 

REPARATIEWERKZAAMHEDEN 
Tijdens de winterstop zijn de nodige reparatiewerkzaamheden rondom onze accommodatie verricht. Alle elektrische gebreken in de 

kleedlokalen werden gemaakt en ook werden de kachels in ons clubgebouw en in onze kleedlokalen goed nagelopen en afgesteld. Het 

moet nu nergens meer te koud of te warm zijn. Een verzoek van Leen en Emile aan iedereen om van de ingestelde klokken af te 

blijven. Zijn er problemen onderneem dan zelf niets maar bel even naar Leen of Emile. Daar kan je ook terecht met nieuwe problemen 

omtrent de accommodatie. Kennen zij de problemen niet dan doen zij ook niets. Wij hopen dat iedereen (jong en oud) zuinig zal zijn 

op onze accommodatie en dat de kleedlokalen na gebruik achtergelaten worden met de lichten en kranen uit, geen modder tegen de 

muren en het plafond en de deuren gesloten. Heren trainers: let er op!!!!! 
 

         NIET OPKOMERS: OUDERS HEEL GOED LEZEN!!!!!!!!!!!!!!!! 
Kan je niet voetballen dan ben je verplicht om op vrijdagavond af te bellen tussen 19.00 en 20.30 uur bij de hoofdleider (dus 

niet bij de leider). Tot vervelens toe publiceren wij dit in de LENSrevue maar nog steeds zijn er ouders die op vrijdagmiddag 

naar LENS bellen, die bij de leider afbellen of afzeggen, die pas op zaterdagmorgen afbellen. Fout, fout, fout!!!! Nog fouter 

is het om gewoon weg te blijven. Tot aan zaterdag 22 december kwam dit maar liefst 47x voor??? De boetes (f.10,- per keer) 

werden keurig betaald en daar kochten wij een video voor waarvan de hele vereniging profijt kan hebben. Toch is dit niet de 

bedoeling. Afbellen als je niet kan komen voetballen is volgens ons de normaalste gang van zaken en een vorm van fatsoen. 

Neem nu zaterdag 22 december. Wij hadden voor LENS D1 t/m LENS F5 een heel vriendschappelijk programma 

afgesproken bij Scheveningen en dat ging ondanks de vele regen gewoon door. Maar liefst 28 spelers kwamen niet opdagen 

zonder af te bellen en met veel kunst- en vliegwerk kregen wij de meeste teams kompleet. De niet opkomers krijgen een 

boete van 5 Euro (nieuwe prijs) opgelegd en ook die zal wel weer worden betaald maar echt leuk was het niet op zaterdag 22 

december. De niet opkomers waren: I.Tokmak en J.Verschuyl van LENS D2, J.Mahatam, E.Ozgu en U.Tokmak van LENS 

D3, E.Aktas, C.Burkan, M.Neto en M.Yalmon van LENS D4, N.el Boustati van LENS E2, J.Hughes en T.Jankie van LENS 
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E3, J.Abrahams en A.Gungor van LENS E4, O.Coskun, U.Dogan en C.Yavuz van LENS E5, A.Jama van LENS E6, 

M.Oztas van LENS F1, A.Ciftci, F.Hoke en M.Kesenek van LENS F2, B.Akhannich, C.Neto, B.Tuna en S.Yildirim van 

LENS F3, E.Yanik van LENS F4 en R.Dogan van LENS F5. Niet met deze vermelding eens bel dan alleen naar Paul van den 

Steen (4400603) op donderdag- of vrijdagavond tussen 19.00 en 20.30 uur. 

 

NIEUW TELEFOONNUMMER DOORGEVEN S.V.P!! 
Op zaterdag 22 december bleek weer eens dat veel jeugdleden een ander telefoonnummer hebben dan wij genoteerd hebben staan. 

Normaal gesproken bellen wij de spelers niet meer op als ze er niet zijn. Op deze zaterdag was het aantal niet opkomers echter zo 

hoog (zie kopie hierboven) dat wij weer zijn gaan bellen. Helaas, in heel veel gevallen bleken wij niet het juiste telefoonnummer van 

de speler te hebben. Wij vragen de ouders om altijd nieuwe telefoonnummers z.s.m. door te geven aan Paul van den Steen (4400603). 

Hij is de persoon die deze gegevens verwerkt in de ledenlijst van onze jeugd. Graag ieders medewerking.   

 

VERSCHIJNING LENSREVUE 
Net als in december nu een LENSrevue voor drie weken. Daarna lopen we weer gelijk met het te ontvangen programma van de 

KNVB en komt de LENSrevue vanaf februari weer eens in de twee weken in de brievenbus of per e-mail. Dit laatste is voor LENS 

natuurlijk veel goedkoper en wij vragen onze leden dan ook om massaal te reageren naar Jaap Colpa (webmaster LENS) als u in het 

vervolg de LENSrevue per e-mail wenst te ontvangen. 

 

 !!DIT IS EEN LENSREVUE VOOR DRIE WEKEN DUS HEEL GOED BEWAREN!! 

 

 

 

 



****  LENS OP HET INTERNET  ****  www.lens-denhaag.nl  **** 
Pagina 131       

 
Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 

Den Haag                  tel  070 – 3661314 

 

Postadres  
Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 
Postbank     33.67.11 
Rabobank    129.924.229 

 

Samenstelling bestuur 
R.Vergeer    (vz) tel. 070 – 3661344 

F.Grens       (secr) tel. 010 – 4527327 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

C.Veldink   (penn.)    tel  079 – 3314348  

H.v.d.Sman tel. 070 – 3257887 

D.van Rijthoven         tel  070 – 3615208 

 

Senioren zondag en zaal 
W.J.M. Heijnen tel. 070 – 3461088 
 

Senioren zaterdag 
J.C. Ham                   tel. 070 – 3679687 

 

Jeugd 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

 

Club van 100 
H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek tel. 0182 – 521353 
H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

 

Coördinator techn. Zaken 
F. van Dijk                 tel.  070 – 3634818 
 

Bar 
 

Trainers 
Zondag 

H. Lamens  tel. 070 – 3455787 

A.’s-Gravendijk tel. 070 – 3966095 
 

Zaterdag 

C. Cakmak                 tel. 06 –14699183 

 
Redaktie 
C.Lamers                   tel. 070 – 3661314  

H.v.d.Sman                tel. 070 --3661314 

 

e-mailadres:vv.lens@12move.nl 

 

Redaktie internet 
Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 
Cees Alting: cjalting@wanadoo.nl 

 

Internet-site: 
 

       www.lens-denhaag.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKTIE 

 Alle kopy moet vóór maandag  11 februari 2002 bij de redaktie binnen zijn. 

De kopy kunt u kwijt in de brievenbus in de hal van het clubgebouw 

 

      
 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   75e jaargang, nummer  12,  31 januari  2002 Opgericht 

O Opgericht 18 december 1920 
 

       MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
 

WETRA- OF KUNSSTOFVELD VOOR LENS 
Op woensdag 30 januari neemt de Gemeenteraad enkele belangrijke besluiten. Als alles goed 

gaat wordt er een totaalpakket goedgekeurd waardoor o.a. besloten wordt dat de ballenvangers op 

LENS worden gerestaureerd en dat er één ballenvanger wordt bijgeplaatst op veld 3 aan de kant 

van het looppad (VCS). De belangrijkste beslissing voor LENS moet echter worden dat veld 2 

een grote onderhoudsbeurt krijgt (toplaag vervangen en een geheel nieuwe drainage) en dat veld 

3 vervangen wordt door of een Wetraveld (soms toch nog afgekeurd) of door de nieuwste vorm 

van kunststof (altijd goedgekeurd en wedstrijd goedgekeurd door de FIFA). Naar gelang de 

uitkomsten wordt het reparatieschema van onze velden wellicht nog aangepast. Meer nieuws zeer 

binnenkort op de internetsite van LENS (altijd even lezen!!!) en natuurlijk in de volgende 

LENSrevue. 

 

RENO VORKINK (TRAINER/COACH LENS 3) GAAT STOPPEN 
Volgend seizoen krijgt Reno Vorkink bij de jeugdopleiding van Velo een (nog) ruimere taak 

toebedeeld zodat het voor hem onmogelijk wordt om dit nog langer te combineren met zijn taak 

als trainer/coach van LENS 3. Nu al is het immers vaak rennen en vliegen voor Reno om op tijd 

aanwezig te zijn. Natuurlijk maakt Reno het lopende seizoen af en hij heeft ons beloofd om 

alsnog voor enkele overwinningen te gaan zorgen. Wij gaan intussen op zoek naar een waardig 

vervanger. Wij denken hierbij aan een "oud" ex-voetballer die zijn trainer/coachloopbaan bij 

LENS wil gaan beginnen. Val je in deze categorie neem dan zelf contact op met Paul van den 

Steen zodat wij je niet kunnen vergeten. 

 

JAN DE JAGER BLIJFT VERZORGER LENS 2 
Met Jan de Jager, verzorger bij de uitwedstrijden van LENS 2, zijn wij contractverlenging 

overeengekomen voor één jaar. Hij blijft deze werkzaamheden combineren met zijn taak als 

verzorger van de zaterdagselectie bij BMT. Klasse, Jan!! 

 

TWEEDE SPORTSERVICEMEDEWERKER 
Sinds kort hebben wij de beschikking over een tweede sportservicemedewerker. Zijn naam is 

Muis Boere en hij is 32 jaar. Muis heeft al de nodige ervaringen opgedaan bij andere 

sportverenigingen maar hij werkt liever in teamverband. Toen Vera Wildenberg van de 

Gemeente ons vroeg of hij bij LENS mocht komen werken zeiden wij natuurlijk direct ja. Samen 

met Bert Hofman gaat hij nu een echt LENSteam vormen en allerlei werkzaamheden verrichten 

op ons complex. Muis Boere; welkom bij LENS!!! 

  

VRIJWILLIGER VIA VACATUREBANK GEMEENTE 
Via de vacaturebank van de Gemeente (HOF), waar wij staan ingeschreven met een groot aantal 

vacatures, hebben wij weer een vrijwilliger bij LENS erbij gekregen. Rinus Spoor, 56 jaar, ex-

schilder en heel handig met z'n handen vond het thuis zitten maar niets en was op zoek naar een 

vereniging waarbij hij zijn energie kwijt kon. In LENS denkt hij deze gevonden te hebben en 

eerlijk is eerlijk er is werk genoeg te doen bij LENS op z'n vakgebied. Rinus Spoor; welkom bij 

LENS!!!  
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SPELERSPAS VOLGEND SEIZOEN VERPLICHT!! 
Met ingang van komend seizoen gaat de KNVB in district West II een proef starten met de spelerspas. Dit betekent dat iedere speler 

van de D-klasse t/m de senioren alleen speelgerechtigd is met een spelerspas. Deze spelerspas moet bij iedere wedstrijd aanwezig zijn 

en zal of worden geraadpleegd indien dit noodzakelijk blijkt te zijn of steekproefsgewijs of voor iedere wedstrijd worden 

gecontroleerd. Deze spelerspas moet het "rotzooien" met ongerechtigde spelers en valse namen opgeven zoveel mogelijk (liefst 

helemaal) tegen zien te gaan. Binnenkort doet de KNVB hier verdere uitspraken over. Voorlopig hebben zij ons opgedragen om van 

iedere speler van de D-klasse t/m de senioren één pasfoto met naam achterop te verzamelen. Dit gaan wij de komende tijd dan ook 

doen. Via de aanvoerders en leiders horen jullie hier meer over!!   

 

LENS 1 IN DE (BEKER)COMPETITIE 
Helaas meende de KNVB om de volgende bekerronde (LENS - Spijkenisse) op dinsdag 29 januari vast te moeten stellen. Dit terwijl 

er op 9 en 10 februari door beide teams niet gevoetbald hoeft te worden??? Zaterdag 9 februari was derhalve een veel betere optie 

geweest. Het moet bij iedereen (ook KNVB) toch bekend zijn dat er doordeweeks veel minder publiek (en dus veel minder 

inkomsten) komt dan in het weekend. De wedstrijd is inmiddels gespeeld als de weergoden geen roet in het eten hebben gegooid. Wij 

hopen stiekem van wel en dan maar hopen dat de KNVB de wedstrijd alsnog op zaterdag 9 februari om 14.30 uur vast zal stellen 

(dinsdag 5 februari 20.00 uur is echter waarschijnlijker). Zie de LENSsite voor meer informatie!      

 

LENS 1 IN DE KOMPETITIE. 
Het programma voor de komende weken is: 

- zaterdag 2 februari 14.30 uur  LENS 1 (zat) - RAVA 1 (uitspelen restant bij de stand 1 - 2) 

- zondag 3 februari 14.00 uur    LENS 1 (zon) - Haagse Hout 1 

- zaterdag 9 februari 14.00 uur  VCS 1 - LENS 1 (zat) => Dedemsvaartweg 

- zondag 10 februari 14.00 uur  LENS 1 (zon) - Adelaars 1 (vr) of 14.00 uur Gona 1 - LENS 1 (zon) => Beresteinlaan 

 

             Het Bestuur 

 

 

 SENIOREN ZONDAG     SENIOREN ZATERDAG 

 Algemene informatie     Algemene informatie 

 Contactpers.    W.J.M. Heijen   tel: 070 - 3461088  Contactpers. J. Ham tel: 070 - 3679687   

                J. Verkijk tel: 070 - 3617033

 Wedstrijddag   B. Vierling       sema: 06 - 65000816 

           Mob.  06 - 17406344  

 

  Afkeuringinformatie ( niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFOthuis / teletekst pag. 603 of 

  De afkeuringlijn KNVB District West 3 tel: 0900-9008000 

 
Donderdag 31 januari 2002               

20.30 uur LENS 3                            - LENS 4 

  

Zaterdag 2 februari 2002 

14.30 uur  LENS 1 (zat)  -  RAVA 1  (restant) veld 1  338958 R.Hos 

 

Zondag 3 februari 2002  

14.00 uur  LENS 1  -  Haagse Hout 1  veld 1  263077 P.A.van Veen 

11.30 uur  LENS 2  -  Vredenburch 2  veld 1  264757 F.J.de Groot 

13.30 uur  LENS 3  -  JuVentaS 2  veld 2  269732 NN 

10.30 uur  LENS 4  -  GDA 4  veld 2  270262 NN 

10.30 uur  LENS 5  -  WIK 6  veld 3  280506  NN 

 

Dinsdag 5 februari 2002  

19.30 uur  DHL 1  -  LENS 1 (zon) (vr) of wellicht LENS 1 - Spijkenisse 1 (beker: om 20.00 uur)  

 

Zaterdag 9 februari 2002  

14.00 uur  VCS 1   - LENS 1(zat) Dedemsvaartweg   S.H.M.van Soest 

 

Zondag 10 februari 2002 

14.00 uur  LENS 1  - De Adelaars 1 (vr) veld 1     NN 

                 Wellicht wordt gespeeld om 14.00 uur de eventueel ingelaste competitiewedstrijd Gona 1 - LENS 1 

11.00 uur  Westlandia 4  - LENS 2 (restant) Hoge Bomen,Naaldwijk H.Bag 

10.00 uur  Spoorwijk 3  - LENS 3  Melis Stokelaan  NN 

10.30 uur  LENS 4  - ???  (vr)  veld 3   NN 

10.30 uur  LENS 5  - HDV 4   veld 2  280432 NN 
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Een vriendelijk verzoek aan onze  

senioren (zaterdag, zondag en zaal) 

om nu direct het laatste deel van de 

contributie te betalen op giro 336711 

t.n.v. penningmeester LENS.  Er staat 

momenteel echt nog te veel open!!! 

 

Donderdag 14 februari 2002 

20.00 uur LENS 4                           - Brandweer 

  

Aanvoerders: 

LENS 3: trainer/coach Reno Vorkink tel: 070-3609399 of 06-53995368 

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers  tel: 070-3250789 

LENS 5: Jan Muns   tel: 070-3975459 

 

Uitslagen: 

LENS 4  - HMSH 5  4 - 5    

RAVA 1 - LENS 1 (zat)  0 - 8 

LENS 1  - VIOS 1  2 - 1 

LENS 2  - VELO 3  2 - 0 

LENS 3  - Spoorwijk 3  1 - 5 

LENS 4  - Kranenburg 3  8 - 3 

HDV 4  - LENS 5 

LENS 1(zat) - de Postduiven 1  1 - 1 

Quick Steps 3 - LENS 4 

 

NUTTIGE OVERWINNING BRENGT LENS AAN KOP IN 2E PERIODE 

 
LENS 1-VIOS 1 2-1       20 januari 2002       door Jaap Colpa 

 

LENS heeft goed overwinterd. Dat is de conclusie na de altijd moeilijke wedstrijd tegen VIOS. Het pakte de draad van vorig 

jaar weer goed op met wederom een 2-1 overwinning. De laatste competitiewedstrijd tegen De Postduiven werd met dezelfde 

cijfers gewonnen, maar de Loosduiners zijn toch van een wat minder kaliber dan onze buren. De gedachten gingen weer terug 

naar 16 september vorig jaar toen LENS in de uitwedstrijd tegen VIOS de zege in de slotfase nog uit handen gaf. Vandaag 

gebeurde dat niet, hoewel het vlak voor tijd toch nog even penibel werd. LENS had al eerder in de wedstrijd verder afstand 

moeten nemen, maar verzuimde dat. Toen VIOS in de ruim bemeten blessuretijd de aansluittreffer alsnog wist te produceren 

was het toch nog even oppassen. 

Zover had het eigenlijk niet hoeven komen. LENS was over de gehele wedstrijd genomen de ploeg die de meeste aanspraak op de 

overwinning kon maken, maar het had moeite met afmaken. Het was jammer dat het daaraan ontbrak, want verder bleek LENS een 

gretig spelende ploeg die af en toe tot leuke combinaties wist te komen. Het voetbal was weliswaar niet echt hoogstaand, maar LENS 

liet duidelijk zien er alles aan te willen doen om in deze sleutelwedstrijd de punten in eigen huis te houden. Een felle wind en 

hinderlijke regenvlagen maakten goed voetbal moeilijk. Toch konden de 'die-hards' die langs de lijn het weer trotseerden best wel 

genieten. De spanning vergoedde veel, er waren geregeld hachelijke situaties voor beide doelen. 

Het eerste kwartier gebeurde dat voornamelijk voor het LENS-doel. VIOS kreeg een aantal goede mogelijkheden, maar Reno 

Vorkink, stand-in voor de licht geblesseerde Michael Oude Nijhuis redde een aantal malen bekwaam. Naarmate de wedstrijd vorderde 

kreeg LENS steeds meer greep op de wedstrijd. De kansen kwamen er ook, een paar hele mooie zelfs. De allermooiste was voor 

Elouafi in de 36e minuut. Hij was alleen doorgebroken, had verdediging en keeper omspeeld maar ontbeerde de kracht om de bal aan 

de goede kant van de paal te schieten. Op een goed moment, in de blessuretijd van de eerste helft, was het wél raak: Johnny Mansveld 

was weer opgestoomd op rechts en werd binnen de "zestien" gevloerd. En terechte strafschop was het gevolg. Dat is een klusje waar 

Jimmy Spaans altijd wel raad mee weet. Gelukkig hebben we nieuwe, stevige netten, want hij ging er weer snoeihard in. 

Ook in de tweede helft waren de mogelijkheden er om verder uit de lopen en de wedstrijd te beslissen, maar het lukte allemaal nét 

niet. We moesten tot de 85e minuut wachten tot de genadeslag werd uitgedeeld. En het waren twee invallers die gezamenlijk 

verantwoordelijk waren voor deze treffer. De ene (Dobias Hogervorst) zorgde voor de voorzet en de andere (Lourinho Rocha) 

passeerde de VIOS-doelman. Achteraf bleek dit een hele belangrijke treffer omdat LENS in de extra tijd nog een treffer moest 

toestaan. Drie punten dus in een cruciaal duel. LENS en VIOS deelden vóór deze wedstrijd een plaats in de middenmoot met een 

exact gelijk aantal punten. De uitkomst van dit duel besliste dus over meedoen in het linkerrijtje of naar onderen kijken. Gelukkig 

bleef LENS aan de goede kant van de score en nestelt zich door het gelijkspel van Scheveningen ook op kop van de ranglijst van de 

2e periode. Een periodetitel is een belangrijke doelstelling voor dit seizoen en deze hebben we nu volledig in eigen hand. Met nog 

twee uitwedstrijden (GONA en Rood Groen) te gaan in deze periode ligt deze prijs binnen bereik. 

 

Scoreverloop 

45. 1-0 Jimmy Spaans (pen.) 

85. 2-0 Lourinho Rocha 

90. 2-1 

Opstelling : 

Reno Vorkink 

Johnny Mansveld, Brian Linger, Jimmy Spaans, Jochem van Loon 

Roger Riemen (58.Dobias Hogervorst), Fred Spa, Maurice Schuurman, Dennis v.d. Steen (70. Lourinho Rocha) 

Elouafi Azahnoun (87.Abdoullaye Cisse,) Sascha Glaudemans 
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100 100 100     CLUB van 100         100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100 100   

 

GEWELDIG. Je ziet dat een vereniging uit allerlei verschillende medewerkers bestaat (misschien wel eens een beetje te weinig). 

Iedereen heeft het goede voor ogen soms door verkeerde communicatie ontstaan er meningsverschillen. Toch blijkt elke weer dat 

niemand het slecht bedoeld met LENS voor heeft . Als ik nu zie wat er weer door enorme inspanningen van bv. Emile Hoos en Leen 

v.d Berg tot stand is gekomen dan zijn we daar bij de Club van Honderd dankbaar voor. De TV met satellietontvangst was er al danzij 

de Cl v 100 (of 45). Het is allemaal in een prachtige houten kast gekomen. Nu kunnen we, dankzij Michael Mol die via bemiddeling 

een computer aan LENS heeft geschonken, binnenkort de standen na de wedstrijden van het eerste Heren team gelijk in het 

clubgeouw op de TV zien. Een aantal vooraanstaande heren zullen nu financieel over de brug moeten komen. Een ieder werkt op zijn 

manier mee om een beter en goed resultaat te krijgen. Geweldig. De Club van Honderd zorgt voor een gezellige en betere 

accommodatie. Wilt u er bijhoren. Stort € 45,- op de postrekening 336711 t.n.v. de penningmeester van Lens o.v.v. Club van 

Honderd.   

 

Uitspraak van de ½ maand:  Club van Honderd laat anderen er niet voor opdraaien. 
Gegroet       Henk Hoppenbrouwers,  
p.s.: LENS4 net als PSV (Dennis?) op weg naar een kampioenschap? 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

 

LENS 3 in strijd met zichzelf 
Het roemrijke derde elftal van LENS mocht afgelopen zondag na een lange rustperiode (winterstop en afgelastingen) het publiek weer 

laten zien wat ze de afgelopen weken hadden gemist. Het derde van Spoorwijk was qua stand in de competitie een gelijkwaardige 

tegenstander. De zondag begon een beetje grimmig voor de “boys”: één slaapkop en een stuk of vier met een Braziliaanse attitude 

voor wat betreft het nakomen van de afgesproken tijd en het (van te voren bekende) gemis van de trainer (wint later met eerste van 

VIOS met 2-1). Gelukkig waren er ook positieve verrassingen: twee gastspelers (Ramazak & Achmed bedankt) en een prima 

vervanger van de trainer. De wedstrijd begon (nadat het toilet in de kantine druk bezocht was) aardig. De spelers liepen met hun hoofd 

in de wolken vanwege he feit dat zij weer in tenue de mat op mochten. Helaas bracht de 0-1 daar een abrupt einde aan en moest er 

keihard gewerkt worden. Dit werd dan ook gedaan (met name Oran heeft bergen verzet) wat resulteerde in een einde van de eerste 

helft met 1-2. Na circa 25 minuten in de tweede helft gespeeld te hebben, raakte bij ondergetekende de zuurtank leeg. Na een wat 

ongelukkige tackle/ val van Frans (jongen, beterschap met de knie) zag Spoorwijk kans keeper Patrick te passeren om 1-3 te maken. 

Helaas was daarmee het hek van de dam en gingen de koppies hangen en kreeg Spoorwijk de vrije loop tot op 1-6. 

Heren…net als jullie smacht ook ik naar onze eerste overwinning van het seizoen/ de competitie. Jullie weten dat er iedere zondag een 

fles champagne in mijn tas ligt te wachten op hét moment. Wellicht reden te meer voor het publiek om in (nog) grote(re) getallen het 

derde te steunen (in ieder geval bij thuiswedstrijden). 

 

Boodschap:  Toon wat meer respect voor het team en haar leden 

Dank aan:  (Trouwe) supporters en de coach 

Man de wedstrijd: Oran!! 

 

Gegroet,       Jimmy 

 

PROGRAMMA SENIOREN ZAALVOETBAL 
 

Vrijdag 1 februari 2002 

19.00 uur  Vogel 2 - LENS 2  Ockenburgh   A.J.M.Ammerlaan 

 

Maandag 4 februari 2002  

21.00 uur  LENS 2 - WIK 1   Loosduinen 335532  G.Bergsma 

22.00 uur  Westlandia 4 - LENS 1  Sosef    G.F.van den Berg 

 

Dinsdag 5 februari 2002  

19.00 uur  LENS DS1  - Noordzee DS1 Zuidhaghe 334681  NN 

 

Woensdag 6 februari 2002  

22.00 uur  Semper Altius 2 - LENS 3 de Schilp   NN 

 

Vrijdag 8 februari 2002  

20.00 uur  LENS 4  - Engelsman 1 Loosduinen 333539  NN 

 

Maandag 11 februari 2002  

20.00 uur  LENS 2  - SOA 1  Loosduinen 331101  H.J.J.Gillet 

21.00 uur  LENS 4  - Buytenrode 4 Loosduinen 333490  NN 
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Een vriendelijk verzoek aan onze  

senioren (zaterdag, zondag en zaal)  

om nu direct het laatste deel van de 

contributie te betalen op giro 336711 

t.n.v. penningmeester LENS.  Er staat 

momenteel echt nog te veel open!!! 

Woensdag 13 februari 2002  

21.00 uur  West Stars 3  - LENS 1 Ockenburgh   M.H.W.Storm 

 

Vrijdag 15 februari 2002  

19.00 uur  Gravenzande SV DS1 - LENS DS1 Westlandhal   NN 

20.00 uur  Noordzee 3  - LENS 3 de Blinkerd   NN 

 

Maandag 18 februari 2002  

19.00 uur  CUVO 2  - LENS 4 de Schilp   NN 

20.00 uur  Nat.Ned. DH 1  - LENS 1 Overbosch   J.L.Z.Verhoek 

 

Maandag 25 februari 2002  

22.00 uur  JuVentaS 2  - LENS 4 de Schilp   NN 

 

Woensdag 27 februari 2002  

21.00 uur  VNI 1   - LENS 2 Kerkpolder   NN 

 

Vrijdag 1 maart 2002  

20.00 uur  LENS DS1  - DSVP DS1 Ockenburgh 335798  NN 

20.00 uur  LENS 1  - Gr.Rood’93 De Blinkerd 330828  J.W.van Geen 

 

Aanvoerders opgelet!! 

Graag extra aandacht en overleg met de zaalcommissaris over het opsturen van het wedstrijdformulier naar de KNVB. Te 

vaak krijgen wij bericht (incl. aankondiging boete) van de KNVB dat het wedstrijdformulier niet is ontvangen. Is de 

zaalcommissaris niet aanwezig stuur dan zelf het wedstrijdformulier naar de KNVB district West II, Postbus 8200, 3009 AE 

Rotterdam.  

 

Ligging Sporthallen: 
Loosduinen : Groen van Prinstererlaan 276, tel: 3236706 

  Ingang Beresteinlaan 

de Schilp : Schaapweg 2, Rijswijk,  tel: 3941507 

Ockenburgh : Wijndaelerduin 27,  tel: 3686588  

Sosef  : Strijphorst 1, Honselersdijk, tel: 0174-626272  

Westlandhal         : Spinel 4 ’s-Gravenzande                tel: 0174-415798 

Zuidhaghe : Melis Stokelaan 1201,  tel: 070-3671508 

  Ingang Beresteinlaan 

Overbosch : Vlaskamp 3   tel: 3474684 

De Blinkerd : Seinpoststraat 150  tel: 070-3522169 

 

Aanvoerders: 
LENS 1:      Oscar van der Laar tel: 06-22669238    

LENS 2:      André Kuypers tel: 070-3250471 

LENS 3       Ed Vuijk  tel: 070-3960448 (06-20247367) 

LENS 4:      Nico Vastenburg tel: 070-3294254 

LENS DS1: Bettie Driessen tel: 070-3295598 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

              CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2001/2002 
Algemeen contactpersoon: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag. Telefoon: 070-4400603 (tussen 19.00 en 20.30 

uur). 

Hoofdleider A- en B-klasse: Paul van den Steen  Tel: 070-4400603 bij geen gehoor 070-3615208 

Hoofdleider C- en D-klasse: Hans van Rijthoven  Tel: 070-3615208 bij geen gehoor 070-4400603 

Hoofdleider E- en F-klasse: Paul van den Steen  Tel: 070-4400603 bij geen gehoor 070-3615208 

 

Aangezien de hoofdleiders ook nog een gewone baan hebben verzoeken wij iedereen om het bellen te beperken tot ’s-avonds tussen 

19.00 en 20.30 uur. Graag ieders medewerking. Is de hoofdleider niet thuis bel dan gerust naar de andere hoofdleider. 
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Wedstrijdprogramma JEUGD  

(tijd)wijzigingen mogelijk) 

Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  van 

LENS: 

Vervoer 

A1 02 febr 14.30 uur KMD A1 (*) Uit Noordweg/Wateringen 13.00 uur Auto 

 09 febr 14.30 uur Velo A1 Thuis Veld 1 13.30 uur  

B1 02 febr 12.30 uur Quick Boys B1 (b) Thuis Veld 1 10.30 uur  

 09 febr 12.30 uur Scheveningen B1 Thuis Veld 1 11.30 uur  

B2 02 febr 12.30 uur Laakkwartier B2 Thuis Veld 3 11.30 uur  

 09 febr 13.00 uur Triomph B1 Uit Zuiderpark 12.00 uur bij Triomph 

B3 02 febr 14.30 uur Lyra B3 Thuis Veld 2 13.45 uur  

 09 febr 14.30 uur GDA B4 Thuis Veld 2 13.45 uur  

C1 02 febr 11.00 uur Sparta AV C1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

 09 febr 11.00 uur Katwijk C1 Uit Spprk De Krom/Katwijk 09.00 uur Auto 

C2 02 febr 11.00 uur Scheveningen C1 Uit Houtrustweg 09.30 uur Auto 

 09 febr 13.00 uur GDA C2 Uit Madesteijn 11.30 uur Auto 

C3 02 febr 12.00 uur Dynamo'67 C1 Thuis Veld 2 11.15 uur  

 09 febr 12.00 uur RVC/Rijswijk C4 Thuis Veld 2 11.15 uur  

C4 02 febr 10.00 uur DZS C1 Uit Ockenburgh 08.30 uur Bus 

 09 febr 10.30 uur Vredenburch C3 Uit Vredenburchweg 09.00 uur Bus 

D1 02 febr 09.30 uur Vredenburch D1 (*) Thuis Veld 2 08.30 uur  

 09 febr 12.00 uur RVC/Rijswijk D1 Uit Spprk Pr.Irene/Rijswijk 10.30 uur Auto 

D2 02 febr 09.30 uur Den Hoorn D2 (*) Thuis Veld 3 08.30 uur  

 09 febr 09.30 uur Die Haghe D2 Thuis Veld 1 08.30 uur  

D3 02 febr 11.15 uur Zoetermeer D3 Uit Rokkeveen/Zoetermeer 09.45 uur Auto 

 09 febr 11.00 uur Quick D4 Uit Savorninlohmanlaan 09.45 uur Auto 

D4 02 febr 09.30 uur VCS D4 Thuis Veld 1 08.45 uur  

 09 febr 09.30 uur Vredenburch D5 Thuis Veld 2 08.45 uur  

E1 02 febr 11.00 uur Vredenburch E1 (*) Uit Vredenburchweg 10.00 uur Auto 

 09 febr 10.00 uur Westlandia E1 Uit Hoge Bomen/Naaldwijk 09.00 uur Auto 

 11 febr 18.30 uur Feijenoord F1 Thuis Veld 2 18.00 uur  

E2 02 febr 11.00 uur Verburch E1 (*) Uit Arkelweg/Poeldijk 10.00 uur Auto 

 09 febr 09.30 uur DUNO E1 Thuis Veld 3 09.00 uur  

 11 febr 18.30 uur Feijenoord F2 Thuis Veld 2 18.00 uur  

E3 02 febr 09.00 uur RVC/Rijswijk E4 Uit Spprk Pr.Irene/Rijswijk 08.00 uur Auto 

 09 febr 09.30 uur Velo E2 Uit Noordweg/Wateringen 08.30 uur Auto 

E4 02 febr 11.00 uur Vredenburch E3 (*) Uit Vredenburchweg 10.00 uur Auto 

 09 febr 11.30 uur JAC E4 Thuis Veld 3 11.00 uur  

E5 02 febr 11.00 uur Toofan E1 Uit Ockenburgh 10.00 uur Auto 

 09 febr 09.00 uur GDA E5 Uit Madesteijn 08.00 uur Auto 

E6 02 febr 11.30 uur Velo E9 (*) Uit Noordweg/Wateringen 10.30 uur Auto 

 09 febr 10.30 uur Postduiven E2 Uit Madesteijn 09.30 uur Auto 

F1 02 febr 12.00 uur Honselersdijk F1 (*) Uit Spprk Strijphorst/H’dijk 11.00 uur Auto 

 09 febr 08.45 uur Quick F1 Uit Savorninlohmanlaan 07.45 uur Auto 

F2 02 febr 09.00 uur Die Haghe F1 Uit Ockenburgh 08.00 uur Auto 

 09 febr 08.45 uur Quick F3 Uit Savorninlohmanlaan 07.45 uur Auto 

F3 02 febr 11.30 uur Velo F8 (*) Uit Noordweg/Wateringen 10.30 uur Auto 

 09 febr 11.30 uur RVC/Rijswijk F5 Thuis Veld 3 11.00 uur  

F4 02 febr 11.30 uur Velo F10 (*) Uit Noordweg/Wateringen 10.30 uur Auto 

 09 febr 09.45 uur Scheveningen F4 Uit Houtrustweg 08.45 uur Auto 

F5 02 febr 10.00 uur VUC F4 Uit 't Kleine Loo/Mariahoeve 08.45 uur Auto 

 09 febr 09.30 uur Vredenburch F4 Thuis Veld 3 09.00 uur  

 

(*) = vriendschappelijke wedstrijd!!! (b) = bekerwedstrijd!!! 

 

B I J Z O N D E R H E D E N: 

 
- Afbellen wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd alleen bij de hoofdleider thuis tussen 19.00 en 

20.30 uur. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks vanaf 16.00 uur en op zaterdag pas vanaf  07.30 

uur.  

- Afbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur af op LENS (070-3661314) 

- Wedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Voor 08.15 uur 

bellen heeft geen zin; wij weten dan nog niets!! Bel nooit naar de hoofdleider thuis!!  

- Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

- Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen!! 
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- Vragen, opmerkingen, ideeën: bel alleen ’s-avonds naar de hoofdleider tussen 19.00 en 20.30 uur. 

- De volgende LENS-revue verschijnt op donderdag 14 februari 

- Aanwezig jeugdcommissie op: - 02 februari vanaf  07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen  

     - 09 februari vanaf  07.30 uur: Diana en Hans van Rijthoven 

- Opstellingen als bekend 

 

COMPETITIEVOETBAL AFGEKEURD OF NIET?? 

 
De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook  niet op 

vrijdagavond of zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen of het competitievoetbal 

doorgaat of niet zijn:  

- Bellen naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Dit is meestal pas mogelijk vanaf ongeveer 08.15 uur omdat wij vaak niet 

eerder weten wat er doorgaat of niet. Dit komt omdat andere verenigingen vaak pas later aanwezig zijn. Moet je voor 08.30 uur 

verzamelen kom dan altijd gewoon naar LENS toe!!! 

- Bellen naar de KNVBafkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is hierop de 

informatie te verkrijgen en dan uitsluitend nog voor LENS A1 t/m C4. 

- Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke 

thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van de  tegenstander.  

- Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infothuis, Nederland 3 (ook* teletekst bladzijde 603) of de 

LENSafkeuringslijn op vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om te weten is dat 

alle A-B en C-elftallen van LENS vallen onder district West II en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder district 

West II en onder categorie II. 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet. Nog dommer is 

het om zo maar weg te blijven. Bij twijfel gewoon naar LENS komen!!  

 

SCHADUWPROGRAMMA BIJ ALGEHELE AFKEURING 
 

Bij algehele afkeuring van het competitieprogramma gaan de onderstaande teams altijd trainen (verplicht) op de samenkomsttijd van 

de wedstrijd: LENS A1, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1 en F2. De andere teams doen alleen iets als hun trainer dit met hun 

afgesproken heeft. Voor alle teams geldt: wordt er getraind neem dan altijd voetbal- en sportschoenen mee. 

 

SPELERSPAS VOLGEND SEIZOEN VERPLICHT; PASFOTO Z.S.M. INLEVEREN!!! 
 

Komend seizoen wordt de spelerspas verplicht voor alle spelers geboren in 1991 of eerder. Wij verzoeken alle deze jeugdleden om 

z.s.m. één pasfoto met naam achter op in te leveren bij hun leider. Deze verzamelt ze en pas als hij ze allemaal heeft geeft hij deze af, 

in de ontvangen envelop, aan Paul van den Steen. Eind februari willen wij van iedere speler een pasfoto hebben!! 

 

BLESSURELEED 
 

Heel wat spelers lopen met een blessure rond en dat is natuurlijk heel vervelend. Het betekent immers een tijd(je) niet voetballen en 

dat is heel sneu!! Op dit moment zijn bij de jeugd langdurig geblesseerd: Nibo de Sousa (LENS A1), Gary Rijkers (LENS B2), Chaib 

Amhayi (LENSB2/B3), Arnie de Randamie (LENS C1), Isyan Genc (LENS D3), Abuzer Bozat (LENS D4), Umit Sahin (LENS E3), 

Dennis Mesker (LENS E6) en Ryshall Bisai (LENS F5). Daarnaast is de leider van LENS F4, Bert Vierling, onlangs geopereerd aan 

zijn onderarm. Hij loopt met z'n arm in een draagdoek maar zal wel aanwezig zijn als leider van LENS F4. Allemaal heel veel sterkte 

en van harte beterschap!!! 

 

CONTRIBUTIE-ACHTERSTANDEN 
 

Komende zaterdag krijgen alle jeugdspelers met een contributie-achterstand, die niet automatisch betalen, een brief mee naar huis met 

een dwingend verzoek om nu echt het restant van de contributie te gaan betalen. Het verschuldigde bedrag aan contributie hebben wij 

vermeerderd met een boete van 5 Euro wegens te late betaling. Onze volgende stap is een train- en speelverbod. Laat het niet zo ver 

komen en betaal het vermelde bedrag nu z.s.m. op giro 336711 t.n.v. penningmeester LENS te Zoetermeer. Contant betalen op LENS 

(alleen bij Paul van den Steen of Hans en Diana van Rijthoven mag natuurlijk ook). 
 

                                                    De jeugdcommissie van LENS 
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LENS B2 - Oranjeplein B1  

Begonnen deze wedstrijd met 11 man precies op papier. Normaal hebben we 12 man, maar in de uit wedstrijd tegen  

Laakkwartier heeft Gary drie middenvoet beentjes gebroken, hij kwam tijdens de wedstrijd in botsing met de  

Laakkwartier keeper. Bij deze wensen wij Gary het beste toe en hopen hem weer snel in het veld terug te zien.  

Nu de wedstrijd, het was een waaierige en regenachtige middag. LENS begon die wedstrijd vrij sterk(we hadden  

wind mee), maar wisten niet snel te scoren. Na veel bal bezit en legio kansen viel er toch een doelpunt in ons  

voordeel, dit doelpunt werd gemaakt door Ali Zand, die goed de rebound afwachten en scoorde.  

Dus gingen we met 1-0 voorsprong de rust in.  

Echter direct na de rust maakte Oranjeplein goed gebruikt van de wind en de scoorde de 1-1.  

De gehele tweede helft stond in het teken van veel wind en regen. En wisten wij niet meer te scoren, hoewel wij toch  

de betere ploeg waren. De gelijke stand is misschien wel teleurstellend, echter als wij beter gaan letten op  

het pasen en het vrij lopen zonder bal, dan zit een kampioenschap er best nog wel in. Dus kop op en volgende week  

tegen Laakkwartier weer de volle winst pakken. Kevin en Ricardo(beide C-1) bedankt voor jullie fantastische inzet.  

 

De technische staf. 

 

Kranenburg C2  - LENS C3 
Het was eindelijk zo ver, de jongens konden voor de competitie aan de slag. Ondanks het late tijdstip en het barre weer waren wij vol 

goede moed richting Kijkduin gegaan. Wij gingen de eerste helft met wind mee spelen, was dat slim? De wedstrijd in de eerste helft 

speelde zich voornamelijk af op de helft van de tegenstander. Dat gebeurd wel vaker alleen hadden we nu de mogelijkheid om deze 

wedstrijd te winnen. De eerste helft werd goed verzorgd voetbal vertoont op het veld dat al snel resulteerde in een mooie voorsprong. 

De tweede helft was minder, de houding van 'we zijn er al' kwam weer om de hoek kijken. Vol vertrouwen melde ik in de rust dat we 

deze wedstrijd gingen winnen met 5-3 wat op veel ongeloof stuitte maar ... bijna gelijk 5 - 2 werd het. We hebben weer eens laten zien 

dat collectief voetbal het belangrijkste is dat er is, er werd hard gewerkt door en vooral voor elkaar al waren sommige soms de weg 

kwijt. Geen gemopper in het veld maar wel coaching van elkaar. Op deze manier krijgt Peter gelijk en kunnen we in de top 4 

eindigen. Grote klasse deze wedstrijd! Niet bang zijn voor de tegenstander en we komen langzaam in de buurt van de toppers die nog 

een aardige pil aan ons zullen krijgen. 

 

Ton van den Berg  (Vervoerder en vader van LENS C3) 

 

Quick E2 - LENS E2 1-6  

We kwamen dit keer weer met nieuwe shirtjes het veld op en ook dit keer hebben ze ons geluk bezorgd. Meneer Altay alweer bedankt 

echt fantastisch. Maar goed de wedstrijd: we konden zien dat de jongens uitgeslapen waren, want we waren in het begin al gelijk goed 

aan de bal en konden elkaar goed vinden. We gingen met 0-2 de rust in. Maar wisten wel dat er nog meer doelpunten zouden komen.  

We hadden dit keer zo'n goede achterhoeden dat er van Quick niemand door kwam, maar op 1 keer na. Met de wind tegen scoorde we 

toch nog 4 doelpunten. Goed gevoetbald en daarom hebben jullie verdiend gewonnen en een modder bad gehad.  

Man van de wedstrijd KOEN  

 

Leider en Ouder.  

 

Pupil van de week: Imran Rasul 
 
Klik hier voor foto op de LENS-site 

 
1. Op z’n 12e verjaardag, zondag 9 december 2001, was Imran Rasul pupil van de week bij de wedstrijd LENS 1 tegen Postduiven 1. De 

buitentemperatuur was een paar graden boven nul. Erg koud dus. 

Imran is 12 jaar oud en zit in groep 8 van basisschool ‘Onze Wereld’. Minister-president Wim Kok en staatssecretaris Karin Adelmunt hebben op 5 

december 2001 een bezoek gebracht aan ‘Onze Wereld’. Vooral rekenen en taal vindt Imran leuk. Spelling vindt hij saai.  

 

Imran speelt samen met Mohamed, Robert, Zeki, Yassin, Mustafa, Orelio, Murad,  Jair, Erik, Ibrahim, Jordy, Umut en Patrick in LENS D2. 

Imran: De D2 is tof. Wel moeten we nog leren niet te veel commentaar te hebben op de trainer en op elkaar. 

Sinds kort heeft de D2 een nieuwe leider en trainer, namelijk Nino Rampone. Imran: Nino is streng en dat is goed voor ons. 

 

Wat voor voetballer is Imran? 

Imran speelt mid-mid. Onze pupil van de week is goed in akties maken. Ook kan hij goed dribbelen met de bal. Zijn snelheid bij lange sprintjes is 

goed. De snelheid bij korte sprintjes is minder goed. Vrije trappen neemt Imran meestal zelf. 

http://www.lens-denhaag.nl/pupil/foto_imran.jpg
http://www.lens-denhaag.nl/pupil/foto_imran.jpg
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Een kijkje in het (voetbal)paspoort van Imran: 

Favoriete voetbalclub in het buitenland: Real Madrid.   

Favoriete nationale team: Nederlands elftal. 

Nederlandse prof-voetbalheld: Pierre van Hooijdonk (omdat hij goed vrije trappen kan nemen); 

Buitenlandse prof-voetbalheld: David Beckham (Manchester United) vanwege z’n uitstraling, en de manier waarop hij vrije trappen neemt (z’n 

specialiteit).  

Wil later graag worden: advocaat of profvoetballer. 

Goed in andere sport? Ja, zwemmen ( 3 diploma’)s. 

Favoriete artiest: Meinem uit Amerika (rappen) 

Favoriete internetsite: WWW.skavaiseeyou.nl 

 

Andere wetenswaardigheden over onze pupil: 

 

Een korte terugblik van onze pupil op zondagmiddag 9 december.   

De spelers van LENS 1 waren erg enthousiast en aardig tegen mij. Als ik iets vroeg kreeg ik meteen antwoord. 

De trainer zei dat we goed moesten spelen en vertelde dat Postduiven vooral verdedigend speelt. Ook maakte de trainer de opsteling bekend. 

Tijdens de warming-up schoot ik de keeper in. Ook deed ik mee met Jeroen en Farid met de bal tikken. 

De eerste helft van de wedstrijd ging gelijk op. LENS miste veel kansen. In de rust pepte de coach de spelers op. Na rust ging LENS beter spelen. 

Toch misten ze nog veel kansen. De duels gingen vaak goed. Ik denk dat LENS de ballen minder vaak hoog moet spelen maar meer in de voeten. 

De grensrechter van Postduiven vlagde vaak voor buitenspel. Ik denk dat hij zich vaak vergiste. De scheidsrechter floot goed maar soms te laat. 

Mijn favoriete spelers was Dennis van den Steen. Dennis gaf goeie steekpasses en had leuke acties waar ik van kan leren. 

 

Deze zondag was een van m’n tofste dagen op LENS,                                     voetbalgroeten van Imran. 

 

 

Pupil van de week: Bülent Altay 
 

Klik hier voor foto op de LENS-site 
 

Voor, tijdens en na de voetbalwedstrijd LENS 1 tegen VIOS 1 was Bülent Altay pupil van de week. (Eindstand 2-1) 

 

Bülent is 9 jaar en zit in groep 5 van basisschool Krullevaar. Bülent is van mening dat hij op een leuke school zit en vooral rekenen vindt hij erg 

leuk. 

Op LENS is Bülent de keeper van de E2. Over een paar maanden, in mei, gaan de 

spelers van de E1 en E2 naar een voetbaltoernooi in Limburg. 

Arnold Oosterveer is de leider van de E2 en tevens de keeperstrainer van Bülent. Tijdens zo’n keeperstraining moet je bij voorbeeld elkaar 

inschieten (bij de eerste pion hoog inschieten, bij de tweede pion laag inschieten en bij de derde pion bovenhands gooien naar de keeper). 

 
Bülent is erg tevreden over de jongens in z’n team. Ze zijn altijd lief voor elkaar 

en doen vaak leuke dingen (inschieten enzovoort). 

Enkele wie/wat /waar- vragen aan de Bülent. 

Wat wil je later worden? 

Een goede keeper of professor (nieuwe dingen bedenken/uitvinden). 

Wat is je favoriete buitenlandse voetbalclub? 
Beşiktaş. 

Wie is je voetbalheld/favoriete profvoetballer? Nihad. Deze heeft ook bij 

Beşiktaş gespeeld. 
Wat vind je de leukste sport na voetbal? Tennis. 

Heb je een favoriete popgroep? Ja, de Backstreet Boys. 

Wie is je beste vriend of vriendin? 

M’n vriendje Osman. Ook Osman zit op voetbal namelijk 

bij RVC Rijswijk. 

Waar droom je van? Dat ik de beste keeper ben. 
 

 

Doe je wel eens wat met internet? Ja, ik kijk op internet naar de stand van LENS . 

Waar ben je minder goed in met keepen? 

Als iemand heel dichtbij komt en dan schiet kan ik de bal minder goed tegenhouden. 

Waar ben je goed in met keepen? 

Als iemand een schijnbeweging maakt lukt het toch vaak de bal tegen te houden. Ook ben ik goed in hoge ballen vangen. 

Jij hebt een Playstation. Wat is je favoriete spelletje? Crash II, ik heb level 5 gehaald. 

Wat is leuk op televisie? Welke film in de bioscoop is de mooiste die je ooit gezien hebt? 

Voetbal bij TV-West. Harry Potter. 

Wat is je lievelingsgerecht met eten? Spaghetti.  

Een korte terugblik door onze pupil op de wedstrijd LENS - VIOS.   

De trainer vertelde dat de spelers goed moesten overspelen.  

Een warming-up met de spelers van het eerste elftal is moeilijk voor E-tjes want je moet veel rennen. 

De tweede goal was een mooi schot waardoor de bal recht in het doel ging. 

Mijn favoriete speler was Reno Vorkink (Keeper) omdat hij goed naar de ballen dook. Hij ging alleen maar op de ballen. 

 

http://www.lens-denhaag.nl/pupil/foto_bulent.jpg
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Wat mij opviel was dat de bal soms hoog geschoten werd. Ik had verwacht dat ze de bal meer over zouden spelen. 

Het was een leuke wedstrijd. LENS had het soms een klein beetje moeilijk. VIOS kreeg 3 gele kaarten. 

Daaaaaaaaag, Bülent.  
 

 

 

 

 

 

   

 

 

                                        De volgende leden te weten Leen v.d. Berg, Jenny de Groot , Joop Heynen,  

                                        Emile en Tineke Hoos en Steef en Tiny  Otterspoor werden , mede mogelijk  

                                        gemaakt door het Piet Juffermansfonds, verwend met een hapje en een drankje  

                                       18 januari j.l. Dit als dank voor alle activiteiten die deze groep medewerkers  

                                       had verricht tijdens de zomerstop.  

                                       Namens deze groep hartelijk dank 
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Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 

Den Haag                  tel  070 – 3661314 

 

Postadres  
Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 
Postbank     33.67.11 
Rabobank    129.924.229 

 

Samenstelling bestuur 
R.Vergeer    (vz) tel. 070 – 3661344 

F.Grens       (secr) tel. 010 – 4527327 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

C.Veldink   (penn.)    tel  079 – 3314348  

H.v.d.Sman tel. 070 – 3257887 

D.van Rijthoven         tel  070 – 3615208 

 

Senioren zondag en zaal 
W.J.M. Heijnen tel. 070 – 3461088 
 

Senioren zaterdag 
J.C. Ham                   tel. 070 – 3679687 

 

Jeugd 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

 

Club van 100 
H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek tel. 0182 – 521353 
H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

 

Coördinator techn. Zaken 
F. van Dijk                 tel.  070 – 3634818 
 

Bar 
J. de Roode                 tel. 06 – 14658870  

                                    tel..070 -3663072 

Trainers 
Zondag 

H. Lamens  tel. 070 – 3455787 
A.’s-Gravendijk tel. 070 – 3966095 

 

Zaterdag 
C. Cakmak                 tel. 06 –14699183 

 
Redaktie 
C.Lamers                   tel. 070 – 3661314  

H.v.d.Sman                tel. 070 --3661314 
 

e-mailadres vv.lens@12move.nl 
 

Redaktie internet 
Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 
Cees Alting: cjalting@wanadoo.nl 

 

Internet-site: 
 

       www.lens-denhaag.nl 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKTIE 

 Alle kopy moet vóór maandag 25 februari 2002 bij de redaktie binnen zijn. 

De kopy kunt u kwijt in de brievenbus in de hal van het clubgebouw 

 

      
 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   75e jaargang, nummer  13, 14 februari 2002 Opgericht 

O Opgericht 18 december 1920 
 

 

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
 

SPELERSPAS VOLGEND SEIZOEN VERPLICHT!! 
Nogmaals willen wij benadrukken dat volgend seizoen de spelerspas weer wordt ingevoerd voor alle 

voetballende leden die  geboren zijn in 1991 of eerder. Dit wil zeggen voor alle D-klassers t/m 

senioren. Dit betekent in ons district zo'n 350.000 pasfoto's laten maken en pasjes aanmaken. Zonder 

pasje echt niet voetballen!! De voorbereidingen zijn in volle gang en voor LENS betekent dit het 

inzamelen van de pasfoto's. Wij vragen alle spelende LENSleden, geboren in 1991 of eerder, om 

uiterlijk 1 maart één pasfoto met naam achterop in te leveren hun leider of bij de aanvoerder.   

 

INSTRUCTIE VERANTWOORD ALCOHOLGEBRUIK (IVA) 
De afgelopen weken is het bestuur druk bezig geweest met het reorganiseren van de werkzaamheden 

rondom de bar. De weinige barmedewerkers die wij rijk zijn hebben allen zeer positief met ons 

meegedacht. De komende tijd gaan wij door met deze besprekingen waarbij steeds alle 

barmedewerkers worden uitgenodigd. Heeft u interesse in het werken achter de bar bij LENS kom 

dan ook gerust eens  langs bij zo'n bespreking (data op te vragen bij de barmedewerkers). Daarnaast 

organiseert de KNVB voor alle vrijwilligers achter de bar diverse thema-avonden. Ook LENS doet 

hieraan mee. Op dinsdag 26 februari wordt op LENS de cursus Instructie Verantwoord 

Alcoholgebruik (IVA) gegeven van 19.30 t/m 21.30 uur. Ook weer een actie om alles rondom de bar 

beter te laten verlopen. Doe en denk met ons mee en geef je op als vrijwilliger achter de bar!!! 

 

LENS 1 EERVOL UIT DE BEKER 
Wie de wedstrijd heeft gezien tussen LENS 1 en Spijkenisse 1 zag niet echt het verschil tussen een 

derde klasser en een hoofdklasser. Natuurlijk was er bij Spijkenisse sprake van onderschatting. Dat 

is immers altijd het geval in dit soort situaties. Maar LENS dicteerde een groot deel van de wedstrijd 

en kwam slechts op een  0 - 1 achterstand door een dubieuze strafschop. Zelf miste het een drietal 

goede kansen. De 0 - 2 in de laatste minuut deed er niet meer toe. LENS 1 (zon) werd eervol 

uitgeschakeld in de beker en zal met genoegen terug kijken op de wedstrijden tegen Feyenoord 

(vooral) en Spijkenisse. Wellicht kan deze prestatie dit seizoen ook herhaald worden in de strijd om 

de HC-Cup. Ook hierin geldt hoe verder je komt des te leuker en interessanter de tegenstanders 

worden. 

 

LENS 1 (ZAT EN ZON) IN DE KOMPETITIE. 
LENS 1 (zat en zon) draaien op volle toeren na de winterstop. Beide zijn inmiddels opgeklommen 

naar resp. de vierde en derde plaats. De kans op de nacompetitie is voor beide teams heel duidelijk 

aanwezig. LENS 1 (zon) hoopt stiekem nog op meer maar dan zal er beslist gewonnen moeten 

worden van GDA op 17 februari. Wij hopen dat beide teams de stijgende lijn blijven volhouden en 

hopen ook dat steeds meer supporters de verrichtingen van beide teams gaan volgen. Het programma 

voor de komende weken is: 

- zaterdag 16 februari 14.30 uur LENS 1 (zat) - Neta Dall1 

- zondag 17 februari   14.00 uur GDA 1  - LENS 1 (zon)  terrein: Madesteijn 

- zaterdag 23 februari 14.00 uur Gona 1  - LENS 1 (zat) terrein: Beresteinlaan 

- zondag 24 februari   14.00 uur LENS 1 (zon) - ????? (vr) 

 

mailto:vv.lens@12move.nl
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OOK LENS 2 DOET HET GOED!! 
In de LENSrevue wordt hoofdzakelijk aandacht geschonken aan de verrichtingen van de eerste elftallen. Dit is geen onwil maar het 

ontbreekt ons aan een medewerker die regelmatig iets over de andere seniorenelftallen schrijft. Toch vonden wij het eens tijd worden 

om ook iets te schrijven over de verrichtingen van LENS 2. Trainer/coach Ton 's-Gravendijk heeft er samen met de begeleiders Cees 

Bogisch en Dennis Vos een hecht en leuk voetballend elftal van gemaakt. Ook dit team doet boven in mee en maakt zeker een goede 

kans om de nacompetitie te halen die dit seizoen ook bij deze klasse is ingevoerd. Wij hopen dat dit gaat lukken!! Heel veel succes!! 

 

JAN SEIN BETERSCHAP 
Voor de tweede keer in korte tijd is Jan Sein opgenomen in het Leyenburg Ziekenhuis met hartklachten. Jan Sein is onze consul die 

bij twijfelachtig weer 's-morgens heel vroeg (06.30 uur) de ondankbare taak heeft om onze velden te keuren. Jan is gelukkig weer 

thuis en namens het bestuur van LENS wensen wij Jan heel veel sterkte toe en hopen dat hij snel weer helemaal zal herstellen. In de 

tussentijd neemt Joop Borremans de taak van Jan Sein over. Joop, welkom bij LENS en wij hopen je weinig te zien en te horen want 

dat betekent dat wij veel kunnen voetballen. 

 
             Het Bestuur 

 

 SENIOREN ZONDAG     SENIOREN ZATERDAG 

 Algemene informatie     Algemene informatie 

 Contactpers.    W.J.M. Heijen   tel: 070 - 3461088  Contactpers. J. Ham tel: 070 - 3679687   

                J. Verkijk tel: 070 - 3617033

 Wedstrijddag   B. Vierling       sema: 06 - 65000816 

           Mob.  06 - 17406344  

 

  Afkeuringinformatie ( niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFOthuis / teletekst pag. 603 of 

  De afkeuringlijn KNVB District West 3 tel: 0900-9008000 

 

 

!!ALLE SPELENDE SENIOREN MOETEN UITERLIJK 1 MAART ĖĖN PASFOTO INLEVEREN!! 
 

Donderdag 14 februari 

20.00 uur  LENS 4  -  Brandweer 1  veld 2  (vr) NN 

 

Zaterdag 16 februari 2002 

14.30 uur  LENS 1 (zat)  -  Neta Dall 1  veld 1  208984 J.Ton 

 

Zondag 17 februari 2002  

14.00 uur  GDA 1  -  LENS 1  Madesteijn  C.Voormolen 

11.00 uur  Quintus 2  -  LENS 2  Leeuwerik; Kwintsheul R.Offers 

12.00 uur  TAC'90 3  -  LENS 3  A.Dekenlaan  D.Andrade 

10.30 uur  LENS 4  -  Kranenburg 4  veld 2  291856 NN 

10.30 uur  Adelaars 4  -  LENS 5  Guntersteinweg  NN 

 

Dinsdag 19 februari 2002 

19.30 uur  LENS 1  - VUC 1   veld 2  (vr) NN 

 

Zaterdag 23 februari 2002  

14.00 uur  GONA 1  - LENS 1(zat)  Beresteinlaan  J.Wijnholds 

 

Zondag 24 februari 2002 

14.00 uur  LENS 1  - ?????   veld 1  (vr)  NN 

11.30 uur  LENS 2  - Gona 2   veld 1  264585 J.Macco 

10.30 uur  LENS 3  - LENS 4  veld 2  (vr) NN 

10.30 uur  LENS 4  - LENS 3  veld 2  (vr) NN 

12.00 uur  Vredenburch 8  - LENS 5  Vredenburchweg  NN 

 

!!ALLE SPELENDE SENIOREN MOETEN UITERLIJK 1 MAART ĖĖN PASFOTO INLEVEREN!! 

 

Aanvoerders: 

LENS 3: trainer/coach Reno Vorkink tel: 070-3609399 of 06-53995368 

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers  tel: 070-3250789 

LENS 5: Jan Muns   tel: 070-3975459 
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Een vriendelijk verzoek aan onze  

senioren (zaterdag, zondag en zaal) 

om nu direct het laatste deel van de 

contributie te betalen op giro 336711 

t.n.v. penningmeester LENS.  Er staat 

momenteel echt nog te veel open!!! 

Uitslagen: 

LENS 1 (zon) - Spijkenisse 1 (beker) 0 - 2 

LENS 1 (zat) - RAVA 1 (zat)  3 - 2    

LENS 1 (zon)  - Haagse Hout 1  3 - 2 

LENS 2  - Vredenburch 2  1 - 1 

LENS 3  - JuVentas 2  1 - 4 

LENS 4  - GDA 4   1 - 2 

LENS 5  - WIK 6   2 - 2 

LENS 1  - Adelaars 1 (vr)  2 - 2 

Westlandia 4 - LENS 2  2 - 2 

Rest op 10/2 werd helaas afgekeurd!!! 

__________________________________________________________________________________________________________ 

LENS VERLAAT BEKERTOERNOOI OP EERVOLLE WIJZE 

 
LENS 1-Spijkenisse 1 (Amstel Cup) 0-2     20 januari 2002        door Jaap Colpa 

 

De bekerdroom is voorbij. Na de stunt tegen de amateurs van Feyenoord hoopte iedereen natuurlijk op een nieuw kunststukje 

tegen de zaterdag hoofdklasser Spijkenisse. Dat is helaas niet gelukt, LENS trok met een 0-2 nederlaag aan het kortste eind, 

maar de manier waarop er gestreden is en het vertoonde spel stemden iedereen tot tevredenheid. 

LENS was zeker niet de mindere van Spijkenisse maar had (weer) moeite met het benutten van de kansen. Die kansen deden zich 

voornamelijk in de tweede helft voor. Een straffe wind in de lengterichting van het veld zorgde ervoor dat vóór de pauze alle ballen 

richting LENS-doel waaiden. Onze verdediging hield echter knap stand. Er was een zeer dubieuze strafschop voor nodig om de 

bezoekers op voorsprong te brengen. 

Na de thee het omgekeerde beeld van het eerste bedrijf. Nu was het het Spijkenisse-doel dat onophoudelijk werd bestookt. Onder 

aanvoering van de tomeloze Fred Spa werd kans na kans opgezet en helaas ook weer om zeep geholpen. Net dat beetje geluk om de 

bal achter de Spijkenisse-doelman te werken, ontbrak. Toen vlak voor tijd de weer subliem spelende Brian Linger met een blessure 

moest uitvallen was het aantal dappere LENS-krijgers tot 10 gereduceerd. Spijkenisse maakte daar in de extra tijd dankbaar gebruik 

van. Aldus kwam definitief een einde aan de LENS-illusies (0-2).  

Het bekeravontuur eindigt dus bij de 1/16e finale. Absoluut geen schande tegen een tegenstander die 3 klassen hoger speelt. LENS 

kan met opgeven hoofd terugkijken. Het ging strijdend ten onder in een boeiend duel, waar met wat meer geluk nog wel een nieuw 

stuntje in had gezeten. Het heeft niet zo mogen zijn. Complimenten aan de boys voor de strijdlust. We gaan ons nu weer volledig op 

de competitie richten. 

Scoreverloop 

25. 0-1(pen.) 

92. 0-2 

Opstelling : 

Michael Oude Nijhuis 

Fahrid Cijntje, Brian Linger, Jimmy Spaans, Jochem van Loon (78.Abdoullaye Cisse); 

Dennis v.d. Steen, Fred Spa, Sascha Glaudemans (73.Roger Riemen); 

Elouafi Azahnoun, Dobias Hogervorst, Lourinho Rocha (65.Maurice Schuurman) 

 

HOE EEN "MAKKIE" TOCH NOG MOELIJK KAN WORDEN 

LENS 1-Haagse Hout 3-2     3 februari 2002     door Jaap Colpa 

 

Wat een rare wedstrijd! LENS 1 is er heel goed in om de supporters onnodig hartkloppingen te bezorgen. Onnodig? Jazeker! 

Ik neem u even mee naar de stand van zaken in de rust. LENS staat met 2-0 voor, de tegenstander heeft al een keer rood 

gezien. Dus met 11 tegen 10 kan ons eigenlijk niks meer gebeuren. "Wedstrijd in de tas en met het verstand de partij 

uitspelen" zou je zeggen. Maar de boys van LENS 1 scheppen er kennelijk een satanisch genoegen in om de spanning tot ver 

in de blessuretijd te laten voortduren. Gelukkig werden de er in de slotfase geen punten meer weggeven want het 

doemscenario leek zich weer even te gaan voltrekken. LENS dacht er in de tweede helft veel te gemakkelijk over en hielp 

Haagse Hout daardoor weer terug in de wedstrijd. 

LENS had over de gehele wedstrijd genomen het beste van het spel, had de betere kansen en maakte dus de meeste aanspraak op de 

overwinning. Maar dat dat geen enkele garantie voor de drie punten geeft is inmiddels genoegzaam bekend. Een kwartier voor tijd 

leek het weer faliekant mis te gaan. De 'man-of the-match' Jim Spaans was er persoonlijk verantwoordelijk voor dat de drie punten 

toch nog in eigen huis konden worden gehouden. 

Hij stond aan de basis van het eerste doelpunt en tekende zelf voor de beslissende treffer. Bij de eerste goal legde hij met veel gevoel 

de bal op het hoofd van Elouafi Azahnoun, die in de 13e minuut met een bekeken kopbal de score wist te openen. Twee minuten later 

zag Jim een afstandsschot tegen de lat uiteenspatten en twintig minuten later deed Roger Riemen hem dat nog eens na. Vlak voor rust 

kwam LENS in een zetel. Allereerst was daar een rode kaart voor een speler van Haagse Hout (slaande beweging) en kort daarna 

mocht Fred Spa plotseling middendoor oprukken en beheerst de 2-0 binnenschieten. LENS had Haagse Hout dus "liggen". Het 

verdere verloop van de wedstrijd was misschien nog wel te verteren voor de neutrale toeschouwer, maar de LENS-aanhang had toch 

wel een wat rustiger einde op prijs gesteld. 
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Want wat gebeurde er? In plaats van de voorsprong verder uit te bouwen liet LENS zich terugdringen. De scherpte was de hele 

wedstrijd al niet optimaal, maar het gebrek aan beleving ging zich bijna wreken. Iedereen langs de lijn voelde aankomen dat deze 

slapte niet lang ongestraft zo kon blijven voortduren. In de 68e minuut gebeurde er veel. De boys van Peter Bos kwamen weer terug in 

de wedstrijd door een mooi ingeschoten vrije trap (2-1). En alsof dat nog niet erg genoeg was verloor onze keeper even zijn hoofd en 

kon vroegtijdig de douche opzoeken. LENS dus ook met 10 man en waar een beheerst uitspelen van de wedstrijd voor de hand had 

gelegen, moest er plotseling weer een "vrouwen-en-kinderen-eerst" scenario uit de kast worden getrokken. Een van de eerste 

balcontacten van Arnold Oosterveer, de vervanger van Michael, was het uit het net rapen van een knap ingekopte corner van Haagse 

Hout (2-2). De illusie op puntenwinst duurde maar vier minuten voor de mannen uit Mariahoeve. Toen was daar weer Jimmy Spaans, 

die met zijn "specialité de la maison" (een vrije trap van zo'n 25 meter) LENS weer op voorsprong bracht. Er stonden toen nog 12 

minuten op de klok, maar de scheidsrechter maakte pas 20 minuten later een einde aan de wedstrijd. Er werd niet meer gescoord, 

Arnold hield verder bekwaam zijn doel schoon en zo konden er toch nog 3 punten worden bijgeschreven.  

Qua resultaat niet slecht natuurlijk, maar qua inzet en spelopvatting had het een stuk beter gekund. Een aantal vaste krachten ontbrak 

vandaag. Sascha Glaudemans was op vakantie, Maurice Schuurman was licht geblesseerd (viel nog wel in). Johan Oliehoek is al 

langere tijd niet inzetbaar, maar komt er hopelijk snel weer aan na een operatieve ingreep afgelopen week. Met het oog op de 

toekomst is het verheugend te constateren dat de jeugd ("Eli" en "Lo") steeds beter gaat voetballen. Schaduwkant van de overwinning 

is wel dat Michael waarschijnlijk een paar wedstrijden als toeschouwer de wedstrijden zal moeten volgen. 

LENS schuift op naar de derde plaats op de ranglijst. We blijven dus in de race voor de titel en ook die tweede periode ligt nog steeds 

voor het grijpen.  

Scoreverloop 

13. 1-0 Elouafi Azahnoun 

45. 2-0 Fred Spa 

68. 2-1 

74. 2-2 

78. 3-2 Jimmy Spaans 

Opstelling : 

Michael Oude Nijhuis 

Johnny Mansveld (75.Abdoullaye Cisse), Brian Linger, Dobias Hogervorst, Jochem van Loon 

Roger Riemen, Jimmy Spaans, Fred Spa, Dennis v.d. Steen, 

Elouafi Azahnoun (64.Maurice Schuurman) Lourinho Rocha (70.Arnold Oosterveer) 

 

 

100 100 100     CLUB van 100         100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100 100   

 

OLYMPISCHE SPELEN. We kunnen weer twee weken genieten van de Olympische sporters. Alles voor je sport 
overhebben. Je kan er een leuk zakcentje mee verdienen althans in Nederland. Alles wordt voor de topsporter 
gedaan om een optimale prestatie neer te zetten. Bij LENS willen we dat niet anders. Zorgen dat de sporter het 
naar zijn zin heeft en een goede prestatie op de mat neer kan zetten. De Club van Honderd zorgt voor een 
gezellige en betere accommodatie. Wilt u er bijhoren. Stort € 45,- op de postrekening 336711 t.n.v. de 
penningmeester van LENS o.v.v. Club van Honderd.   
 
Uitspraak van de ½ maand: Bij LENS ontdekt je een Olympisch dorp 
  
Gegroet  Henk Hoppenbrouwers,     p.s.: LENS4 een subtopper? 
 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

 

PROGRAMMA SENIOREN ZAALVOETBAL 
 

Vrijdag 15 februari 2002  

19.00 uur  Gravenzande SV DS1 - LENS DS1 Westlandhal   NN 

20.00 uur  Noordzee 3  - LENS 3 de Blinkerd   NN 

 

Maandag 18 februari 2002  

19.00 uur  CUVO 2  - LENS 4 de Schilp   NN 

20.00 uur  Nat.Ned. DH 1  - LENS 1 Overbosch   J.L.Z.Verhoek 

 

Maandag 25 februari 2002  

22.00 uur  JuVentaS 2  - LENS 4 de Schilp   NN 

 

Woensdag 27 februari 2002  

21.00 uur  VNI 1   - LENS 2 Kerkpolder   NN 
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Een vriendelijk verzoek aan onze  

senioren (zaterdag, zondag en zaal)  

om nu direct het laatste deel van de 

contributie te betalen op giro 336711 

t.n.v. penningmeester LENS.  Er staat 

momenteel echt nog te veel open!!! 

 

Vrijdag 1 maart 2002  

20.00 uur  LENS DS1  - DSVP DS1 Ockenburgh 335798  NN 

20.00 uur  LENS 1  - Gr.Rood’93 De Blinkerd 330828  J.W.van Geen 

 

Maandag 4 maart 2002 

21.00 uur  LENS 1  - Yellows 1 Loosduinen 330832  A.Ammerlaan 

19.00 uur  WIK DS1  - LENS DS1 De Schilp   NN 

 

Woensdag 6 maart 2002 

22.00 uur  LENS 4  - ADIO 5 De Schilp 333476  NN 

 

Vrijdag 8 maart 2002 

20.00 uur  Snoekie 3  - LENS 2 Transvaal   NN 

21.00 uur  LENS 3  - VCS 2  Loosduinen 331706  NN 

 

Aanvoerders opgelet!! 

Graag extra aandacht en overleg met de zaalcommissaris over het opsturen van het wedstrijdformulier naar de KNVB. Te 

vaak krijgen wij bericht (incl. aankondiging boete) van de KNVB dat het wedstrijdformulier niet is ontvangen. Is de 

zaalcommissaris niet aanwezig stuur dan zelf het wedstrijdformulier naar de KNVB district West II, Postbus 8200, 3009 AE 

Rotterdam.  

 

Ligging Sporthallen: 
 

Loosduinen : Groen van Prinstererlaan 276, tel: 070-3236706 

De Schilp : Schaapweg 2, Rijswijk,  tel: 070-3941507 

Ockenburgh : Wijndaelerduin 27,  tel: 070-3686588  

Sosef  : Strijphorst 1, Honselersdijk, tel: 0174-626272  

Westlandhal         : Spinel 4 ’s-Gravenzande                tel: 0174-415798 

Zuidhaghe : Melis Stokelaan 1201,  tel: 070-3671508 

  Ingang Beresteinlaan 

Overbosch : Vlaskamp 3   tel: 070-3474684 

De Blinkerd : Seinpoststraat 150  tel: 070-3522169 

Kerkpolder : Kerkpolderweg, Delft  tel: 015- 

Transvaal : Majubastraat 41   tel: 070-3898446  

 

Aanvoerders: 

 
LENS 1:      Oscar van der Laar tel: 06-22669238    

LENS 2:      André Kuypers tel: 070-3250471 

LENS 3       Ed Vuijk  tel: 070-3960448 (06-20247367) 

LENS 4:      Nico Vastenburg tel: 070-3294254 

LENS DS1: Bettie Driessen tel: 070-3295598 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2001/2002 
Algemeen contactpersoon: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag. Telefoon: 070-4400603 (tussen 19.00 en 20.30 

uur). 

Hoofdleider A- en B-klasse: Paul van den Steen  Tel: 070-4400603 bij geen gehoor 070-3615208 

Hoofdleider C- en D-klasse: Hans van Rijthoven  Tel: 070-3615208 bij geen gehoor 070-4400603 

Hoofdleider E- en F-klasse: Paul van den Steen  Tel: 070-4400603 bij geen gehoor 070-3615208 

 

Aangezien de hoofdleiders ook nog een gewone baan hebben verzoeken wij iedereen om het bellen te beperken tot ’s-avonds tussen 

19.00 en 20.30 uur. Graag ieders medewerking. Is de hoofdleider niet thuis bel dan gerust naar de andere hoofdleider. 

 
SPELERS GEBOREN IN 1983 T/M 1991 UITERLIJK 1 MAART 1 PASFOTO INLEVEREN!! 
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Wedstrijdprogramma JEUGD 

 (tijd)wijzigingen mogelijk) 

 
Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  van 

LENS: 

Vervoer 

A1 16 febr 14.30 uur Oliveo A1 Uit Groene Wijdte/Pijnacker 13.00 uur Auto 

 20 febr 19.30 uur Vios A1 (*) Uit Melis Stokelaan 18.30 uur bij Vios 

 23 febr 14.30 uur Concordia A1 Thuis Veld 1 13.30 uur  

B1 16 febr 12.45 uur Velo B1 Uit Noordweg/Wateringen 11.15 uur Auto 

 18 febr 19.30 uur ADS 3 (*)  Thuis Veld 2 18.30 uur  

 23 febr 12.30 uur VCS B2 Thuis Veld 1 11.30 uur  

B2 16 febr 12.30 uur PEC Den Haag B1 Thuis Veld 1 11.30 uur  

 23 febr 14.30 uur Duindorp SV B1 Uit Sportlaan/Mezenplein 13.30 uur bij Duindorp SV 

B3 16 febr 10.30 uur Honselersdijk B2 Uit Strijphorst/Honselersdijk 08.30 uur Bus!!! 

 23 febr 14.30 uur KMD B2 Thuis Veld 2 of 3 13.45 uur  

C1 16 febr 11.00 uur Olympia C1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

 23 febr 11.00 uur Velo C1 (*) Thuis Veld 1 10.00 uur  

C2 16 febr 12.00 uur Scheveningen C1 Thuis Veld 3 11.00 uur  

 23 febr 11.15 uur Quick Steps C1 Uit Nijkerklaan 10.00 uur Auto 

C3 16 febr 12.30 uur SV Erasmus C2 Uit Erasmusweg 11.15 uur Auto 

 23 febr 12.00 uur Scheveningen C2 Thuis Veld 3 11.15 uur  

C4 16 febr 09.30 uur DZS C1 Thuis Veld 3 08.45 uur  

 23 febr 12.30 uur Vios C2 Uit Melis Stokelaan 11.15 uur Lopen!! 

D1 16 febr 09.30 uur DHC D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 23 febr 09.30 uur HBS D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

D2 16 febr 12.15 uur HBS D2 Uit Daal en Bergselaan 11.00 uur Auto 

 23 febr 09.00 uur ODB D1 Uit Albardastraat 07.45 uur Auto 

D3 16 febr 14.30 uur Loosduinen D2 Thuis Veld 3 13.45 uur  

 23 febr 08.45 uur DSO D5 Uit Tuyllspprk/Zoetermeer 07.30 uur Auto!! 

D4 16 febr 11.15 uur Zoetermeer D9 Uit Rokkeveen/Zoetermeer 09.45 uur Auto!! 

 23 febr 08.45 uur Zoetermeer D10 Uit Rokkeveen/Zoetermeer 07.30 uur Auto!! 

E1 16 febr 09.30 uur Velo E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 23 febr 09.00 uur Lyra E1 (*) Uit Spprk. De Zweth/De Lier 08.00 uur Auto 

E2 16 febr 09.30 uur WIK E2 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 23 febr 09.00 uur Lyra E2 (*) Uit Spprk. De Zweth/De Lier 08.00 uur Auto 

E3 16 febr 11.30 uur Schipluiden E2 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 23 febr 10.45 uur Quick Steps E3 Uit Nijkerklaan 09.45 uur Auto 

E4 16 febr 09.45 uur HVV E3 Uit Hogenhoucklaan 08.30 uur Auto 

 23 febr 09.00 uur Lyra E5 (*) Uit Spprk. De Zweth/De Lier 08.00 uur Auto 

E5 16 febr 13.30 uur GraafWIIVAC E8 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 23 febr 10.00 uur Lyra E6 (*) Uit Spprk. De Zweth/De Lier 09.00 uur Auto 

E6 16 febr 13.30 uur DWO E11 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 23 febr 10.00 uur Lyra E7 (*) Uit Spprk. De Zweth/De Lier 09.00 uur Auto 

F1 16 febr 09.00 uur RKSVM F1 Uit Spprk Polanen/Monster 08.00 uur Auto 

 23 febr 09.30 uur Lyra F1 (*) Thuis Veld 2 09.00 uur  

F2 16 febr 08.45 uur HVV F2 Uit Hogenhoucklaan 07.30 uur Auto 

 23 febr 09.30 uur Lyra F2 (*) Thuis Veld 2 09.00 uur  

F3 16 febr 09.30 uur Haagse Hout F1 Uit Vlamenburg/Mariahoeve 08.15 uur Auto 

 23 febr 11.30 uur Lyra F4 (*) Thuis Veld 2 11.00 uur  

F4 16 febr 11.30 uur SEV F3 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 23 febr 11.30 uur Lyra F5 (*) Thuis Veld 2 11.00 uur  

F5 16 febr 09.45 uur DUNO F5 Uit Mr.Nolenslaan 08.45 uur Auto 

 23 febr 13.30 uur Lyra F6 (*) Thuis Veld 2 13.00 uur  

(*) = vriendschappelijke wedstrijd!!! 

 

SPELERS GEBOREN IN 1983 T/M 1991 UITERLIJK 1 MAART 1 PASFOTO INLEVEREN!! 

 

B I J Z O N D E R H E D E N: 
- Afbellen wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd alleen bij de hoofdleider thuis tussen 19.00 en 

20.30 uur. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks vanaf 16.00 uur en op zaterdag pas vanaf  07.30 

uur. 

- Afbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur af op LENS (070-3661314) 

- Wedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Voor 08.15 uur 

bellen heeft geen zin; wij weten dan nog niets!! Bel nooit naar de hoofdleider thuis!!  
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- Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

- Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen!! 

- Vragen, opmerkingen, ideeën: bel alleen ’s-avonds naar de hoofdleider tussen 19.00 en 20.30 uur. 

- De volgende LENS-revue verschijnt op donderdag 28 februari 

- Aanwezig jeugdcommissie op: - 16 februari vanaf  07.30 uur: Fred Grens en Hannie v.d.Sman  

     - 23 februari vanaf  07.30 uur: Patrick en Peter van Fessem 

- Opstellingen als bekend 

 

COMPETITIEVOETBAL AFGEKEURD OF NIET?? 

 
De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook  niet op 

vrijdagavond of zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen of het competitievoetbal 

doorgaat of niet zijn: 

 

- Bellen naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Dit is meestal pas mogelijk vanaf ongeveer 08.15 uur omdat wij vaak niet 

eerder weten wat er doorgaat of niet. Dit komt omdat andere verenigingen vaak pas later aanwezig zijn. Moet je voor 08.30 uur 

verzamelen kom dan altijd gewoon naar LENS toe!!! 

- Bellen naar de KNVBafkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is hierop de 

informatie te verkrijgen en dan uitsluitend nog voor LENS A1 t/m C4. 

- Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke 

thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van de  tegenstander.  

- Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infothuis, Nederland 3 (ook* teletekst bladzijde 603) of de 

LENSafkeuringslijn op vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om te weten is dat 

alle A-B en C-elftallen van LENS vallen onder district West II en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder district 

West II en onder categorie II. 

 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet. Nog dommer is 

het om zo maar weg te blijven. Bij twijfel gewoon naar LENS komen!!  

 

SCHADUWPROGRAMMA BIJ ALGEHELE AFKEURING 
 

Bij algehele afkeuring van het competitieprogramma gaan de onderstaande teams altijd trainen (verplicht) op de samenkomsttijd van 

de wedstrijd: LENS A1, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1 en F2. De andere teams doen alleen iets als hun trainer dit met hun 

afgesproken heeft. Voor alle teams geldt: wordt er getraind neem dan altijd voetbal- en sportschoenen mee. 

 

TRAINERSNIEUWS SEIZOEN 2002/2003 
 

De eerste stappen zijn gezet. André de Ket heeft besloten om na dit seizoen (voorlopig) te stoppen als trainer/coach. Na vele jaren dit 

gedaan te hebben (even) wat afstand nemen. Wij begrijpen deze beslissing heel goed en zijn vervolgens aan de slag gegaan met het 

invullen van het trainersplaatje bij de jeugd. Wij zijn hier nog niet klaar mee maar wij zijn wel een eind op de goede weg. Fred Grens 

blijft trainer/coach van LENS A1. Peter Vonk wordt trainer/coach van LENS B1 en Dennis v.d.Steen gaat LENS C1 doen. Raymond 

Beck blijft bij LENS D1 de verantwoordelijke man en Nino Rampone en Arnold Oosterveer gaan samen LENS D2 trainen en 

coachen. Theo Hoefnagel blijft de man voor LENS E1 en LENS E2. De komende tijd gaan wij verder met het invullen van het 

trainersplaatje bij de jeugd. Heb je interesse, voor welk team dan ook, meldt je dan aan bij Hans van Rijthoven of bij Paul van den 

Steen. 

 

SPELERS GEBOREN IN 1983 T/M 1991 UITERLIJK 1 MAART 1 PASFOTO INLEVEREN!! 

 

PENALTYBOKAAL VOOR LENS B1 T/M LENS E6 
 

Ook dit seizoen organiseert de KNVB weer een penaltybokaal voor B- t/m E-klassers. Op vrijdag 19 april wordt bij JuVentaS 

een voorronde gehouden voor spelers uit Den Haag e.o. Natuurlijk gaan wij eerst op LENS strijden om de LENSpenaltybokaal. De 

trainers van iedere groep (B1 t/m E6) worden verzocht om uiterlijk 10 maart de namen van de beste drie schutters van hun groep door 

te geven aan Paul van den Steen. Vervolgens organiseren wij met hen de LENS-finale op dinsdag 19 maart. De beste twee van iedere 

groep mogen LENS dan vertegenwoordigen op 19 april bij JuVentaS. 

 

SPELERSPAS VOLGEND SEIZOEN VERPLICHT; PASFOTO Z.S.M. INLEVEREN!!! 
 

Komend seizoen wordt de spelerspas verplicht voor alle spelers geboren in 1991 of eerder. Wij verzoeken alle jeugdleden geboren in 

1983 t/m 1991 om z.s.m. één pasfoto met naam achter op in te leveren bij hun leider. Deze verzamelt ze en pas als hij ze allemaal 

heeft geeft hij deze af, in de ontvangen envelop, aan Paul van den Steen. Eind februari willen wij van iedere speler één pasfoto 

hebben!! 



****  LENS OP HET INTERNET  ****  www.lens-denhaag.nl  **** 
Pagina 148       

 

LENS C3 TE GAST BIJ HFC ADO DEN HAAG 
 

In het kader van het project "Fluit het geweld terug" mag LENS C3 op vrijdag 1 maart gratis naar de thuiswedstrijd van HFC ADO 

den Haag tegen Emmen. Nu het zo goed gaat met deze club is het altijd leuk om een wedstrijd bij te mogen wonen. LENS C3 is door 

ons voorgedragen omdat dit elftal meestal trouw twee keer in de week traint en ook op de zaterdagen een waardig vertegenwoordiger 

van LENS is. Bovendien zijn de begeleiders Patrick en Peter op vele fronten actief binnen onze club. De laatste maar zeer zeker niet 

de minste reden is dat er ook altijd veel ouders positief aanwezig zijn en ook zij mogen dus gratis mee naar deze wedstrijd. Echt 

verdiend dus veel plezier!!! 

 

AANVOERDERSBIJEENKOMST 
 

Op maandag 4 maart is de volgende aanvoerdersbijeenkomst. We verwachten alle aanvoerders van LENS A1 t/m D4 samen met een 

teamgenoot bij deze bespreking. Kan je zelf niet zorg dan wel voor vervanging. Overleg eerst binnen het elftal wat je wilt gaan 

bespreken . De leiders zullen jullie daarbij helpen als dat nodig blijkt te zijn. Alles mag aan bod komen (zelfs kritiek) als het maar 

positief wordt gebracht. De avond is in twee delen opgesplitst. We verwachten: 

-  

- de aanvoerders van LENS A1 t/m LENS B3 van 20.30 t/m 21.45 uur 

- de aanvoerders van LENS C1 t/m LENS D4 van 18.30 t/m 19.45 uur  

 

OUDERAVOND 
 

Zoals gebruikelijk organiseren wij ook dit seizoen een ouderavond op LENS. Op maandag 11 maart is de jeugdcommissie aanwezig 

om allerlei vragen van ouders te beantwoorden of om te discussiëren met de ouders over onderwerpen die zij bij ons aandragen. Het 

initiatief moet dus duidelijk van de ouders komen. Heb je iets te bespreken met ons maak dan van te voren wel even een afspraak met 

Paul van den Steen. Wij kunnen dan een afspraak inplannen op maandag 11 maart.  

 

CONTRIBUTIE-ACHTERSTANDEN 
 

Vorige week kregen een aantal jeugdspelers een brief mee naar huis om het laatste deel van de contributie te betalen. Een behoorlijk 

aantal ouders reageerden direct en betaalden contant op LENS. Wij hopen dat ook de andere ouders zeer binnenkort (uiterlijk 1 maart) 

hun achterstand zullen voldoen zodat wij geen train- en speelverboden op hoeven te leggen.  

 

BOETE BETALEN VAN 5 EURO WEGENS NIET OPKOMEN 
 

Sinds dit seizoen sturen wij de jeugdspelers (lees ouders) die zonder af te bellen zijn weggebleven bij de wedstrijd van hun team een 

brief waarin wordt gevraagd om even uit te leggen waarom ze niet opgekomen zijn en waarom ze niet afgebeld hebben. Tevens wordt 

een boete van 5 Euro opgelegd. Bijna geen van de ouders neemt even de moeite om te bellen en betalen zonder te zeuren de 5 Euro 

boete. Tot nu toe waren dit er al een kleine 90!!!!!!!!!!!!????????????? Er zijn echter ook ouders die net doen of ze van niets weten en 

deze ouders laten hun kind gewoon naar LENS toe gaan zonder de 5 Euro te betalen. Wij moeten de kinderen hierop aanspreken en 

dat is niet leuk voor ons maar zeker ook niet voor de kinderen. Toch zullen wij dit blijven doen net zo lang totdat de 5 Euro is betaald. 

Duurt het te lang dan sturen wij de kinderen naar huis zonder hen te laten voetballen. Het is aan de ouders om dit tegen te gaan. Wij 

vinden dit alles niet leuk maar kunnen helaas niet anders door het gedrag van enkele ouders!!    

       

                       De jeugdcommissie van LENS 

 

SPELERS GEBOREN IN 1983 T/M 1991 UITERLIJK 1 MAART 1 PASFOTO INLEVEREN!! 

 
WEDSTRIJDVERSLAGEN JEUGD 

LENS C3 – Dynamo’67 C1 7-3 

 

Op een mooie zonnige zaterdagmorgen moet LENS weer de punten zien te pakken tegen een onbekende ploeg die tegen 

RVC/Rijswijk gelijk had gespeeld; dus het zou wel eens een zware wedstrijd kunnen worden. Voor de wedstrijd werden er foto's 

gemaakt van het elftal. Deze zijn te bewonderen op onze eigen internetsite. Ton had zijn camera bij zich en schoot er lustig op los. Als 

de wedstrijd begint zet LENS de tegenstander goed onder druk. Bij vlagen zeer goed voetbal zodat de tegenstander er niet aan te pas 

kwam. Dan een vrije trap van Roman en die vliegt er zo maar in. Een uitval van Dynamo'67 en de gelijkmaker zit er in. (Jordy ... 

ballen moet je oprapen ze springen niet zo maar in je handschoenen.) Maar LENS zet door en scoort weer. Met de rust is het dan ook 

3-1. Na de rust gaat de ploeg gewoon door en scoort weer. LENS moet nog twee keer toe staan dat de tegenstander kan scoren. 

Tenslotte loopt LENS uit naar score van zeven drie.  

Tip: Jongens als wij het middenveld beter gaan bezetten kunnen wij wat rustiger rondspelen. 
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LENS C3 – RVC/Rijswijk  C4  4-2 
 

Vandaag de wedstrijd  tegen de nummer 2 . Uit, hadden wij de wedstrijd verloren, dus er viel iets goed te maken. V. Auter kon door 

omstandigheden niet aan de wedstrijd deelnemen. Na vijf min. word  een speler ‘neergelegd’ in de zestien …  dus een pingel.  LENS 

scoort . Het spel golft op en neer dan weer een prime combinatie en nummer 2 zit er in. Dan valt de concentratie achterin weg en de 

tegenstander kan twee keer scoren. LENS zet een tandje bij en wij gaan rusten met de stand 3-2. Na de rust krijgt de tegenstander nog 

wel kansen maar kan ze niet maken. LENS scoort nog een keer en de drie punten zijn weer binnen.  

Jongens kampioen kunnen wij niet meer worden. Maar de tweede plaats zit er voor deze groep echt wel in. En dit is ook klasse. De 

speler van de wedstrijd was echt onze keeper Jordy. Het ‘commentaar’ van ons heeft hij duidelijk goed gemaakt. Een perfecte 

wedstrijd derhalve. Complimenten gaan naar het hele team, de tegenstander RVC/Rijswijk -een sportief spelende ploeg, en naar de 

scheidsrechter. 

 

Peter en Patrick van Fessem 

 

Westlandia E 1- LENS E 1 2-3  
 

Helaas zonder Habin (had zich in de tijd vergist)speelden we vandaag tegen het sterke Westlandia. Het was heel moeilijk voetballen, 

want de storm leek in Naaldwijk nog veel erger. In de eerste helft, met de storm tegen, kwamen we met snelle uitvallen toch en paar 

keer gevaarlijk bij het doel van Westlandia. Twee grote kansen werden gemist. We hielden lang stand, maar de druk werd zo groot, 

dat Burak kansloos was bij een hard schot.  

De tweede helft was precies hetzelfde, maar nu met LENS constant in de aanval. Na 5 minuten was het al 1-1. Iedereen wachtte op 

nog meer doelpunten voor LENS, maar bij een uitval scoorde Westlandia echter fraai. Het werd steeds spannender. Reda scoorde na 

een voorzet, die zomaar het doel inwaaide!! Eigenlijk dacht niemand, dat er nog een overwinnaar zou komen. Gelukkig zorgde Kagan 

met een hard schot nog voor de 2-3 en doen we nog steeds mee om het kampioenschap.  

 

Theo 

 

LENS D4 – V.C.S. D4   5-1 
 

We begonnen heel goed. Na 5 minuten scoorde Adil een heel mooi doelpunt. Na 20 minuten scoorde Adil weer met een actie. En na 

een paar minuten scoorde Adil. En dat was zijn hattrick. 

Na een paar minuten scoorde Ogur. Hij schoot zo tegen de knie van die andere partij en ging bijna via de paal in het doel. 

In de tweede helft scoorde Ogur weer. Cengiz nam de corner. Hij schoot tegen een van de spelers aan. De bal kwam bij hem terug en 

Cengiz schoot de bal weer de lucht in. Daarna ging Tolga met een actie springen en maakte een fantastische kopbal. Helaas ging de 

bal over het net van het doel en was de wedstrijd afgelopen. De eindstand was 5-1. 

 

LENS D4 is de kampioen. 

Ze zijn echte kanjers en hele goeie vrienden. 

Geschreven door de kanjers van D4 Tolga, Cem en Ogur.  

 
Quick F1 - LENS F1: 0 - 0 
 

Onze sterkste elftal was op het veld. Met wind tegen daarom was Quick vaak bij ons doel maar onze super van der Sar "Ferhat" hield 

alle ballen tegen. Maar helaas was Mouad niet zo fit en Kevin zat af en toe te slapen. In de tweede helft hadden we een ander super 

keeper. Dudek alias Jouad. Hij hield ook alle ballen tegen en onze spel werd beter vooral de achterhoede deed heel erg goed. Kevin 

scoorde nog een goal maar de scheidsrechter zag niet dat hij over de lijn ging dus eindstand 0 - 0. Volgende week gaan we weer 

lekker voetballen en hopelijk is er dan weinig wind. 

 

 

Pupil van de week : Dennis Boateng 

 
Klik hier voor de foto op de LENS-site 

 
Op 3 februari 2002 speelde LENS 1 tegen Haagse Hout 1. Eén van de spelers van LENS D4 was voor, tijdens en na de wedstrijd gast 

van het eerste elftal van LENS. Zijn naam is Dennis Boateng. 

Dennis is 11 jaar oud en voetbald sinds 2 jaar bij LENS. De pupil van deze week zit in groep 7B van basisschool Drentse Hoek. Juf 

Simone is erg aardig en lacht veel. Vooral het buiten spelen is leuk op school 

Onze pupil en de D4. 

 

Dennis verheugt zich op een tweedaags voetbaltoernooi in mei. De spelers van D4 blijven daar dan ook slapen. 

Peter van Fessem is de trainer van D4. Elke maandag leert hij de jongens het voetbalspelletje en heeft veel aandacht voor snel 

passen. Soms wordt er ook een partijtje voetbal gespeeld. 

http://www.lens-denhaag.nl/pupil/foto_dennis.jpg
http://www.lens-denhaag.nl/pupil/foto_dennis.jpg
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Dennis omschrijft zijn leider, de vader van Rishwen, als een leuke en slimme leider die goed leiding geeft aan “ “ons team”. 

Wat is zo leuk aan de D4? Soms doen ze grappige dingen zoals geintjes na de training. 

 

Meestal speelt Dennis rechts-back. Tijdens de wedstrijden is hij vaak goed in passen en in sprinten. 

 

En wat Dennis nog meer over zichzelf verteld: 

- Beste vrienden zijn Asrai en Nicky; 

- Droomt ervan een goeie voetballer te worden; 

- Beleeft veel plezier aan toernooien; 

- Speelt graag met z’n Playstation (1) waarbij FIFA 2000 z’n favoriete spelletje is. 

- Kijkt graag naar Fox Kids; 

- Eet graag spagetti en macaroni. 

 

Later wil Dennis graag profvoetballer worden (bij Arsenal of P.S.V.) of anders basketballer. 

 

Favoriet profvoetballer: Dennis Bergkamp. 

 

Een terugblik van de pupil van de week op de wedstrijd van LENS 1 – Haagse Hout 1. 

 

 

Tijdens de warming-up was ik samen met de spelers van het eerste bezig met rekken, passen en conditie-warming-up. 

 

De wedstrijd was soms een beetje te ruw. Ik zag dat twee rode en één gele kaart werden uitgedeeld. Misschien dat de spelers van 

LENS nog beter kunnen overpassen en meer aanvallend kunnen voetballen. De spelers van LENS liepen goed vrij en speelden goed 

naar de zijkanten. Kansen kunnen nog beter benut worden. 

Het mooiste moment van de wedstrijd was het doelpunt van Jimmy Spaans (3e doelpunt). Het was een doelpunt vanuit een vrije trap 

langs de muur. 

 

Mijn favoriete speler was Brian Linger omdat hij goed verdedigde 
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Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 

Den Haag                  tel  070 – 3661314 

 

Postadres  
Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 
Postbank     33.67.11 
Rabobank    129.924.229 

 

Samenstelling bestuur 
R.Vergeer    (vz) tel. 070 – 3661344 

F.Grens       (secr) tel. 010 – 4527327 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

C.Veldink   (penn.)    tel  079 – 3314348  

H.v.d.Sman tel. 070 – 3257887 

D.van Rijthoven         tel  070 – 3615208 

 

Senioren zondag en zaal 
W.J.M. Heijnen tel. 070 – 3461088 
 

Senioren zaterdag 
J.C. Ham                   tel. 070 – 3679687 

 

Jeugd 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

 

Club van 100 
H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek tel. 0182 – 521353 
H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

 

Coördinator techn. Zaken 
F. van Dijk                 tel.  070 – 3634818 
 

Bar 
 

Trainers 
Zondag 

H. Lamens  tel. 070 – 3455787 

A.’s-Gravendijk tel. 070 – 3966095 
 

Zaterdag 

C. Cakmak                 tel. 06 –14699183 

 
Redaktie 
C.Lamers                   tel. 070 – 3661314  

H.v.d.Sman                tel. 070 --3661314 

 

e-mailadres vv.lens@12move.nl 
 

Redaktie internet 
Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 

Cees Alting: cjalting@wanadoo.nl 
 

Internet-site: 

      www.lens-denhaag.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKTIE 

 Alle kopy moet vóór maandag 11 maart 2002  bij de redaktie binnen zijn. 

De kopy kunt u kwijt in de brievenbus in de hal van het clubgebouw 

 

      
 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   75e jaargang, nummer  14, 28 februari 2002 Opgericht 

O Opgericht 18 december 1920 

 

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
 

SPELERSPAS VOLGEND SEIZOEN VERPLICHT: PASFOTO 

INLEVEREN!! 
Nogmaals willen wij benadrukken dat volgend seizoen de spelerspas weer wordt ingevoerd voor 

alle voetballende leden die  geboren zijn voor 1992. Dit wil zeggen voor alle D-klassers t/m 

senioren. Dit betekent in ons district zo'n 350.000 pasfoto's laten maken en pasjes aanmaken. 

Zonder pasje echt niet voetballen!! De voorbereidingen zijn in volle gang en voor LENS betekent 

dit het inzamelen van de pasfoto's. Wij vragen alle spelende LENS-leden, die geboren zijn voor 

1992, om uiterlijk zondag 3 maart één pasfoto met naam achterop in te leveren hun leider of bij 

de aanvoerder. Vergeet het niet!!!!!!!! 

 

CONSUMPTIEPRIJZEN + AANTAL BARMEDEWERKERS MOETEN 

OMHOOG 
Helaas heeft het bestuur moeten besluiten om de meeste consumptieprijzen in ons clubgebouw 

per 4 maart te verhogen. De inkoopprijzen zijn de laatste tijd sterker gestegen dan gedacht en in 

vergelijking met de meeste verenigingen in Den Haag en omstreken waren de meeste prijzen bij 

ons wat aan de lage kant. De trouwe bezoekers van onze ledenvergaderingen weten bovendien 

dat wij al jaren de begroting niet meer sluitend weten te krijgen. De netto-opbrengst van ons 

clubgebouw laat sterk te wensen over. Door de verkoopprijzen aan te passen aan de 

inkoopprijzen en de organisatie rondom de bar sterk te verbeteren proberen wij minimaal een 

sluitende begroting te realiseren. Het enige dat nu nog moet worden gerealiseerd, en dat kan 

alleen maar door de leden zelf gebeuren, is het aantal barmedewerkers sterk te vergroten. We 

roepen en schrijven het al heel lang maar niemand reageert en eigenlijk is dit heel asociaal. Tien 

vaste barmedewerkers zorgen er voor dat ons clubgebouw week in week uit ruim 60 uur is 

geopend. Dit aantal moet minimaal verdubbelen!!!!!!!!!!!!!! Wie komt helpen??????????????? 

 

OFFICIEEL LENSTENUE 
Sinds dit seizoen is er een officieel LENStenue (broekje, shirt en kousen) ontworpen. Het is de 

bedoeling dat alle LENSteams (senioren en jeugd), die nieuwe kleding gaan bestellen, vanaf nu 

alleen het officiëleLENStenue kopen bij Free Kick Sport aan de Weimarstraat. De 

uitzonderingen, die er nu natuurlijk nog veelvuldig zijn, worden aan het eind van de looptijd dus 

alleen vervangen door het officiële LENStenue.  

 

LENS 1 (ZAT EN ZON) IN DE COMPETITIE 
LENS 1 (zat) boft niet echt dit seizoen. Ook de wedstrijd tegen Neta Dall moet, ondanks de 3 - 1 

winst, maar snel vergeten worden. De wedstrijd tegen GONA werd helaas afgekeurd. LENS 1 

(zon) speelde in een schitterende ambiance (mooi weer en heel veel publiek) met 1 - 1 uit tegen 

koploper GDA. De twee volgende wedstrijden zijn voor LENS 1 (zon) beslissend voor de tweede 

periode. LENS gaat hierin aan kop maar GONA en Scheveningen liggen op de loer. Twee keer 

winnen en we zijn verzekerd van een heerlijk toetje: de nacompetitie!! Heel veel succes!! De 

wedstrijden voor de komende twee weken zijn: 

 

 

- zaterdag 2 maart: 14.30 uur LENS 1 (zat) - De Postduiven 1 (zat) => 12 minuten uitspelen 

bij stand 1 - 1  

- zondag 3 maart: 14.00 uur GONA 1 (zon) - LENS 1 (zon) => Terrein Beresteinlaan 

- zaterdag 9 maart: 14.30 uur LENS 1 (zat) - Wanica Star 1 

- zondag 10 maart: 14.30 uur Rood Groen' 01 1 - LENS 1 (zon) => Terrein VIOS aan de 

Melis Stokelaan 

 

           
 Het Bestuur 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2001/2002 

mailto:vv.lens@12move.nl
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- zaterdag 2 maart: 14.30 uur LENS 1 (zat) - De Postduiven 1 (zat) => 12 minuten uitspelen bij stand 1 - 1  

- zondag 3 maart: 14.00 uur GONA 1 (zon) - LENS 1 (zon) => Terrein Beresteinlaan 

- zaterdag 9 maart: 14.30 uur LENS 1 (zat) - Wanica Star 1 

- zondag 10 maart: 14.30 uur Rood Groen' 01 1 - LENS 1 (zon) => Terrein VIOS aan de Melis Stokelaan 

 

            Het Bestuur 

 

 

 SENIOREN ZONDAG     SENIOREN ZATERDAG 

 Algemene informatie     Algemene informatie 

 Contactpers.    W.J.M. Heijen   tel: 070 - 3461088  Contactpers. J. Ham tel: 070 - 3679687   

                J. Verkijk tel: 070 - 3617033

 Wedstrijddag   B. Vierling       sema: 06 - 65000816 

           Mob.  06 - 17406344  

 

  Afkeuringinformatie ( niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFOthuis / teletekst pag. 603 of 

  De afkeuringlijn KNVB District West 3 tel: 0900-9008000 

 

 

PROGRAMMA SENIOREN ZATERDAG EN ZONDAG 
 

Zaterdag 2 maart 2002 

14.00 uur  LENS 1 (zat)  -  de Postduiven 1  veld 1  339516 D.Vastenburg 

 

Zondag 3 maart 2002  

14.00 uur  GONA 1  -  LENS 1  Beresteinlaan  B.C.van Maaren 

10.30 uur  GONA 2  -  LENS 2  Beresteinlaan  W.P. van Gerdingen 

10.30 uur  LENS 3  -  Delft 5   veld 1/2  (vr) NN 

10.00 uur  HMSH 5  -  LENS 4  Vrederustlaan  A.Veenstra 

12.00 uur  WIK 6  -  LENS 5  Zuiderpark  NN 

 

Zaterdag 9 maart 2002  

14.30 uur  LENS 1 (zat)  - Wanica Star1  veld 1  209088 H.J.Moerenhout 

 

Zondag 10 maart 2002 

14.30 uur  Rood Groen ‘01 1 - LENS 1  Melis Stokelaan (VIOS) G.J.Ouwehand      

11.30 uur  LENS 2  - VIOS 2  veld 1  264705 R.G.Houtman 

10.30 uur  LENS 3  - ??????   veld 3  (vr) NN 

10.30 uur  LENS 4  - HDV 3   veld 2  270210 NN 

10.00 uur  Jai Hanuman  6  - LENS 5  Muurbloemweg  NN 

 

Aanvoerders: 

LENS 3: Michael v.d Voort  tel: 070-3664625                   

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers  tel: 070-3250789 

LENS 5: Jan Muns   tel: 070-3975459 

 

 

GDA HOUDT LENS OP AFSTAND 
GDA 1 - LENS 1    1-1             17 februari 2002         door Jaap Colpa 

 

GDA en LENS liggen elkaar. Twee technische ploegen die willen strijden, respect hebben voor elkaar en sportiviteit hoog in 

het vaandel hebben staan. De wedstrijd van vandaag haalde niet het niveau van de thuiswedstrijd op de Hengelolaan, maar 

dat was ook een wedstrijd van uitzonderlijke klasse. Het was nu voetbaltechnisch wel wat minder, maar nog steeds heel leuk 

om te zien. Een fraai februarizonnetje zorgde er al voor dat het lekker toeven was langs de lijn en het vertoonde spel maakte 

het nog aangenamer. De uitgangsstelling was duidelijk: LENS had de opdracht om drie punten in de wacht te slepen teneinde 

in de stand op de ranglijst dichter naar koploper GDA te kruipen. Op imponerende wijze wist GDA vorige week de 1e 

periodetitel binnen te halen door SOA met grote cijfers aan de kant te zetten. 

 

LENS was dus gewaarschuwd en stond voor een extra lastige klus omdat het met een gehandicapt team moest aantreden. Maar liefst 

vier vaste krachten konden niet worden opgesteld. Michael Oude Nijhuis, Jimmy Spaans, Fred Spa en Dennis v.d Steen ontbraken op 

het appèl, dus Hans Lamens moest flink improviseren met de opstelling. De invallers deden het echter naar behoren en vooral keeper 

Reno Vorkink onderscheidde zich met een aantal fabelachtige reddingen. 

Hebben alle senioren nu al  

1 pasfoto ingeleverd bij hun 

aanvoerder??? Nee, doen!! 
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De eerste gedeelte voor de pauze gaf van beide kanten een wat nerveus beeld. De Loosduiners kwamen het best uit de startblokken en 

verschenen in het eerste kwartier een aantal malen dreigend voor het LENSdoel. LENS weerde de storm bekwaam af en kreeg allengs 

meer greep op de wedstrijd. Dat leidde tot een aantal goede mogelijkheden. De beste was voor Lourinho Rocha die in de 35e minuut 

alle tijd en ruimte kreeg om een mooie voorzet van Johnny Mansveld tot doelpunt te verheffen, maar hij mikte helaas naast. 

 

Vijf minuten na de thee was het wél raak. Dobias Hogervorst knikte een hoekschop hard tegen de touwen. Acht minuten later leek 

Sascha Glaudemans de beslissing op de voet de hebben. Vanaf de rand van het strafschopgebied kon hij aanleggen, maar de GDA-

goalie keerde zijn pegel op fraaie wijze. Nog in dezelfde minuut viel er wel een doelpunt, helaas aan de andere kant. Een misverstand 

in de LENS-defensie zorgde ervoor dat GDA-spits Ché Jansen kon inkoppen.  

Het werd daarna een leuk kijkspel, waarbij GDA de druk opvoerde. Dat leidde tot een aantal hachelijke situaties voor het LENSdoel. 

De blauwwitten werden tegen het einde van dit treffen voorin nauwelijks meer gevaarlijk en moesten zich beperken tot het 

vasthouden van het gelijke spel. Doordat onze defensie attent bleef spelen werd dat punt inderdaad in de wacht gesleept. Natuurlijk 

niet slecht tegen de koploper, maar op deze manier komen we ook niet dichterbij. Al met al voor de supporters een leuke, gezellige 

middag te gast bij een prima club. GDA wordt overal als de gedoodverfde kampioen afgeschilderd en heeft ook inderdaad een goed 

team. In de beide wedstrijden was LENS echter zeker niet de mindere. Het gat op de ranglijst lijkt misschien niet zo makkelijk 

overbrugbaar, maar........LENS blijft op de loer liggen. Ondanks dat GDA LENS op afstand wist te houden is de spanning zeker nog 

niet uit de competitie.  

Scoreverloop 

50.0-1 Dobias Hogervorst 

59.1-1 Ché Jansen 

Opstelling : 

Reno Vorkink 

Johnny Mansveld (87.Perry Boon), Brian Linger, Roger Riemen, Jochem van Loon; 

Fahrid Cijntje (46.Jeroen Hoefnagel), Maurice Schuurman, Dobias Hogervorst, Sascha Glaudemans (78.Paul Jansen); 

Lourinho Rocha, Elouafi Azahnoun 

 

PROGRAMMA SENIOREN ZAALVOETBAL 
 

Vrijdag 1 maart 2002  

20.00 uur  LENS DS1  -DSVP DS1 Ockenburgh 335798  NN 

20.00 uur  LENS 1  - Gr.Rood’93 De Blinkerd 330828  J.W.van Geen 

 

Maandag 4 maart 2002 

19.00 uur  WIK DS1  - LENS DS1 De Schilp   NN 

21.00 uur  LENS 1  - Yellows 1 Loosduinen 330832  A.Ammerlaan 

 

Woensdag 6 maart 2002  

22.00 uur  LENS 4  - ADIO 5 De Schilp 333476  NN 

 

Vrijdag 8 maart 2002  

20.00 uur  Snoekie 3  - LENS 2 Transvaal   NN 

21.00 uur  LENS 3  - VCS 2  Loosduinen 331706  NN 

 

Maandag 11 maart 2002  

19.00 uur  LENS 4  - CUVO 2 Loosduinen 333500  A.J.M.Ammerlaan 

 

Woensdag 13 maart 2002  

19.00 uur  LENS DS1  - VIOS DS1 De Schilp 334697  D.J.Degreef 

 

Vrijdag 15 maart 2002  

20.00 uur  LENS 2  - ADIO 2 Loosduinen 331114  E.van Maanen 

20.00 uur  Snoekie 2  - LENS 3 Transvaal    J.A.Reijenga 

21.00 uur  Haagse Hout 2  - LENS 1 Overbosch   F.Mina da Silva 

 

Maandag 18 maart 2002  

21.00 uur  VCS 5   - LENS 2 De Schilp   NN 

 

Dinsdag 19 maart 2002  

20.00 uur  Honselersdijk DS3 - LENS DS1 Sosef    NN 

 

Woensdag 20 maart 2002  

22.00 uur  LENS 1  - Nat.Ned. DH 1 Zuidhaghe 330840  NN 
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Donderdag 21 maart 2002  

22.00 uur  RKDEO 9  - LENS 4 RKDEO    N.Hassanin 

 

Vrijdag 22 maart 2002  

21.00 uur  LENS 3  - JuVentaS Loosduinen 331712  NN 

 

Dinsdag 26 maart 2002  

19.00 uur  LENS DS1  - JuVentaS DS2 Zuidhaghe 334705  NN 

 

Woensdag 27 maart 2002  

22.00 uur  Forum Sport 1  - LENS 1 Forum Kwadraat   L.S.van Abswoude 

22.00 uur  LENS 2  - VOGEL 2 Zuidhaghe 331122  J.L.Regeer 

22.00 uur  RAVA 4  - LENS 3 Ockenburgh   NN 

 

Ligging Sporthallen: 
Loosduinen : Groen van Prinstererlaan 276, tel: 3236706 

De Schilp : Schaapweg 2, Rijswijk,  tel: 3941507 

Ockenburgh : Wijndaelerduin 27,  tel: 3686588  

Sosef  : Strijphorst 1, Honselersdijk, tel: 0174-626272  

Westlandhal         : Spinel 4 ’s-Gravenzande                tel: 0174-415798 

Zuidhaghe : Melis Stokelaan 1201,  tel: 070-3671508 

  Ingang Beresteinlaan 

Overbosch : Vlaskamp 3   tel: 3474684 

De Blinkerd : Seinpoststraat 150  tel: 070-3522169 

Forum Kwadraat: Badhuislaan 3, Voorburg  tel: 070-3870800  

RKDEO  : Sportparkweg 1, Nootdorp tel: 015-3109577 

Transvaal : Majubastraat 41,  tel: 070-3893330 

 

Aanvoerders: 
LENS 1:      Oscar van der Laar tel: 06-22669238 

LENS 2:      Andre Kuypers tel: 070-3250471 

LENS 3       Ed Vuijk  tel: 070-3960448 (06-20247367) 

LENS 4:      Nico Vastenburg tel: 070-3294254 

LENS DS1: Bettie Driessen tel: 070-3295598 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2001/2002 
Algemeen contactpersoon: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag. Telefoon: 070-4400603 (tussen 19.00 en 20.30 

uur). 

Hoofdleider A- en B-klasse: Paul van den Steen  Tel: 070-4400603 bij geen gehoor 070-3615208 

Hoofdleider C- en D-klasse: Hans van Rijthoven  Tel: 070-3615208 bij geen gehoor 070-4400603 

Hoofdleider E- en F-klasse: Paul van den Steen  Tel: 070-4400603 bij geen gehoor 070-3615208 

 

Aangezien de hoofdleiders ook nog een gewone baan hebben verzoeken wij iedereen om het bellen te beperken tot ’s-avonds tussen 

19.00 en 20.30 uur. Graag ieders medewerking. Is de hoofdleider niet thuis bel dan gerust naar de andere hoofdleider. 

 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijds)wijzigingen mogelijk) 
 

Team 

Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  van 

LENS: 

Vervoer 

A1 02 mrt 14.30 uur DUNO A1 (*) Thuis Veld 3 13.30 uur  

 09 mrt 12.30 uur DWO A1 Thuis Veld 1 11.30 uur  

B1 02 mrt 12.45 uur Vitesse Delft B1 Uit Tanthof-Zuid/Delft 11.00 uur Auto 

 09 mrt 10.45 uur Forum Sport B1 Thuis Veld 1 09.45 uur  

B2 02 mrt 11.00 uur LENS C1 (*) Thuis Veld 1 10.00 uur  

 09 mrt 14.30 uur RVC/Rijswijk B3 Uit Spprk.Pr.Irene/Rijswijk 13.00 uur Auto/fiets 

B3 02 mrt 14.30 uur Die Haghe B2 (*) Uit Ockenburgh 13.00 uur Auto/fiets 

 09 mrt 14.30 uur Velo B3 Thuis Veld 3 13.45 uur  

C1 02 mrt 11.00 uur LENS B2 (*) Thuis Veld 1 10.00 uur  

 05 mrt 19.00 uur ADO Den Haag C2 (b) Thuis Veld 2 18.00 uur  

 09 mrt 12.00 uur VCS C1 Uit Dedemsvaartweg 10.45 uur Lopen 
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C2 02 mrt 13.00 uur ODB C1 Uit Albardastraat 11.30 uur Auto 

 09 mrt 09.30 uur Die Haghe C1 Uit Ockenburgh 08.00 uur Auto 

C3 02 mrt 13.00 uur Haagse Hout C1 Thuis Veld 1 12.15 uur  

 09 mrt 12.00 uur RAVA C1 Thuis Veld 3 11.15 uur  

C4 02 mrt 09.30 uur TAC'90 C1 Thuis Veld 1 08.45 uur  

 09 mrt 10.00 uur Quick C5 Uit Savorninlohmanlaan 08.45 uur Auto 

D1 02 mrt 09.30 uur Die Haghe D1 (*) Uit Ockenburgh 08.15 uur Auto 

 09 mrt 09.30 uur VCS D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

D2 02 mrt 09.30 uur De Jagers D1 Thuis Veld 3 08.30 uur  

 09 mrt 11.00 uur Laakkwartier D2 Uit J.v.Beersstraat 09.30 uur Auto 

D3 02 mrt 12.00 uur Duindorp SV D1 Thuis Veld 3 11.15 uur  

 09 mrt 09.30 uur WIK D3 Thuis Veld 3 08.45 uur  

D4 02 mrt 11.00 uur VCS D4 Uit Dedemsvaartweg 10.00 uur Lopen 

 09 mrt 11.00 uur HBS D6 Uit Daal en Bergselaan 09.45 uur Auto 

E1 02 mrt 09.30 uur Honselersdijk E1 (*) Thuis Veld 2 09.00 uur  

 09 mrt 10.00 uur RKSVM E1 Uit Spprk Polanen/Monster 09.00 uur  

 11 mrt 18.30 uur Feyenoord F1 (*) Thuis Veld 2 18.00 uur  

E2 02 mrt 09.30 uur Honselersdijk E2 (*) Thuis Veld 2 09.00 uur  

 09 mrt 10.00 uur VUC E1 Uit 't Kleine Loo/Mariahoeve 08.45 uur Auto 

 11 mrt 18.30 uur Feyenoord F2 (*) Thuis Veld 2 18.00 uur  

E3 02 mrt 11.30 uur TEDO E1 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 09 mrt 11.30 uur Vitesse Delft E2 Thuis Veld 2 11.00 uur  

E4 02 mrt 11.30 uur Honselersdijk E3 (*) Thuis Veld 2 11.00 uur  

 09 mrt 11.30 uur Laakkwartier E4 Thuis Veld 2 11.00 uur  

E5 02 mrt 13.30 uur Honselersdijk E4 (*) Thuis Veld 2 13.00 uur  

 09 mrt 09.30 uur Forum Sport E9 Thuis Veld 2 09.00 uur  

E6 02 mrt 09.00 uur Monster E6  (*) Uit Spprk Polanen/Monster 08.00 uur Auto 

 09 mrt 09.45 uur HBS E13 Uit Daal en Bergselaan 08.45 uur Auto 

F1 02 mrt 11.00 uur Honselersdijk F1 (*) Uit Strijphorst/Honselersdijk 10.00 uur Auto 

 09 mrt 09.30 uur Velo F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

F2 02 mrt 11.00 uur Honselersdijk F2 (*) Uit Strijphorst/Honselersdijk 10.00 uur Auto 

 09 mrt 13.30 uur JAC F1 Thuis Veld 2 13.00 uur  

F3 02 mrt 10.00 uur Honselersdijk F6 (*) Uit Strijphorst/Honselersdijk 09.00 uur Auto 

 09 mrt 08.45 uur HVV F4 Uit Hogenhoucklaan 07.30 uur Auto 

F4 02 mrt 09.00 uur Honselersdijk F8 (*) Uit Strijphorst/Honselersdijk 08.00 uur Auto 

 09 mrt 11.00 uur Voorschoten F13 Uit Weddeloop/Voorschoten 09.30 uur Auto 

F5 02 mrt 09.00 uur Honselersdijk F9 (*) Uit Strijphorst/Honselersdijk 08.00 uur Auto 

 09 mrt 13.30 uur Semper Altius F3 Thuis Veld 2 13.00 uur  

F6 02 mrt 13.30 uur Oliveo F11 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 09 mrt 09.00 uur Oliveo F10 Uit Groene Wijdte/Pijnacker 07.45 uur Auto 

(*) = vriendschappelijke wedstrijd!!! 

SPELERS GEBOREN VOOR 1992 MOETEN UITERLIJK 2 MAART 1 PASFOTO INLEVEREN!! 

 

B I J Z O N D E R H E D E N: 
- Afbellen wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd alleen bij de hoofdleider thuis tussen 19.00 en 

20.30 u. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks vanaf 16.00 uur en op zaterdag pas vanaf  7.30 uur. 

- Afbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur af op LENS (070-3661314) 

- Wedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Voor 08.15 uur 

bellen heeft geen zin; wij weten dan nog niets!! Bel nooit naar de hoofdleider thuis!!  

- Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

- Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen!! 

- Vragen, opmerkingen, ideeën: bel alleen ’s-avonds naar de hoofdleider tussen 19.00 en 20.30 uur. 

- De volgende LENS-revue verschijnt op donderdag 14 maart 

- Aanwezig jeugdcommissie op: - 2 maart vanaf  07.30 uur: Gerad Marinus en Paul van den Steen 

     - 9 maart vanaf  07.30 uur: Diana en Hans van Rijthoven 

- Opstellingen als bekend. LENS F6 zie kopie hieronder!! 

 

LENS F6 IS INGEDEELD 
Wat later dan andere seizoenen is nu ook LENS F6 ingedeeld. Afgelopen twee weken kwamen er maar liefst 7 nieuwe spelers zich 

aanmelden. LENS F6 bestaat voorlopig uit: Y.Achalhi, A.Adrovic, S.v.Marwijk, R.Ozdemir, K.Ozdilek, N.Solma en M.St-Jago. Zij 

zijn al ingedeeld in de competitie. Heel veel voetbalplezier op LENS!!! Op dit moment is er nog plek voor een viertal F-klassers om 

zowel LENS F5 als LENS F6 aan te vullen naar 10 spelers. Neem dus gerust een vriendje mee naar de training!! 

 

COMPETITIEVOETBAL AFGEKEURD OF NIET?? 
De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook  niet op 
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vrijdagavond of zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen of het competitievoetbal 

doorgaat of niet zijn: 

- Bellen naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Dit is meestal pas mogelijk vanaf ongeveer 08.15 uur omdat wij vaak niet 

eerder weten wat er doorgaat of niet. Dit komt omdat andere verenigingen vaak pas later aanwezig zijn. Moet je voor 08.30 uur 

verzamelen kom dan altijd gewoon naar LENS toe!!! 

- Bellen naar de KNVBafkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is hierop de 

informatie te verkrijgen en dan uitsluitend nog voor LENS A1 t/m C4. 

- Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke 

thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van de  tegenstander.  

- Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infothuis, Nederland 3 (ook* teletekst bladzijde 603) of de 

LENSafkeuringslijn op vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om te weten is dat 

alle A-B en C-elftallen van LENS vallen onder district West II en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder district 

West II en onder categorie II. 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet. Nog dommer is 

het om zo maar weg te blijven. Bij twijfel gewoon naar LENS komen!!  

 

SCHADUWPROGRAMMA BIJ ALGEHELE AFKEURING 
Bij algehele afkeuring van het competitieprogramma gaan de onderstaande teams altijd trainen (verplicht) op de samenkomsttijd van 

de wedstrijd: LENS A1, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1 en F2. De andere teams doen alleen iets als hun trainer dit met hun 

afgesproken heeft. Voor alle teams geldt: wordt er getraind neem dan altijd voetbal- en sportschoenen mee. 

 

EERDER AFBELLEN VOOR O.A. OPEN DAGEN, RAMADAN EN SLACHTFEEST 
Wij kunnen het niet genoeg benadrukken en doen het daarom nogmaals te meer omdat het nog steeds regelmatig mis gaat. Incidenteel 

afbellen (bij ziekte, blessure o.i.d.) moet op de vrijdagavond gebeuren maar alleen bij de hoofdleider thuis tussen 19.00 en 20.30 uur. 

Nog steeds zijn er spelers die afbellen bij de leider van het team of overdag op LENS. Dit is fout!!!!!!!!!!!!! Daarnaast hebben wij 

binnen LENS ook te maken met heel veel afbellers voor het einde van de Ramadan en voor het slachtfeest. Dit soort festiviteiten zijn 

net als vakanties en de open dagen voor de scholen ruim van te voren bekend en dit betekent soms dat er teams niet kunnen voetballen 

omdat er te veel spelers ontbreken. Weten wij dit ruim van te voren dan kunnen wij de KNVB verzoeken om de wedstrijd uit te stellen 

of te verplaatsen naar een andere dag. Toch bellen deze spelers vaak pas op donderdag of vrijdag voor de wedstrijd af en dan is het 

niet meer mogelijk om de wedstrijd te verplaatsen of te annuleren. In dit geval betekent het een forse boete betalen wegens niet 

opkomen. Wij vragen de ouders om in het vervolg bij dit soort activiteiten ruim van te voren (minimaal het weekend er voor) al af te 

bellen bij de hoofdleider zodat wij tijd genoeg hebben om e.e.a. te regelen. Graag ieders medewerking!!! 

 

AANGEPAST TOERNOOI-OVERZICHT 
Op het publicatiebord, direct links na de ingang van ons clubgebouw, hangt een aangepast toernooi-overzicht. Toernooien zijn 

vervallen of er zijn toernooien bij gekomen. Kijk er eens goed op en reserveer deze data alvast in de agenda. 

 

SPELERS GEBOREN VOOR 1992 MOETEN UITERLIJK 2 MAART 1 PASFOTO INLEVEREN!! 

 

PENALTYBOKAAL VOOR LENS B1 T/M LENS E6 
Ook dit seizoen organiseert de KNVB weer een penaltybokaal voor B- t/m E-klassers. Op vrijdag 19 april wordt bij JuVentaS een 

voorronde gehouden voor spelers uit Den Haag e.o. Natuurlijk gaan wij eerst op LENS strijden om de LENSpenaltybokaal. De 

trainers van iedere groep (B1 t/m E6) worden verzocht om uiterlijk 10 maart de namen van de beste drie schutters van hun groep door 

te geven aan Paul van den Steen. Vervolgens organiseren wij met hen de LENS-finale op dinsdag 19 maart. De beste twee van iedere 

groep mogen LENS dan vertegenwoordigen op 19 april bij JuVentaS. 

 

SPELERSPAS VOLGEND SEIZOEN VERPLICHT; PASFOTO Z.S.M. INLEVEREN!!! 
Komend seizoen wordt de spelerspas verplicht voor alle spelers geboren in 1991 of eerder. Wij verzoeken alle jeugdleden geboren in 

1983 t/m 1991 om z.s.m. één pasfoto met naam achter op in te leveren bij hun leider. Deze verzamelt ze en pas als hij ze allemaal 

heeft geeft hij deze af, in de ontvangen envelop, aan Paul van den Steen. Op 2 maart willen wij van iedere speler één pasfoto hebben!! 

 

LENS C3 TE GAST BIJ HFC ADO DEN HAAG 
In het kader van het project "Fluit het geweld terug" mag LENS C3 op vrijdag 1 maart gratis naar de thuiswedstrijd van HFC ADO 

Den Haag tegen Emmen. We verzamelen om 19.00 uur op LENS en gaan gezamenlijk naar HFC ADO Den Haag toe. Omstreeks 

22.30 uur is iedereen weer thuis terug. Heel veel plezier!! 

 

SPELERS GEBOREN VOOR 1992 MOETEN UITERLIJK 2 MAART 1 PASFOTO INLEVEREN!! 

 

AANVOERDERBIJEENKOMST 
Op maandag 4 maart is de volgende aanvoerderbijeenkomst. We verwachten alle aanvoerders van LENS A1 t/m D4 samen met een 

teamgenoot bij deze bespreking. Kan je zelf niet zorg dan wel voor vervanging. Overleg eerst binnen het elftal wat je wilt gaan 
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bespreken . De leiders zullen jullie daarbij helpen als dat nodig blijkt te zijn. Alles mag aan bod komen (zelfs kritiek) als het maar 

positief wordt gebracht. De avond is in twee delen opgesplitst. We verwachten: 

 

- de aanvoerders van LENS A1 t/m LENS B3 van 20.30 t/m 21.45 uur 

- de aanvoerders van LENS C1 t/m LENS D4 van 18.30 t/m 19.45 uur  

 

OUDERAVOND 
Zoals gebruikelijk organiseren wij ook dit seizoen een ouderavond op LENS. Op maandag 11 maart is de jeugdcommissie aanwezig 

om allerlei vragen van ouders te beantwoorden of om te discussiëren met de ouders over onderwerpen die zij bij ons aandragen. Het 

initiatief moet dus duidelijk van de ouders komen. Heb je iets te bespreken met ons maak dan van te voren wel even een afspraak met 

Paul van den Steen. Wij kunnen dan een afspraak inplannen op maandag 11 maart.  

 

REISJES EINDE SEIZOEN 
De onderstaande reisjes worden tot nu toe georganiseerd: 

LENS C3: gaat op 30 maart naar Lichtaart Sport in België. Eerst een bezoek aan het pretpark Bobbejaanland. Slapen in Tongerlo 

(slaapzakken mee!!) en op 31 maart een internationaal toernooi bij Lichtaart Sport. Daarna terug naar LENS. De kosten voor deze trip 

bedragen 60,- Euro per persoon (exclusief 10,- Euro zakgeld). Betalen z.s.m. bij Peter van Fessem. 

LENS D1: gaat op 29 maart naar WSJ in Tilburg. Zij spelen een tweedaags (30 en 31 maart) internationaal toernooi. Verder verzint 

Raymond nog een aantal leuke dingen om het toernooi heen. Er is al gespaard door de spelers maar toch moet er nog 45,- Euro per 

persoon bij betaald worden (exclusief 15,- Euro zakgeld). Betalen z.s.m. bij Raymond Beck. 

LENS D4: gaat op 19 mei naar Limburg. Naar slaapgelegenheid wordt nog gezocht maar op 20 mei wordt een toernooi gespeeld bij 

Vaesrade. Wij kunnen alles pas definitief maken als alle spelers 25,- Euro hebben betaald bij Gerard. Snel doen anders zijn wij te laat 

en gaat deze leuke trip niet door. Dat zou zonde zijn!!!  

LENS E1+E2: gaan van 18 t/m 20 mei naar Landgraaf in Limburg. Zij slapen in tenten (slaapzak en kussen mee!!) en spelen op 19 

mei bij Kolonia een internationaal toernooi. Er wordt nog gezocht naar een tweede toernooi of naar wedstrijden. Verder vult Theo het 

recreatieve drukke programma op zijn eigen manier weer in. De kosten voor deze trip zijn 55,- Euro per persoon (exclusief 15,- Euro 

zakgeld). Graag dit geld overmaken op giro 201392 t.n.v. P.v.d.Steen, reisjes voetbal te Den Haag  

 

CONTRIBUTIE-ACHTERSTANDEN 
Vorige week kregen een aantal jeugdspelers een brief mee naar huis om het laatste deel van de contributie te betalen. Een behoorlijk 

aantal ouders reageerden direct en betaalden contant op LENS. Wij hopen dat ook de andere ouders zeer binnenkort (uiterlijk 2 maart) 

hun achterstand zullen voldoen zodat wij geen train- en speelverboden op hoeven te leggen.  

 

SPELERS GEBOREN VOOR 1992 MOETEN UITERLIJK 2 MAART 1 PASFOTO INLEVEREN!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt! 

Ik wil hiermee het jeugdbestuur en alle spelers en de leiding van de B2 bedanken voor de leuke kaart en de cadeaubon die ik heb 

gekregen tijdens mijn afwezigheid door mijn gebroken voet. Het gips is er nu af, maar ik moet over een aantal weken nog terug 

komen in het ziekenhuis. Ik moet dus voorlopig rustig aan doen en een wedstrijd spelen zit er voorlopig niet in.  

Hartstikke bedankt! 

Groetjes Gary Rijkers B2 

 

SV Erasmus C2 -  LENS C3  0-7 

LENS is na de winterstop goed uit de startblokken gekomen er werd drie keer op rij gewonnen, en dat geeft zelfvertrouwen aan de 

groep. Vandaag gaan wij op bezoek bij SC Eramsus. Thuis hebben wij de wedstrijd weggegeven dus viel er iets goed te maken. De 

jongens hadden er zin in dus als de scheids de wedstrijd laat beginnen zetten zij de tegenstander goed onder druk en het eerste 

doelpunt laat niet lang op zich wachten. Met mooie combinaties en goed samenspel laat LENS de tegenstander alle hoeken van het 

veld zien. Als het rustsignaal klinkt staan wij met 0-3 voor. Na de rust brengt de tegenstander twee C1-spelers in maar ook dat mocht 

niet baten. LENS was oppermachtig en scoort er lustig op los en de tegenstander loopt achter de feiten aan. De man van de wedstrijd 

is Jordy onze keeper.(klasse hoe jij die twee ballen er uit hield). Jongens een prima wedstrijd maar blijf met de voetjes op de grond. 

Trainer/coach Peter 
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VERSLAGEN LENS D3   Ruud van Herp trainer LENS D3. 
 

Na weken van afkeuring kon D3 eindelijk weer eens in aktie komen op de zaterdag. Op 02-02-2002: slecht weer, een harde wind 

(storm) deze belangrijke uitwedstrijd bij Zoetermeer werd door LENS nipt met 2-1 gewonnen zodat wij nog steeds in de race zijn 

voor het kampioenschap. Van de leider Richard Wir hoorde ik dat dit geen goede wedstrijd was van LENS, er werd veel gemopperd 

onderling en daardoor vergaten er een aantal spelers te voetballen. Op 09-02-2002: alweer een stormachtige uitwedstrijd, de 

tegenstander Quick, het werd een zware partij voor LENS. Het werd allemaal nog zwaarder doordat LENS D3 geen vaste keeper meer 

in het doel had staan, keeper Jerrel was gestopt met voetbal, jammer voor ons, Jerrel toch bedankt voor al die leuke wedstrijden. Isyan 

nog steeds geblesseerd, Emrah afgevoerd als lid omdat hij gewoon nooit meer kwam opdagen, Baris overgegaan naar LENS D2, Baris 

namens heel LENS D3 veel succes, we zullen je missen, Dennis Boateng ziek, gelukkig kwam Ogur Yalcin (D4) ons vandaag helpen, 

Ogur hartstikke bedankt. LENS D3 heeft gelukkig weer een andere keeper Warhel Kocer heeft te kennen gegeven om vast te keepen 

in ons team, klasse Warhel. De 1e helft storm tegen en LENS had het beste van het spel, Quick soms een uitval maar haalde niets uit. 

De 2e helft, LENS was in een diepe slaap, slechts 4 spelers aan onze zijde deden hun best, voor de rest had ik als trainer geen goed 

woord over. Patrick, Abdul, Ogur en Warhel kregen van mij een dikke voldoende, de rest een 1 voor de moeite. Op 16-02-2002 mocht 

LENS thuis om 14.30 uur aantreden tegen Loosduinen D2, Isyan was weer van de partij, Dennis maakte zijn debuut bij D3, vanaf de 

1e minuut konden we merken dat dit geen makkelijke partij zal worden, er werd door beide partijen strijd geleverd, snelle combinaties, 

soms een tikkeltje te hard maar het is en blijft voetbal, de 1e kansen waren voor Loosduinen maar LENS hield goed stand. Na een 

snelle counter zette Rodney goed door en wist gehaaid te scoren. LENS op 1-0 met deze stand gingen wij de rust in. De 2e helft, 

Loosduinen begint met een hard offensief, LENS weet gelukkig alle aanvallen af te slaan, verdediging maakt een paar kleine foutjes 

maar gelukkig wil iedereen vandaag voor elkaar werken, onder leiding van Abdul wordt er harder en beter verdedigd. Het spel word 

grimmiger, soms lopen de gemoederen een beetje hoog op. LENS wordt weer gevaarlijker, helaas worden een aantal kansen niet 

benut, Tsja, wij houden een wedstrijd voor het publiek graag spannend. Loosduinen neemt weer het initiatief en blijven azen op de 

gelijkmaker, alle aanvallen worden goed gepareerd en LENS neemt over, een goede combinatie en jawel, Dennis Boateng maakt de 

belangrijke 2-0, vanaf dat moment wordt de wedstrijd op slot gezet en loopt de wedstrijd rustig naar het einde. Proficiat mannen. 

Beste speler vandaag Abdul. Wij hopen dat Dennis bij D3 blijft voetballen. 

 

LENS E 1 - VELO E1  

We begonnen deze wedstrijd fel en goed. Met DHC, RKDEO en VELO strijdt LENS om het kampioenschap. In de eerste helft was 

LENS beter en kwam verdiend op een 1-0 voorsprong. VELO was echter toch regelmatig gevaarlijk, omdat ze twee heel goede 

voetballers rond hebben lopen. In de tweede helft waren het toch die twee, die voor de LENS-spelers niet te houden waren. Al snel 

werd het 1-1 ( een eigen doelpunt helaas ) en al snel volgde de 1-2 na een knappe actie dwars door het midden. Helaas liet LENS de 

koppies een beetje hangen en toen VELO op 1-3 kwam, na een verkeerde uittrap van de keeper, konden we de fysiek sterkere 

tegenstander niet meer van een overwinning afhouden. We krijgen RKDEO nog thuis en bij winst doen we nog mee in een seizoen, 

waarin we zeer veel leuke en goede wedstrijden gespeeld hebben.  

 

DELFIA E 1 - LENS E 1  

Al het voetbal was afgekeurd en toch konden we bij DELFIA op het kunstveld spelen. Het was heel apart en ook leuk, dat er om het 

veld een boarding was. In het begin merkten we, dat de tegenstander dat meer gewend was, maar al snel bleek, dat LENS toch het 

betere team was. Slim gebruik makend van die boarding ( Reda en Mitchel ) zette LENS goede aanvallen op. Tot 3-3 kon de 

tegenstander het nog volhouden, maar daarna werd het tempo opgevoerd en werd het een duidelijke overwinning.  

( 12-5 ) Dit kunstveld is heerlijk om te voetballen, het loopt lekker, is natuurlijk lekker vlak en de bal rolt niet zo overdreven snel als 

op andere kunstvelden. Alleen het vallen doet iets meer pijn, dan op een echt grasveld, zeiden de spelers.  

Theo 

 
 
 
 
 
 

 

OPGELET ! 

 
Lens 3 heeft inloopshirts van de sponsor aqua gekregen. Ook heeft Lens 3 diverse spelers van andere elftallen ook de jeugd te leen 

gekregen. Natuurlijk lopen deze spelers ook warm in de inloopshirts, wat blijkt, wij denken dat er per ongeluk inloopshirts door de 

gastspelers zijn meegenomen naar huis. Deze shirts hebben wij nog niet teruggekregen dus drie spelers van Lens 3 hebben geen 

inloopshirt. Willen de gastspelers die bij Lens 3 hebben meegevoetbald zo vriendelijk zijn om nog een keertje in hun kast of 

voetbaltas te kijken.  
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Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 

Den Haag                  tel  070 – 3661314 

 

Postadres  
Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 
Postbank     33.67.11 
Rabobank    129.924.229 

 

Samenstelling bestuur 
R.Vergeer    (vz) tel. 070 – 3661344 

F.Grens       (secr) tel. 010 – 4527327 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

C.Veldink   (penn.)    tel  079 – 3314348  

H.v.d.Sman tel. 070 – 3257887 

D.van Rijthoven         tel  070 – 3615208 

 

Senioren zondag en zaal 
W.J.M. Heijnen tel. 070 – 3461088 
 

Senioren zaterdag 
J.C. Ham                   tel. 070 – 3679687 

 

Jeugd 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

 

Club van 100 
H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek tel. 0182 – 521353 
H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

 

Coördinator techn. Zaken 
F. van Dijk                 tel.  070 – 3634818 
 

Bar 
 

Trainers 
Zondag 

H. Lamens  tel. 070 – 3455787 

A.’s-Gravendijk tel. 070 – 3966095 
 

Zaterdag 

C. Cakmak                 tel. 06 –14699183 

 
Redaktie 
C.Lamers                   tel. 070 – 3661314  

H.v.d.Sman                tel. 070 --3661314 

 

e-mail vv.lens@12move.nl 
 

Redaktie internet 
Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 

Cees Alting: cjalting@wanadoo.nl 
 

Internet-site: 
 

       www.lens-denhaag.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKTIE 

 Alle kopy moet vóór maandag  25 maart 2002. bij de redaktie binnen zijn. 

De kopy kunt u kwijt in de brievenbus in de hal van het clubgebouw 

 

      
 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   75e jaargang, nummer 15, 14 maart 2002 Opgericht 

O Opgericht 18 december 1920 

 

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
 

EDAUW & JOHANNISSEN HEEFT SPONSORCONTRACT VERLENGD 
Afgelopen zondag heeft de sponsorcommissie met Harry Dietz van Edauw en Johannissen om de 

tafel gezeten. Het resultaat van dit gesprek is dat Edauw en Johannissen ook volgend seizoen 

hoofdsponsor is van onze seniorenselectie (zondag). Wij zijn zeer verguld met de uitkomst van 

dit gesprek want zonder goede hoofdsponsor is een selectie niet te runnen voor een vereniging als 

LENS. Wij bedanken, ook namens de spelers en begeleiding van de selectie, Edauw en 

Johannissen en in het byzonder Harry Dietz voor dit gebaar. Het spreekt hopelijk voor zich dat 

onze leden hun zakelijk drukwerk laten verzorgen door E&J (zie advertentie in de LENSrevue). 

De sponsorcommissie gaat nu verder op zoek naar nog enkele co-sponsors en dat is zeker geen 

gemakkelijke opgave. De sponsorcommissie kan daarbij best wat hulp gebruiken. Interesse, veel 

zakelijke contacten, neem dan contact op met Hans Kooyenga of Richard v.d.Hoek (zie colofon). 

Hier kunt u zich ook melden voor eventuele sponsoring op welk gebied dan ook (reclamebord, 

kledingsponsor, advertentie LENSrevue etc.).       

 

DIANA VAN RIJTHOVEN STOPT  
Per 1 april a.s. stopt Diana van Rijthoven met haar werkzaamheden binnen het bestuur en de 

jeugdcommissie. Wij begrijpen de beslissing van Diana heel goed en zijn blij dat zij diverse 

taken zoals de ledenadministratie, de maandelijkse jeugdcommissie diensten op de zaterdag etc. 

nog wel blijft uitvoeren. Hadden we maar meer van dit soort leden die achter de schermen heel 

veel werk voor LENS verrichten. Diana; bedankt voor je inzet in het bestuur en in de 

jeugdcommissie. 

 

SPELERSPAS VOLGEND SEIZOEN VERPLICHT: PASFOTO 

INLEVEREN!! 
Het inzamelen van de pasfoto's verloopt voorspoedig maar bij enkele elftallen stagneert het 

inzamelen helaas. Ook de spelers van onze zaalteams (m.u.v. de spelers die ook op het veld 

spelen!!!) moeten 1 nieuwe pasfoto met naam achterop inleveren. Binnenkort ontvangen wij van 

de KNVB de spelerspasjes. Hierop moet de foto geplakt worden en de pasjes moeten persoonlijk 

door de speler ondertekent worden (onder 16 jaar door ouder of voogd). Daarna gaat alles weer 

richting KNVB die alles in orde maakt voor het nieuwe seizoen. Met ingang van volgend seizoen 

zijn deze pasjes echt verplicht voor alle spelers van de D-jeugd t/m de senioren. Zonder pasje 

echt niet voetballen vanaf 1 oktober!!!!! Dit pasje moet frauderen (valse naam opgeven, te oude 

spelers opstellen etc.) tegengaan. Geef daarom zeer snel een pasfoto met naam achter op af aan 

de aanvoerder of de leider van je team zodat wij voldoende tijd hebben om het vervolgtraject in 

gang te zetten. 

 

LENS 1 (ZAT EN ZON) IN DE COMPETITIE 
Dit waren geen topweken voor beide LENS-elftallen. LENS 1 (zat) verspeelde in de resterende 

12 minuten tegen koploper De Postduiven de 1 - 1 gelijke stand. Door heel slap spel een 

onverwachte 1 - 2 nederlaag. Tegen Wanica Star werd het een keurige 3 – 0 overwinning.  

 

 

 

 

 De nacompetitie is het streven. Dit kan door het winnen van de tweede periode of een derde 

(zeker) of een vierde (kans is dan ook nog groot) plaats in de comeptitie.LENS 1 (zon) kon de 

tweede periode pakken maar moest dan wel rechtstreeks afrekenen met twee concurrenten t.w: 

GONA (3-0 verlies) en Rood Goen'01 (0 – 1 winst) De tweede periode gaat nu naar GONA of 

naar Scheveningen maar de nacompetitie is echter nog steeds haalbaar via het winnen van de 

derde periode of wellicht door een derde plaats in de competitie!! Succes!! De wedstrijden voor 

de komende periode zijn: 

- 16 maart 14.30 uur HTSV 1 - LENS 1 (zat)   Terrein: Guntersteinweg 

- 17 maart 14.00 uur LENS 1 (zon) - Quick Steps 1 (zon)  

- 23 maart 14.30 uur LENS 1 (zat) - DZS 1 

- 24 maart 14.00 uur Scheveningen 1 (zon) - LENS 1 (zon) Terrein: Houtrustweg 

 

mailto:vv.lens@12move.nl
mailto:webmaster@lens-denhaag.nl#webmaster@lens-denhaag.nl
mailto:cjalting@wanadoo.nl#cjalting@wanadoo.nl
www.lens-denhaag.nl#www.lens-denhaag.nl
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De nacompetitie is het streven. Dit kan door het winnen van de tweede periode of een derde (zeker) of een vierde (kans is dan ook nog 

groot) plaats in de comeptitie.LENS 1 (zon) kon de tweede periode pakken maar moest dan wel rechtstreeks afrekenen met twee 

concurrenten t.w: GONA (3-0 verlies) en Rood Goen'01 (0 – 1 winst) De tweede periode gaat nu naar GONA of naar Scheveningen 

maar de nacompetitie is echter nog steeds haalbaar via het winnen van de derde periode of wellicht door een derde plaats in de 

competitie!! Succes!! De wedstrijden voor de komende periode zijn: 

- 16 maart 14.30 uur HTSV 1 - LENS 1 (zat)   Terrein: Guntersteinweg 

- 17 maart 14.00 uur LENS 1 (zon) - Quick Steps 1 (zon)  

- 23 maart 14.30 uur LENS 1 (zat) - DZS 1 

- 24 maart 14.00 uur Scheveningen 1 (zon) - LENS 1 (zon) Terrein: Houtrustweg 

 

KUNSTSTOFVELD VOOR LENS 
Het is nu definitief. LENS krijgt deze zomer een rubber ingestrooid kunststofveld. Het wordt gelegd op veld 3 en dit betekent nooit 

meer trainen in de blubber, nooit meer rondjes lopen rondom Escamp, nooit meer uitwijken bij slecht weer!!!! Het veld kan immers 

altijd bespeeld worden!!! Het is de primeur in Den Haag!!! Buiten LENS 1 (zat en zon) en LENS 2 mogen alle teams er zelfs hun 

competitiewedstrijden op spelen. Voor LENS 1 (zat en zon) en LENS 2 is dit vanaf het seizoen 2003/2004 pas toegestaan en vanaf 

deze datum mogen er zo goed als zeker ook betaald voetbalwedstrijden, Europacupwedstrijden, interlands en zelfs EK's en WK's op 

dit soort kunststofvelden worden gespeeld. Wij zijn de gemeente Den Haag dan ook zeer dankbaar voor deze primeur en wij 

verwachten dat wij er als vereniging veel profijt van zullen hebben.  

 

FEESTAVOND OP LENS 
Op zaterdag 29 maart organiseert de seniorenselectie van LENS weer een gezellige feestavond op LENS. Om 20.00 uur is ons 

clubgebouw geopend, staat de muziek aan en kan er natuurlijk ook weer worden gedanst. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om je 

zangkwaliteiten te tonen. Playback, soundmix, live alles is mogelijk. Er zijn al verschillende acts opgegeven bij de organisatie en de 

jury is al geregeld. Kortom: weer een gezellige avond op LENS tot in de kleine uurtjes.  

 
             Het Bestuur 

 

 SENIOREN ZONDAG     SENIOREN ZATERDAG 

 Algemene informatie     Algemene informatie 

 Contactpers.    W.J.M. Heijen   tel: 070 - 3461088  Contactpers. J. Ham tel: 070 - 3679687   

                J. Verkijk tel: 070 - 3617033

 Wedstrijddag   B. Vierling       sema: 06 - 65000816 

           Mob.  06 - 17406344  

 

  Afkeuringinformatie ( niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFOthuis / teletekst pag. 603 of 

  De afkeuringlijn KNVB District West 3 tel: 0900-9008000 

 

 

Zaterdag 16 maart 2002 

14.30 uur  HTSV 1  -  LENS 1 (zat)   Vredenburchweg  H.in ‘t Veld 

 

Zondag 17 maart 2002  

14.00 uur  LENS 1  -  Quick Steps 1  veld 1  263103 T.H.Verbeek 

11.30 uur  LENS 2  -  Westlandia 4  veld 1  264783 C.Gielen 

13.30 uur  LENS 3  -  HBS 5   veld 2  269758 NN 

10.30 uur  LENS 4  -  De Postduiven 3 veld 2  270288 NN 

10.30 uur  LENS 5  -  Laakkwartier 8  veld 3  280519 NN 

 

Dinsdag 19 maart 2002  

19.30 uur  DHL 3  -  LENS 4 (vr)  Brasserskade 

 

Zaterdag 23 maart 2002  

14.30 uur  LENS 1 (zat)  - DZS 1   veld 1  209080 J.P.van der Wel 

 

Zondag 24 maart 2002 

14.00 uur  Scheveningen 1 - LENS 1  Houtrustweg  G.H.van Sprang      

12.00 uur  Tonegido 3  - LENS 2  Rodelaan, Voorburg G.van Kuijlenborg 

12.00 uur  HDV 2  - LENS 3  Zuiderpark  H.E.Jaggan 

10.00 uur  Celeritas 4  - LENS 4  Leyweg   NN 

14.00 uur  De Jagers 4  - LENS 5  Waalsdorplaan,Wassenaar NN 

 

 

 

Aanvoerders: 
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LENS 3: Michael van der Voort  tel: 070-3664625 

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers  tel: 070-3250789 

LENS 5: Jan Muns   tel: 070-3975459 

 

Uitslagen: 

LENS 1 (zat)  -  De Postduiven 1 1 - 2 

GONA 1  -  LENS 1  3 - 0 

GONA 2  -  LENS 2  0 - 3 

LENS 3   -  Delft 5   0 - 1 

HMSH 5  -  LENS 4  3 - 5 

WIK 6   -  LENS 5   

LENS 1 (zat)  -  Wanica Star1  3 - 0 

Rood Groen ‘01 1 -  LENS 1  0 - 1      

LENS 2   -  VIOS 2  1 - 2 

LENS 4   -  HDV 3  1 - 6 

Jai Hanuman  6  -  LENS 5 

 

 

 

                                           

                                                 DE WEDSTRIJDBAL IS GESCHONKEN DOOR: 

                                                 VAN DE VELDE  ’t VEENTJE VERHUIZINGEN 

                                                 Voor de wedstrijd: LENS 1 – QUICK STEPS 1 

                                                                                   

 

 

 

 

                                                                                        

Periodetitel ineens ver weg 

LENS MOET WEER MEERDERE ERKENNEN IN GONA 
GONA 1 - LENS 1 3-0        3 maart 2002        door Jaap Colpa 

 

En weer kreeg LENS een lesje in effectief voetbal. GONA is ook zo'n ploeg die een type voetbal speelt waar LENS moeilijk 

mee kan omgaan. Een directe manier van spelen, gebaseerd op fysieke kracht, een grote dosis inzet en volop beleving. En dat 

vindt LENS niet prettig. Hoewel er getalenteerde technici in de LENSploeg lopen, zijn er van die wedstrijden waarin dat 

technisch surplus eigenlijk niet belangrijk is. Er is dan wat meer nodig: STRIJD! LENS deed wel zijn uiterste best om die 

strijd te leveren, maar het is nou niet direct het type voetbal dat LENS lekker ligt. Het gaat ten koste van de opbouw en levert 

een te onsamenhangend en slordig geheel op. Als dan ook nog eens het scorend vermogen ontbreekt bij de spaarzame kansen 

die gecreëerd werden, ja dan is de volkomen verdiende nederlaag snel verklaard. En er stond nogal wat op het spel, want de 

2e periodetitel lag voor beide ploegen binnen handbereik. 

 

LENS begon heel stroef aan de wedstrijd en liet zich in de beginfase terugdringen Na 12 minuten keek het al tegen een achterstand 

aan. Uit een  vrije trap wist een van de GONA aanvallers hard de 1-0 binnen te koppen. LENS was toen nog nauwelijks op de helft 

van GONA geweest, maar leek deze achterstand nodig te hebben om wakker te worden. Vanaf dat moment pakten onze jongens het 

goed op, verplaatsten het spel naar de GONA-helft, maar konden toch geen echt gevaarlijke situaties voor de GONA-goal creëren. 

Iedere LENS-fan hoopte natuurlijk dat een herboren team in de tweede helft wel even orde op zaken zou stellen. Helaas, dat gebeurde 

niet. Vlak na rust waren er wel een paar halve kansen, maar gaandeweg moest LENS erkennen dat GONA gewoon scherper, 

geconcentreerder en gedrevener met deze wedstrijd bezig was. LENS kon hier onvoldoende tegenoverstellen. In het laatste kwartier 

zette LENS nog een keer aan en ging wanhopig op zoek naar de gelijkmaker,  maar geen enkele maal werd de GONA-goalie echt op 

de proef gesteld. Dat LENS de druk naar voren uiteindelijk nog moest bekopen met twee tegenstreffers op slag van het laatste 

fluitsignaal, maakte de eindstand wel wat geflatteerd, maar punten had LENS vandaag absoluut niet verdiend. Ondanks dat er vaak 

felle strijd geleverd moest worden ontspoorde de wedstrijd niet. Het bleef binnen de perken, de scheidsrechter kon de kaarten op zak 

houden en de ontmoeting speelde zich in een redelijk vriendelijke atmosfeer af. 

Tot vandaag waren we de beste kanshebber voor de tweede periodetitel. LENS had alles in eigen hand, zelfs een gelijkspel zou niet 

echt desastreus geweest zijn. Het is niet geheel onmogelijk om dit prijsje alsnog in de wacht te slepen, maar het wordt wel heel 

moeilijk. 

 

Scoreverloop 

12. 0-1 

88. 0-2 

92. 0-3 

 

Opstelling : 

Pasfoto al ingeleverd??? 

 

Contributie al betaald?? 

 

Nee, dan snel doen!! 
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Reno Vorkink 

Johnny Mansveld, Brian Linger, Roger Riemen (74.Lourinho Rocha), Fahrid Cijntje; 

Maurice Schuurman,Jimmy Spaans, Fred Spa, Dennis v.d. Steen (70.Perry Boon) 

Elouafi Azahnoun,Sascha Glaudemans 

 

 

 
 

 

 

Zegereeks Rood Groen gestopt        LENS BLIJFT MEEDOEN 
Rood Groen'01 1 - LENS 1 0-1        10 maart 2002         door Jaap Colpa 

 

"Een nuttige overwinning", anders kan de zege van LENS 1 tegen Rood Groen niet omschreven worden. Immers, door de 

drie punten van vandaag blijft LENS bovenin meedoen. De toeschouwers konden op het terrein van VIOS niet echt van een 

sprankelende wedstrijd genieten, maar een goed resultaat is wat in deze fase van de competitie toch voorop moet staan. Een 

straffe, dwars over het veld staande wind maakte goed voetbal moeilijk en LENS kon, ondanks dat het redelijk veel ruimte 

kreeg, toch niet tot verzorgd combinatievoetbal komen. Het had bijzonder veel moeite om de bal vast te houden en soepel rond 

te laten gaan. 

 

Vooraf was er nogal wat onzekerheid over de kracht van Rood Groen. Na een matige competitiestart had men de laatste weken een 

indrukwekkende zegereeks neergezet, zelfs zodanig dat er nog uitzicht was op de tweede periodetitel. Al snel bleek dat LENS het 

voor deze roodgroene mannen niet in de broek hoefde te doen. LENS speelde vandaag bepaald geen beste wedstrijd, maar het had wel 

het betere van het spel. In de eerste helft was het allemaal nog best om aan te zien. Veel spektakel werd er niet gebracht, maar LENS 

had wel een veldoverwicht. Het leek al na elf minuten op voorsprong te komen. Een schot van Sacha Glaudemans op de lat werd door 

een attente Elouafi Azahnoun binnen geschoten. Tot ieders verbazing werd deze treffer door de scheidsrechter wegens buitenspel(?) 

afgekeurd. LENS liet zich hierdoor echter niet van de wijs brengen en bleef nadrukkelijk op de helft van de tegenstander acteren. De 

roodgroenen konden nauwelijks gevaar stichten voor het doel van Reno en onze voorwaartsen creëerden zo af en toe wel wat kleine 

mogelijkheden. Na 26 minuten resulteerde dit in de (naar later bleek) beslissende treffer. Een van de Rood Groen-verdedigers leed 

onder druk balverlies, Maurice Schuurman wist de bal te veroveren en beheerst in de verre hoek raak te schieten. Als LENS meteen 

had doorgedrukt en de tweede eraan had toegevoegd was de klus wel geklaard, maar LENS verzuimde de kansen echter af te maken 

waardoor de goede afloop tot op de laatste minuut onzeker bleef. 

LENS kon in de tweede helft geen vuist meer maken, het spel werd allengs rommeliger en onverzorgder. Als kijkspel zakte het in en 

met zo'n smalle marge bleef het vooral spannend. De beste mogelijkheden waren wel voor LENS (met name Fred Spa, Elouafi 

Azahnoun en Roger Riemen hadden goede mogelijkheden), maar ook Reno had drie minuten voor tijd nog een goede reflex nodig om 

een inzet van Rood Groen te keren. 

Het belangrijkste gegeven is echter dat LENS zich in de top 4 handhaaft. Een plaats die, als er geen gekke dingen gebeuren, deelname 

aan de nacompetitie oplevert en ook de derde periode is natuurlijk nog te vergeven. Alles moet erop gericht zijn om dat nagerecht in 

ieder geval binnen te halen, nu het kampioenschap een toch wel te zware opgave lijkt te worden. 

 

Scoreverloop 

26. 0-1 Maurice Schuurman 

 

 

Opstelling : 

Reno Vorkink 

Fahrid Cijntje, Brian Linger (77.Jochem v. Loon), Dobias Hogervorst, Perry Boon; 

Johnny Mansveld, Maurice Schuurman, Fred Spa, Sascha Glaudemans 

Elouafi Azahnoun, Lourinho Rocha (73.Roger Riemen) 

 

 

100 100 100     CLUB van 100         100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100 100   

 

 

INTERNET. Wat kunnen we niet allemaal beleven via het World Wide Web? Van alles en nog wat. Elke week kunnen we dankzij 

onze webmaster Jaap Colpa mooie verslagen op de LENS home page  ( www.lens-denhaag)  zien van het eerste elftal. Bijna real-time 

staan ze op zondagavond er al op. Cees Alting verzorgt o.a. de verslagen van de jeugd. Dit gebeurt geruisloos elke week, inmiddels 

zijn er meer dan 24.000 bezoeken aan de site gepleegd,  soms meer dan 100 per dag. Hulde voor deze achtergrondmedewerkers. Geen 

internet. Vanaf deze week kunt u op zondag op de TV kijken als het eerste thuis speelt wat de LENS home page allemaal te bieden 

heeft. De benodigde apparatuur is door de Club van Honderd  geschonken. We verwachten hierdoor dat er weer Club stortingen plaats 

gaan vinden. De Club van Honderd zorgt voor een gezellige en betere accommodatie.  

Wilt u er bijhoren. Stort € 45,- op de postrekening 336711 t.n.v. de penningmeester van Lens o.v.v. Club van Honderd.   

http://www.lens-denhaag/
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Uitspraak van de ½ maand: LENS is het World Wide Web    LENS is het World Wide Web 
Gegroet     Henk Hoppenbrouwers,  
p.s.: Ook LENS4 heeft een eigen site met allemaal mooie verslagen zie www.lens-denhaag/lens4  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

 
 

 

PROGRAMMA SENIOREN ZAALVOETBAL 
 

Vrijdag 15 maart 2002  

20.00 uur  LENS 2  - ADIO 2 Loosduinen 331114  E.van Maanen 

20.00 uur  Snoekie 2  - LENS 3 Transvaal    J.A.Reijenga 

21.00 uur  Haagse Hout 2  - LENS 1 Overbosch   F.Mina da Silva 

 

Maandag 18 maart 2002  

21.00 uur  VCS 5   - LENS 2 De Schilp   NN 

 

Dinsdag 19 maart 2002  

20.00 uur  Honselersdijk DS3 - LENS DS1 Sosef    NN 

 

Woensdag 20 maart 2002  

22.00 uur  LENS 1  - Nat.Ned. DH 1 Zuidhaghe 330840  NN 

 

Donderdag 21 maart 2002  

22.00 uur  RKDEO 9  - LENS 4 RKDEO    N.Hassanin 

 

Vrijdag 22 maart 2002  

21.00 uur  LENS 3  - JuVentaS Loosduinen 331712  NN 

 

MAANDAG 25 MAART 2002 

20.30 uur  AANVOERDERSBIJEENKOMST ZAAL (PASFOTO’S INLEVEREN S.V.P!!) 
 

Dinsdag 26 maart 2002  

19.00 uur  LENS DS1  - JuVentaS DS2 Zuidhaghe 334705  NN 

 

Woensdag 27 maart 2002  

22.00 uur  Forum Sport 1  - LENS 1 Forum Kwadraat   L.S.van Abswoude 

22.00 uur  LENS 2  - VOGEL 2 Zuidhaghe 331122  J.L.Regeer 

22.00 uur  RAVA 4  - LENS 3 Ockenburgh   NN 

 

Vrijdag 5 april 2002  

19.00 uur  VOGEL 2  - LENS 2 Loosduinen   M.Vrijenhoek 

 

Maandag 8 april 2002  

22.00 uur  LENS 1  - Westlandia 4 Loosduinen 330848  W.van Gool 

 

Woensdag 10 april 2002  

20.00 uur  WIK 1  - LENS 2 De Schilp   J.C.van der Velden 

 

Vrijdag 12 april 2002  

19.00 uur  Noordzee DS1  - LENS DS1 De Blinkerd   NN 

20.00 uur  Engelsman 1  - LENS 4 De Blinkerd   C.W.Gijsberti Hodenpijl 

22.00 uur  LENS 3  - Semper Altius 2 Loosduinen 331718  NN 

 

Maandag 15 april 2002  

22.00 uur  LENS 1  - West Stars 3 Lipa  330852  NN 

 

Woensdag 17 april 2002  

20.00 uur  SOA 1  - LENS 2 Ockenburgh   NN 

21.00 uur  Buytenrode 4  - LENS 4 RKDEO    NN 

 

http://www.lens-denhaag/lens4
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Vrijdag 19 april 2002  

20.00 uur  LENS DS1  - GravSV DS1 Loosduinen 334713  NN 

22.00 uur  LENS 3  - Noordzee 3 Loosduinen 331721  NN 

 

Maandag 22 april 2002  

20.00 uur  Gr.Rood’93 1  - LENS 1 Overbosch   NN 

22.00 uur  LENS 4  - JuVentaS 2 Loosduinen 333514  NN 

 

Dinsdag 23 april 2002  

20.00 uur  DSVP DS1  - LENS DS1 DSVP    NN 

 

Woensdag 24 april 2002  

21.00 uur  LENS 2  - VNI 1  Zuidhaghe 331133  J.C.van der Velden 

 

Ligging Sporthallen: 
Loosduinen : Groen van Prinstererlaan 276, tel: 070-3236706 

De Schilp : Schaapweg 2, Rijswijk,  tel: 070-3941507 

Ockenburgh : Wijndaelerduin 27,  tel: 070-3686588  

Sosef  : Strijphorst 1, Honselersdijk, tel: 0174-626272  

Westlandhal         : Spinel 4 ’s-Gravenzande                tel: 0174-415798 

Zuidhaghe : Melis Stokelaan 1201,  tel: 070-3671508 

  Ingang Beresteinlaan 

Overbosch : Vlaskamp 3   tel: 070-3474684 

De Blinkerd : Seinpoststraat 150  tel: 070-3522169 

Forum Kwadraat : Badhuislaan 3, Voorburg  tel: 070-3870800  

RKDEO  : Sportparkweg 1, Nootdorp tel: 015-3109577 

Transvaal : Majubastraat 41,  tel: 070-3893330 

Lipa  : Paets van Troostwijkstraat 93a, tel: 070-3996869 

DSVP                   : Sportlaan 1, Pijnacker                    tel: 015-3694518 

 

Aanvoerders: 
LENS 1:      Oscar van der Laar tel: 06-22669238 

LENS 2:      Andre Kuypers tel: 070-3250471 

LENS 3       Ed Vuijk  tel: 070-3960448 (06-20247367) 

LENS 4:      Nico Vastenburg tel: 070-3294254 

LENS DS1: Bettie Driessen tel: 070-3295598 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2001/2002 
Algemeen contactpersoon: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag. Telefoon: 070-4400603 (tussen 19.00 en 20.30 

uur). 

 

Hoofdleider A- en B-klasse: Paul van den Steen  Tel: 070-4400603 bij geen gehoor 070-3615208 

Hoofdleider C- en D-klasse: Hans van Rijthoven  Tel: 070-3615208 bij geen gehoor 070-4400603 

Hoofdleider E- en F-klasse: Paul van den Steen  Tel: 070-4400603 bij geen gehoor 070-3615208 

 

Aangezien de hoofdleiders ook nog een gewone baan hebben verzoeken wij iedereen om het bellen te beperken tot ’s-avonds tussen 

19.00 en 20.30 uur. Graag ieders medewerking. Is de hoofdleider niet thuis bel dan gerust naar de andere hoofdleider. 

 
NOG ENKELE SPELERS GEBOREN VOOR 1992 MOETEN Z.S.M. 1 PASFOTO INLEVEREN!! 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD 

(tijds)wijzigingen mogelijk) 
 

Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  van 

LENS: 

Vervoer 

A1 16 mrt 14.30 uur Full Speed A1 Thuis Veld 1 13.30 uur  

 23 mrt 13.00 uur Triomph A1 Uit Zuiderpark 12.00 uur bij Triomph!! 

B1 16 mrt 12.30 uur DUNO B1 Uit Mr.Nolenslaan 11.00 uur Auto 

 23 mrt 12.30 uur Vitesse Delft B1 Thuis Veld 1 11.30 uur  

Pasfoto al ingeleverd??? 

 

Contributie al betaald?? 

 

Nee, snel doen dan!! 
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B2 16 mrt 11.00 uur Haagse Hout B1 Uit Vlamenburg/Mariahoeve 09.30 uur Auto!! 

 23 mrt 12.30 uur Jai Hanuman B1 Thuis Veld 2 11.30 uur  

B3 16 mrt 14.30 uur HBS B3 Thuis Veld 3 13.45 uur  

 23 mrt 12.30 uur Den Hoorn B2 Uit Woudseweg/Den Hoorn 10.30 uur Auto/Bus 

C1 16 mrt 11.30 uur DHC C1 Uit Brasserskade/Delft 10.00 uur Auto 

 23 mrt 11.00 uur SVVSMC C1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

C2 16 mrt 11.00 uur VCS C2 Uit Dedemsvaartweg 09.45 uur Lopen 

 23 mrt 09.30 uur Cromvliet C1 Thuis Veld 2 08.30 uur  

C3 16 mrt 12.00 uur Toofan C1 Thuis Veld 1 11.15 uur  

 23 mrt 14.30 uur Dynamo'67 C1 Uit Don Bosco jeugdcentrum 13.15 uur Auto 

C4 16 mrt 10.45 uur DUNO C3 Uit Mr.Nolenslaan 09.30 uur Auto/Fiets 

 23 mrt 11.00 uur VCS C4 Thuis Veld 2 10.15 uur  

D1 16 mrt 11.00 uur Quick D1 Uit Savorninlohmanlaan 09.30 uur Auto 

 23 mrt 09.30 uur DUNO D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

D2 16 mrt 09.30 uur WIK D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 23 mrt 09.00 uur JAC D2 Uit Waalsdorplaan/Wassenaar 07.30 uur Auto 

D3 16 mrt 12.15 uur HBS D3 Uit Daal en Bergselaan 11.00 uur Auto 

 18 mrt 18.30 uur LENS E-elftal (*) Thuis Veld 2 17.45 uur  

 23 mrt 13.00 uur WIK D3 Uit Zuiderpark 11.45 uur Auto 

D4 16 mrt 09.30 uur SV Erasmus D3 Thuis Veld 3 08.45 uur  

 23 mrt 14.30 uur HBS D6 Thuis Veld 2 13.45 uur  

E1 16 mrt 09.30 uur Cromvliet E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 18 mrt  Zie kopie E-elftal Thuis Veld 2   

 23 mrt 10.00 uur RVC/Rijswijk E2 Uit Spprk.Pr.Irene/Rijswijk 09.00 uur Auto 

E2 16 mrt 10.00 uur Loosduinen E1 Uit Madesteijn 09.00 uur Auto 

 18 mrt  Zie kopie E-elftal Thuis Veld 2   

 23 mrt 09.30 uur VUC E1 Thuis Veld 3 09.00 uur  

E3 16 mrt 11.00 uur TEDO E1 Uit Vredenburchweg 10.00 uur Auto 

 18 mrt  Zie kopie E-elftal Thuis Veld 2   

 23 mrt 09.00 uur Vitesse Delft E2 Uit Tanthof-Zuid/Delft 07.45 uur Auto 

 25 mrt  Zie kopie E-elftal Thuis Veld 2   

E4 16 mrt 11.30 uur RAS E1 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 18 mrt  Zie kopie E-elftal Thuis Veld 2   

 23 mrt 11.00 uur Laakkwartier E4 Uit J.v.Beersstraat 10.00 uur Auto 

 25 mrt  Zie kopie E-elftal Thuis Veld 2   

E5 16 mrt 10.00 uur KMD E3 Uit Noordweg/Wateringen 09.00 uur Auto 

 23 mrt 11.00 uur Forum Sport E9 Uit Pr.Bernardlaan/Voorburg 09.45 uur Auto 

 25 mrt  Zie kopie E-elftal Thuis Veld 2   

E6 16 mrt 10.00 uur DSO E12 Uit Tuylspprk/Zoetermeer 08.30 uur Auto 

 18 mrt  Zie kopie E-elftal Thuis Veld 2   

 23 mrt 13.30 uur HBS E13 Thuis Veld 3 13.00 uur  

 25 mrt  Zie kopie E-elftal Thuis Veld 2   

F1 16 mrt 09.30 uur VCS F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 23 mrt 09.30 uur VELO F1 Uit Noordweg/Wateringen 08.30 uur Auto 

F2 16 mrt 13.30 uur Zoetermeer F2 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 23 mrt 09.00 uur JAC F1 Uit Waalsdorplaan/Wassenaar 07.45 uur Auto 

F3 16 mrt 11.30 uur Vredenburch F2 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 23 mrt 11.30 uur HVV F4 Thuis Veld 3 11.00 uur  

F4 16 mrt 09.00 uur Blauw Zwart F9 Uit Mansveltkade/Wassenaar 07.30 uur Auto 

 23 mrt 11.30 uur Voorschoten'97 F13 Thuis Veld 3 11.00 uur  

F5 16 mrt 13.30 uur Scheveningen F8 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 23 mrt 09.00 uur Semper Altius F3 Uit Hoekpolder/Rijswijk 07.45 uur Auto 

F6 16 mrt 10.30 uur VELO F15 Uit Noordweg/Wateringen 09.30 uur Auto 

 23 mrt 13.30 uur Oliveo F10 Thuis Veld 3 13.00 uur  

 

(*) = vriendschappelijke wedstrijd!!! 
 

NOG ENKELE SPELERS GEBOREN VOOR 1992 MOETEN Z.S.M. 1 PASFOTO INLEVEREN!! 
 

B I J Z O N D E R H E D E N: 
- Afbellen wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd alleen bij de hoofdleider thuis tussen 19.00 en 

20.30 uur. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks vanaf 16.00 uur en op zaterdag pas vanaf  07.30 

uur. 

- Afbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur af op LENS (070-3661314) 

- Wedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Voor 08.15 uur 

bellen heeft geen zin; wij weten dan nog niets!! Bel nooit naar de hoofdleider thuis!!  
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- Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

- Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen!! 

- Vragen, opmerkingen, ideeën: bel alleen ’s-avonds naar de hoofdleider tussen 19.00 en 20.30 uur. 

- De volgende LENS-revue verschijnt op donderdag 28 maart 

- Aanwezig jeugdcommissie op: - 16 maart vanaf  07.30 uur: Peter van Fessem en Hannie v.d.Sman 

     - 23 maart vanaf  07.30 uur: Patrick en Peter van Fessem 

- Opstellingen als bekend. 

 

COMPETITIEVOETBAL AFGEKEURD OF NIET?? 
De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook  niet op 

vrijdagavond of zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen of het competitievoetbal 

doorgaat of niet zijn: 

 

- Bellen naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Dit is meestal pas mogelijk vanaf ongeveer 08.15 uur omdat wij vaak niet 

eerder weten wat er doorgaat of niet. Dit komt omdat andere verenigingen vaak pas later aanwezig zijn. Moet je voor 08.30 uur 

verzamelen kom dan altijd gewoon naar LENS toe!!! 

- Bellen naar de KNVBafkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is hierop de 

informatie te verkrijgen en dan uitsluitend nog voor LENS A1 t/m C4. 

- Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke 

thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van de  tegenstander.  

- Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infothuis, Nederland 3 (ook* teletekst bladzijde 603) of de 

LENSafkeuringslijn op vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om te weten is dat 

alle A-B en C-elftallen van LENS vallen onder district West II en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder district 

West II en onder categorie II. 

 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet. Nog dommer is 

het om zo maar weg te blijven. Bij twijfel gewoon naar LENS komen!!  

 

SCHADUWPROGRAMMA BIJ ALGEHELE AFKEURING 
Bij algehele afkeuring van het competitieprogramma gaan de onderstaande teams altijd trainen (verplicht) op de samenkomsttijd van 

de wedstrijd: LENS A1, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1 en F2. De andere teams doen alleen iets als hun trainer dit met hun 

afgesproken heeft. Voor alle teams geldt: wordt er getraind neem dan altijd voetbal- en sportschoenen mee. 

 

LENS E-ELFTALLEN GAAN OEFENEN OP GROOT VELD!!! 
Wij gaan in maart altijd oefenen op een groot veld met de E-klassers die volgend seizoen naar de D-jeugd gaan. Natuurlijk doen wij 

dit nu ook en op maandag 18 maart spelen wij de eerste wedstrijd om 18.30 uur thuis tegen LENS D3. We verwachten om 17.30 uur 

op LENS (eerst een uitleg over het spelen op een groot veld en daarna voor de wedstrijd): B.Arslan, N.el Boustati, M.v.d.Burg, 

M.Chaaibi, K.Gezgin, S.de Haan, A.Hosen, K.el Margi, E.Nooitmeer, M.Ouellaf, R.Reddam en M.Resodiwirjo. Leider: 

Th.Hoefnagel. 

Neem allemaal je eigen LENSbroekje en LENSkousen mee. Wij zorgen voor een shirt!! 
De tweede wedstrijd wordt gespeeld op maandag 25 maart om 18.30 uur. Wij verwachten om 17.30 uur op LENS (eerst een uitleg 

over het spelen op een groot veld en daarna voor de wedstrijd): S.Abdalla, L.Acer, A.Achalchi, M.Ahjar, F.Aldogan, T.Cav, 

H.Devrilmez, J.Elfergougui, Y.Erdogan, O.Ergul, A.Gungor, V.Imeci, M.Imouhay, H.Ipek, T.Jankie, E.Mermi, F.Mustapha, 

G,Narvaez, M.Ramdien, U.Sahin, S.Sayeed, B.Sbaa en H.Simsek. 

Neem allemaal je eigen LENSbroekje en LENSkousen mee. Wij zorgen voor een shirt!! 

 

LENSPENALTYBOKAALFINALE VOOR LENS B1 T/M LENS E6 
De onderstaande spelers hebben zich weten te plaatsen voor de LENSpenaltybokaalfinale op dinsdag 19 maart om 18.00 uur: 

J.Hermans, I.Karabulut en D.Terrones van LENS B1, C.Amhayi, M.Kuik en C.Vrije van LENS B2, A.Aliabadi, A.Ancharad en 

R.Hato van LENS B3, drie spelers van LENS C1, J.Imperator, A.v.d.Veen en een derde speler van LENS C2, A.Boutkabout, 

R.v.d.Oever en S.Sahin van LENS C3, J.Daal, N.Essiad en M.Omri van LENS C4, H.Rahiembaks, R.Rocha en een derde speler van 

LENS D1, J.dos Santos Freitas, U.Tokmak en B.Yilmaz van LENS D2, U.Tokmak en A.Yazici van LENS D3, I.Celik en A.el 

Haddioui van LENS D4, R.Reddam en M.Resodiwirjo van LENS E1, S.de Haan en D.de Zwart van LENS E2, K.el Margi en 

C.Nooitmeer van LENS E3, H.Devrilmez en F.Mustapha van LENS E4, O.Ergul en S.Ramdien van LENS E5 en A.Ouellaf en 

M.Ouellaf van LENS E6. 

We verwachten jullie allemaal om 18.00 uur op LENS. Eerst omkleden en daarna schieten. Uiterlijk 19.00 uur denken wij klaar te 

zijn. De beste twee schutters per klasse mogen LENS vertegenwoordigen op 19 april bij de voorronde van de penaltybokaal van 

district West2 bij JuVentaS. Doe je best en natuurlijk krijgen de winnaars op LENS een beker. 

 

SPELERSPAS VOLGEND SEIZOEN VERPLICHT; PASFOTO Z.S.M. INLEVEREN!!! 
De onderstaande spelers moeten z.s.m. 1 pasfoto inleveren (met hun naam achter op de foto) bij hun leider: 

- alle spelers van LENS A1, N.Amkhaou, K.Faik en S.v.Rossem van LENS B1, C.Amhayi, P.Barros, A.Bingol, S.Durak, 
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K.Izidogru, S.Kalpoe, M.Kuik, D.Lopes de Brito en G.Rijkers van LENS B2, alle spelers van LENS B3, C.Karabulut, A.de 

Randamie en S.Yildirim van LENS C2, M.Ahlik, T.Bektes en N.Essiad van LENS C4, O.Akkuzu, A.el Boustati en C.Wilson van 

LENS D1, Y.Irzi van LENS D2, P.Dewkali, R.Matthee, S.Poeran, G.Samburkan, D.Wir en A.Yazici van LENS D3, J.Khoulali, 

en T.Tekdemir van LENS D4, N.el Boustati van LENS E2, V.Imeci en U.Sahin van LENS E3, M.Chaaibi, Y.Erdogan, A.Gungor 

en H.Ipek van LENS E4, S.Abdella, O.Ergul, M.Ramdien, S.Sayeed en H.Simsek van LENS E5, T.Cav, J.Elfergougui, E.Mermi, 

G.Narvaez en M.Ouellaf van LENS E6. 

 

TRAINERSNIEUWS 
 

We zijn weer iets opgeschoten voor het komende seizoen. Ahmed Zambib, thans trainer/coach van LENS B3 gaat komend seizoen 

LENS B2 of LENS C2 trainen/coachen. Wat het wordt is afhankelijk van gesprekken met andere kandidaten. Binnenkort nemen wij 

in overleg een definitieve beslissing. Halil Bulut, trainer van onze jongste jeugd, gaat ook komend seizoen LENS F1 trainen/coachen 

en ook zal hij LENS E3, E4 en F2 gaan trainen. De komende weken hopen wij tijd vrij te kunnen maken (druk, druk, druk) om met de 

andere trainers binnen onze jeugdafdeling om de tafel te gaan zitten. Zeker is het dat er plaatsjes open blijven staan dus ………….. als 

je interesse hebt om een groep te trainen en/of te coachen bel dan even naar Paul van den Steen (4400603). 

 

TRAINEROVERLEG 
 

Op donderdag 4 april wordt het volgende jeugdtraineroverleg gehouden op LENS. We beginnen om 20.00 uur en natuurlijk hopen wij 

dat alle uitgenodigde jeugdtrainers van LENS (van dit en van komend seizoen) bij dit overleg aanwezig zijn. De betreffende trainers 

vinden a.s. zaterdag een brief in het vakje van hun team. Dit is een belangrijke bijeenkomst want we praten over de rest van dit 

seizoen, het eventueel alvast gaan spelen/trainen met de nieuwe teams, de voorbereiding op het nieuwe seizoen etc. Belangrijk 

derhalve voor de trainers om er bij te zijn!! 

 

PAASTOERNOOIEN 
 

De onderstaande toernooien worden er met Pasen gespeeld: 

- LENS A1 en LENS B1 LENS op 30 en 31 maart, LENS B2 Die Haghe op 1 april, LENS B3 is vrij, LENS C1 VELO (niet 

DWO!!) op 30 en 31 maart, LENS C2 Quick Steps op 30 en 31 maart, LENS C3 zit in België op 30 en 31 maart, LENS C4 is 

vrij, LENS D1 gaat van 29 maart t/m 1 april naar Tilburg, LENS D2 Quick Steps op 30 en 31 maart, LENS D3 Cromvliet op 31 

maart, LENS D4 ODB op 30 maart, LENS E1 en E2 Excelsior'20 op 29 maart, LENS E3 en E4 Cromvliet op 29 maart, LENS E5 

ODB op 29 maart, LENS E6 is vrij, LENS F1 en F2 Excelsior'20 op 29 maart, LENS F3 en F4 Cromvliet op 29 maart, LENS F5 

ODB op 29 maart en LENS F6 is vrij. 

Meer nieuws in de volgende LENSrevue!!!!!!!!!!!!! 

 

KUNSTSTOFVELD VOOR LENS 
 

Het is nu definitief. LENS krijgt deze zomer een rubber ingestrooid kunststofveld. Het wordt gelegd op veld 3 en dit betekent nooit 

meer trainen in de blubber, nooit meer rondjes lopen rondom Escamp, nooit meer uitwijken bij slecht weer!!!! Het veld kan immers 

altijd bespeeld worden!!! Het is de primeur in Den Haag!!! Buiten LENS 1 (zat en zon) en LENS 2 mogen alle teams er zelfs hun 

competitiewedstrijden op spelen. Voor LENS 1 (zat en zon) en LENS 2 is dit vanaf het seizoen 2003/2004 pas toegestaan en vanaf 

deze datum mogen er zo goed als zeker ook betaald voetbalwedstrijden, Europacupwedstrijden, interlands en zelfs EK's en WK's op 

dit soort kunststofvelden worden gespeeld. Wij zijn de gemeente Den Haag dan ook zeer dankbaar voor deze primeur en verwachten 

dat wij er als vereniging veel profijt van zullen hebben. 
 

BLESSURELEED 
 

Nog steeds een aantal blessures bij onze jeugd. Gary Rijkers heeft nog steeds last van zijn gebroken middenvoetsbeentjes. Het gips is 

er wel af en Gary is altijd bij de wedstrijden van LENS B2 maar voetballen mag hij nog even niet. Sinds afgelopen zaterdag kampt 

Jorg Vermeulen van LENS B2 met een zweepslag en dat betekent ook even niet voetballen. Arnie de Randamie van LENS C1 dacht 

dat het weer beter ging maar kreeg na enkele trainingen en wedstrijden toch weer last van groeiproblemen in zijn knie. Dat is heel 

vervelend maar wel gewoon komen kijken hoor!!! Ryshall Bisai van LENS F5 kwam met zijn arm in de centrifuge en dat betekent 

voorlopig revalideren en niet voetballen. Allemaal heel veel sterkte (ook de ouders) in deze voetballoze periode. 
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Die Haghe C1 – LENS C2: 1-2 

 
We begonnen vandaag heel scherp aan de wedstrijd, want iedereen had in de gaten dat het weer eens tijd werd voor een overwinning 

voor LENS C2. We zetten in het begin gelijk de tegenstander goed vast en kregen een aantal goede kansen. Na 2 ballen op de lat van 

Chaheen en Fuat kwamen we toch op 0-1. Niels schoot van dichtbij raak uit een corner van Mark. Vlak daarna was het Fatih die 

keihard de bal in het dak van het doel schoot en zo was het 0-2. Daarna werd het gelijk wat minder en werden we niet gevaarlijk meer 

en gingen we met 0-2 rusten. Na rust had ik gehoopt dat we weer net zo fel als de eerste helft zouden beginnen, maar de spelers 

dachten daar anders over. Vlak voor tijd kwam Die Haghe zelfs op 1-2 en hadden we nog geluk dat Effy (onze nieuwe keeper) een 

paar keer goed redde. We hebben in ieder geval gewonnen, maar het voetbal was niet al te best. De komende wedstrijden krijgen we 

VCS en Cromvliet en daar zullen we toch echt wat beter tegen moeten voetballen als we willen winnen. Dan komen we in de 

middenmoot van de tweede klas en dan doen we het hartstikke leuk. 

 

Dennis 
 

Op vrijdag 01 maart 2002 was LENS C3 uitgenodigd i.v.m de actie "Fluit geweld terug" bij ADO DEN HAAG om de wedstrijd 

tegen Emmen bij te wonen. De eerste helft viel wat tegen maar ADO kwam toch op voorsprong. In de tweede helft ging ADO iets 

beter spelen en won de wedstrijd met drie nul. LENS C3 had een fijne avond. 

 

 

Van zo'n super uitslag van zaterdag 02 maart 2002 werden de supporters ook niet echt vrolijk  Dit was geen echte wedstrijd. 

Natuurlijk veel doelpunten. Maar echt strijd zat er niet in. Toch complimenten aan de ploeg. Ondanks dat het te gemakkelijk ging, 

bleef men combineren en voetballen. Ook onze tegenstander Haagse Hout een groot compliment. Zij deden er alles aan om op een 

zeer sportieve wijze het LENS zo moeilijk mogelijk te maken.. 

 

Cees Alting 

 

Als alle spelers er zijn hou ik een voorbespreking, want ik wil de drie punten graag op LENS houden. Dan hoor ik dat Haagse Hout 

maar met acht man gaat spelen en dat vind ik jammer voor hun. Want LENS staat zeer goed op de rails en als de locomotief op gang 

is, wordt hij door niemand meer gestopt en dat blijkt wel deze middag het ene doelpunt is nog mooier dan de andere. MAAR een 

groot COMPLIMENT voor de ACHT spelers van Haagse Hout die bleven SPORTIEF en probeerden toch nog aan te vallen. LENS 

houdt de tweede plaats in zicht . ------ Doelpunt van de wedstrijd Roman Rasta. 

 

Peter van Fessem 
 

LENS C 3    RAVA C 1     2-3 

 
Vandaag tegen de koploper en de ploeg had er wel zin in. Maar toen de wedstrijd begon speelde LENS zeer nerveus en daar 

profiteerde RAVA van en binnen tien min. Stonden wij al twee nul achter. Toen kreeg LENS een beetje vat op de wedstrijd en ging 

combineren en kreeg ook kansen maar de keeper van RAVA had een top dag. Toen scoorde RAVA weer maar LENS bleef voetballen 

en scoorde ook. De ruststand kwam op 1-3. Na de rust zag RAVA een ander LENS en werd teruggedrongen op eigen helft en kreeg 

het nog zeer moeilijk. LENS knokte voor elke meter en scoorde de aansluittreffer. LENS rook de gelijkmaker en deed er alles aan 

maar deze wedstrijd was het geluk niet aan onze zijde. Maar RAVA had de punten voor de poorten van de hel weggesleept. Jongens 

deze wedstrijd was een thriller en de beste wedstrijd die jullie hebben gespeeld. 

 

Peter……. 

Ps ik mis een wit broekje wie heeft deze in zijn tas ? 

 

LENS D3 - Duindorp SV D1  1-6 
 

Als je deze uitslag ziet denkt men direct wat een slechte partij van D3. Echt niet, we speelden zelfs erg goed (onze dank aan Rafael 

D1 & Mourad D2) maar Duindorp was gewoon vandaag sterker. We verloren deze partij doordat de tegenstander beter de bal af kon 

schermen en hun lichaam tussen de man en bal konden plaatsen. De uitslag een beetje geflatteerd, we konden zelfs op voorsprong 

komen maar wij vergaten vandaag de kansen te benutten. Deze wedstrijd maar snel vergeten, volgende week tegen WIK dezelfde 

inzet en dan komt het wel weer goed. 

 

LENS D3 - WIK D3   4-1 
 

Met de vorige wedstrijd tegen WIK nog vers in het geheugen (5-4) wisten wij dat dit een gelijkwaardig tegenstander was, mooi weer, 

leuke wedstrijd en een fijne scheidsrechter. 1e helft, LENS vanaf het begin in de aanval maar vergeet weer te verdedigen, toch komen 

wij 1-0 voor door Gurkan, WIK komt snel langszij en tot de rust blijft de stand ongewijzigd. 2e helft LENS gaat jagen op de bal, 

Patrick maakt een goede actie en weet te scoren (2-1). Hierna weer een aantal goede combinaties en Parvesh scoort 3-1. Rodney M. 

maakt nog 4-1. Een mooie corner van Parvesh verdwijnt in 1 keer in het doel van WIK. Helaas wordt dit doelpunt afgekeurd maar 
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scheids geeft goed uitleg en iedereen was tevreden. Jongens goed gespeeld als team. Volgende week weer zo'n partij dan komen wij er 

wel. 

 

Ruud van Herp trainer LENS D3. 

 

VCS D4 – LENS D4. 
 

Izzet en Moehammet waren vandaag aanvoerder. 

De wedstijd was een spannede en een valse wedstrijd. Het eerste doelpunt was van Ogur. Het tweede doelpunt ging zo: Ogur dolde en 

dolde en passde naar Tolga. Tolga dolde de keeper en scoorde met een kanschot. Het derde doelpunt werd gescoord door Rishwen. 

Ogur scoorde het vierde en vijfde doelpunt. Daarna scoorde Izzet een heel mooi doelpunt. Onze leider was heel trots op mij (Izzet). 

Ook Adil scoorde een mooi doelpunt. Het doelpunt van Riswen was heel makkelijk en mooi en het laatste doelpunt was van Adil. De 

eindstand was 1-9. 

WE MISSEN DENNIS ERG EN WENSEN HEM VEEL SUCCES BIJ DE D3. 

De spelers van LENS D4. 

 

LENS E 1 - Honselersdijk 10-0  

 

Even geen competitie. Een lekker oefenpartijtje. De tegenstander zei dat ze sterk waren. Lekker samenspelen. Veel kansen. Veel 

doelpunten. Leuk om te zien, want E 1 blijft , ook tegen zwakkere tegenstanders, goed samenspelen. Er was alleen geen STRIJD, 

want die was niet nodig.  

RKSVM - LENS E 1 2-4  

Nu weer het serieuze werk. Het lekkere zonnetje zorgde echter voor een slappe vertoning. Het eerste kwartier was volledig voor 

LENS. Veel aanvallen en ook een paar kansen, maar alles slap en in een veel te laag tempo. We hielpen elkaar te weinig ( met 

aanwijzingen ) en het leek erop, dat we niet wilden winnen. Na die eerste periode kwam de tegenstander er twee keer uit en dat 

leverde zelfs twee doelpunten op. Na rust werd het iets beter, in ieder geval waren er vier doelpunten. Het werd dus toch een 

overwinning, die wel verdiend was, maar zeer moeizaam tot stand kwam. We zullen de wedstrijd maar snel vergeten, maar de 

competitie blijft wel heel spannend! Gewoon lekker enthousiast blijven voetballen en we zien wel hoe het afloopt.  

 

Theo 

 

LENS E2 - Honselersdijk E2. (Eindstand : 7-0) 

 

Het was een mooie dag om te voetballen. 

LENS E2 had 2 wissels. We begonnen goed met veel kansen maar scoorden ze niet. Toen Nabil in het veld kwam, nam hij een corner 

en daar scoorde Karim met een kopbal uit. Toen we net de 1-0 maakten, stond de stand gauw op 2-0. In de tweede helft was het nog 

steeds een goed samenspel en de stand kwam steeds hoger toen het 7-0 stond. Toen hield het op en was het weer rustig op veld 2.  

Ik wil nog Theo (onze trainer) bedanken en scheidsrechter Kevin Muskiet. 

 

Koen Driessen. 

 

LENS F4 – Honselersdijk F8. 

 

De wedstrijd begon. Na 2 minuten scoorde Ersin de openingstreffer met zijn linkervoet. 

2 minuten later scoorde Ersin weer. Deze keer scoorde hij met zíjn rechtervoet na een voorzet van Sinan. De keerper was Guneren hij 

deed goed zijn best.Guner maakte in de 20e minuut een mooie redding. Ook Can en Sinan hebben ieder een doelpunt gescoord. 

De eindstand was 7-2. 

 

De spelers van F4. 

 

Kort verslag van de aanvoerderbijeenkomst D-pupillen en C-junioren op 4 maart j.l. 

 
De aanvoerders van de C- en D-elftallen waren door de jeugdcommissie uitgenodigd voor een bijeenkomst op maandag 4 maart. De 

jeugdcommissie wil graag weten hoe onze jeugdspelers het voetballen bij LENS beleven en wat we nog kunnen verbeteren. De 

aanvoerders hebben veel ideeën en wensen naar voren gebracht. Enkele voorbeelden:  

1. Kunnen de trainingshesjes (vaker) gewassen worden zodat deze minder vaak stinken of vies zijn (trainers?); 

2. Veel ouders en kinderen spreken op LENS geen Nederlands en dat is vervelend; 

3. Soms wordt het water van de douches in kleedgebouw 2, ook na enige tijd, niet warm. Dit verbaasd de jeugdcommissie 

omdat recentelijk is alles gerepareerd. Ook zijn maatregelen genomen om te voorkomen dat de waakvlam uitwaait. De 

jeugdcommissie zal de douches opnieuw controleren; 

4. De behoefte aan activiteiten zoals sportdagen, voetbalkampen, clinics, oefen- en avondwedstrijden is groot; 

5. Vervelend is dat de prijzen in de kantine gestegen zijn. Alles is duurder geworden; 
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6. Soms komt het voor dat jongens uitgescholden worden door andere jongens of hun trainer. Dat is NIET normaal. Enkele 

voorbeelden werden gegeven. De jeugdcommissie zal maatregelen nemen als  jeugdspelers of leiders/trainers 

scheldwoorden of vieze woorden gebruiken.  

Verder is o.a. gesproken over de scheidsrechters, geen vriendjes mee in de kleedkamer na wedstrijd of training, het voorkomen 

van diefstal uit de kleedkamers (kunnen bewaarkasten voor tassen worden gebouwd?), onhandige tafels in de kleedkamers en nog 

heel veel meer. 

Ook boden een aantal jongens zich aan als scheidsrechter op zaterdag voor wedstrijdjes bij E-tjes en F-jes. 

 

Jongens bedankt voor de inbreng. Hans en Gerard.   

 

ZELFTEST voor D-pupillen en C-junioren. 
 

Vergelijk jezelf met de mening van de technische staf van de KNVB en een aantal 

proftrainers. 
 

Inzicht (of je begrijpt hoe het voetbalspelletje in elkaar zit) 

1. Sta je vaak vrij in het veld?     □ ja □ nee □ soms 

2. ken je alle spelregels?      □ ja □ nee □ soms 

3. Wordt er naar jouw aanwijzingen in het veld geluisterd?      □ ja □ nee □ soms 

4. Als een tegenstander een pass geeft kun je de bal dan  

vaak onderscheppen?       □ ja □ nee □ soms 

5. Ken je je taak op de positie waar je speelt?    □ ja □ nee □ soms 

 

Techniek (de manier waarop je te werk gaat tijdens het voetballen) 

1. Train je ook op je zwakke been?     □ ja □ nee □ soms 

2. Kun je de bal 50 x hooghouden?     □ ja □ nee □ soms 

3. Ben je sterk in de lucht, spring je op tijd en raak je de bal goed? □ ja □ nee □ soms 

4. Als je een verre trap geeft, komt de bal dan meestal bij  

een ploeggenoot?        □ ja □ nee □ soms 

5. Speel je de bal weleens direct en komt de bal dan meestal goed aan? □ ja □ nee □ soms 

 

Talent (aangeboren vermogen om iets goed te kunnen) 

1. Vindt je trainer je goed?      □ ja □ nee □ soms 

2. Heb je een schijnbeweging?     □ ja □ nee □ soms 

3. Voetbal je graag met oudere kinderen?    □ ja □ nee □ soms 

4. Ben je vaak eerder bij de bal dan je tegenstander?   □ ja □ nee □ soms 

5. Ben je op jouw positie de tegenstander vaak de baas?  □ ja □ nee □ soms 

 

Inzet (=hoe veel moeite je doet) 

1. Sla je weleens een training over?     □ ja □ nee □ soms 

2. Ben je al voor de training op het veld?    □ ja □ nee □ soms 

3. Voetbal je ook buiten de trainingen?    □ ja □ nee □ soms 

4. Geef je rugdekking?      □ ja □ nee □ soms 

5. Win je veel duels?      □ ja □ nee □ soms 

 

Mentaliteit. (= de manier waarop je denkt) 

1. Luister je naar je trainer?      □ ja □ nee □ soms 

2. Kun je tegen je verlies?      □ ja □ nee □ soms 

3. Poets je je schoenen?      □ ja □ nee □ soms 

4. Stimuleer je je ploeggenoten?     □ ja □ nee □ soms 

5. Ga je op tijd naar bed voor een wedstrijd.    □ ja □ nee □ soms 

 

Voor ieder gegeven antwoord krijg je punten (5 punten of 3 punten of 1 punt). Wil weten wat jouw score is op deze zelftest, vraag 

dan  komende zaterdag op LENS in de administratiekamer naar de antwoorden. 
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Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 

Den Haag                  tel  070 – 3661314 

 

Postadres  
Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 
Postbank     33.67.11 
Rabobank    129.924.229 

 

Samenstelling bestuur 
R.Vergeer    (vz) tel. 070 – 3661344 

F.Grens       (secr) tel. 010 – 4527327 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

C.Veldink   (penn.)    tel  079 – 3314348  

H.v.d.Sman tel. 070 – 3257887 

D.van Rijthoven         tel  070 – 3615208 

 

Senioren zondag en zaal 
W.J.M. Heijnen tel. 070 – 3461088 
 

Senioren zaterdag 
J.C. Ham                   tel. 070 – 3679687 

 

Jeugd 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

 

Club van 100 
H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek tel. 030 - 6036157 
H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

 

Coördinator techn. Zaken 
F. van Dijk                 tel.  070 – 3634818 
 

Bar 
 

 

Trainers 
Zondag 

H. Lamens  tel. 070 – 3455787 
A.’s-Gravendijk tel. 070 – 3966095 

 

Zaterdag 
C. Cakmak                 tel. 06 –14699183 

 
Redaktie 
C.Lamers                   tel. 070 – 3661314  

H.v.d.Sman                tel. 070 --3661314 
 

e-mail vv.lens@12move. Nl 

 

Redaktie internet 
Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 
Cees Alting: cjalting@wanadoo.nl 

 

Internet-site: 
 

       www.lens-denhaag.nl 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKTIE 

 Alle kopy moet vóór maandag  8 april 2002  bij de redaktie binnen zijn. 

De kopy kunt u kwijt in de brievenbus in de hal van het clubgebouw 

 

      
 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   75e jaargang, nummer  16,  28 maart 2002 

O Opgericht 18 december 1920 

 

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
 
LENS A1 EN LENS B1-TOERNOOI MET EEN JAPANS TINTJE!!!! 
Ieder jaar organiseert onze jeugdcommissie met Pasen een internationaal toernooi voor LENS A1 

en LENS B1. Ook dit jaar is dit weer het geval op 30 en 31 maart. Op beide dagen wordt er vanaf 

12.00 uur gevoetbald en er wordt weer geschiedenis geschreven bij LENS. Voor het eerst komt 

er een Japans B-elftal, Shukotu B1, naar dit toernooi toe. Wij zijn benieuwd. Jullie ook???  Kom 

dan beslist even langs (toegang is gratis) en geniet van leuk voetbal. De poule-indeling is als 

volgt:  LENS A1, KMD A1, VVSB A1 en Chelmsford AFC A1 uit Engeland. LENS B1, BVCB 

B1, VVSB B1 en Shukotu B1. Op zaterdag 30 maart poulewedstrijden t/m 16.30 uur en op 

zondag 31 maart kruisfinales en finales t/m 15.00 uur. 

 
SPELERSPAS VOLGEND SEIZOEN VERPLICHT: PASFOTO INLEVEREN!! 
Het moet inmiddels bekend zijn bij onze senioren (zaal, zaterdag en zondag) alsmede bij alle 

jeugdspelers geboren na 1992, dat er volgend seizoen alleen gevoetbald mag worden met een 

geldige spelerspas. Op dit moment moeten de laatste pasfoto's nog binnenkomen. De pasjes zijn 

echter al in ons bezit en wij zijn begonnen met het inplakken van de pasfoto's. Het zijn 

persoonsgebonden pasjes waarop niet de naam van de vereniging staat vermeld maar wel, naast 

de naam en de geboortedatum van de speler, ook het persoonsgebonden KNVB-relatienummer. 

Dit alles maakt het pasje uniek. Binnenkort worden alle  spelers verzocht om dit pasje te 

ondertekenen (voor spelers onder de 16 jaar moet dit gedaan worden door een ouder of een 

voogd). Daarna sturen wij alles weer terug naar de KNVB en voor het begin van de volgende 

competitie ontvangen wij dan alle pasjes weer retour. Nu even heel veel werk maar hopelijk 

scheelt het straks een hoop ergernis en voorkomt de spelerspas straks het meespelen van 

ongerechtigde spelers bij de tegenpartij!!! 

 

LENS 1 (ZAT EN ZON) IN DE COMPETITIE 
LENS 1 (zat) won op 16 maart in een slechte wedstrijd met 0 - 3 van HTSV en op zondag 17 

maart speelde LENS 1 (zon) heel ongeïnspireerd tegen Quick Steps maar won toch met 5 - 2 

(tweede helft wel verloren met 1 - 2). Alleen het resultaat telt is dan meestal het zwakke excuus 

van de spelers maar wij vinden dat de trouwe LENSsupporters meer verdienen dan jullie lieten 

zien en bovendien werd de tweede periode toch ook beslist op doelsaldo. Op zaterdag 23 maart 

speelde LENS 1 (zat) de topper tegen DZS en het werd toch wel wat teleurstellend (goed voetbal 

maar te veel kansen gemist) 1 – 1. De nacompetitie lonkt echter steeds nadrukkelijker. Blijven 

winnen is ons advies!! LENS 1 (zon) speelde ook een topper en wel uit tegen Scheveningen. 

LENS werd met 3 - 0 (op inzet en motivatie?????) volledig afgetroefd. Wij vragen ons af of de 

spelers beseffen dat de nacompetitie, via het behalen van de vierde plaats, toch nog heel dichtbij 

is. Wel moet er dan zelf afgerekend worden met de naaste concurrenten HVV en SOA. Er zal dan 

echter wel heel anders gevoetbald moeten worden dan in de laatste twee weken. Wij weten dat 

jullie dit kunnen. Laat het maar zien!!! Het programma voor de komende weken is: 

- zaterdag 30 maart 14.00 uur VCS 1 (zat) - LENS 1 (zat) => terrein Dedemsvaartweg 

LENS 1 (zon) is met Pasen vrij maar speelt op 28 maart om 20.00 uur 

vriendschappelijk uit tegen Vitesse Delft!! 

- zaterdag 6 april 14.30 uur HMSH 1 (zat) - LENS 1 (zat) => terrein Vrederustlaan 

- zondag 7 april 14.00 uur LENS 1 (zon) - HVV 

 

 

mailto:vv.lens@12move
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LOTING HC-CUP 
Inmiddels is de loting verricht voor de eerste ronde van de HC-CUP. De onderstaande wedstrijden kwamen uit de koker voor LENS te 

voorschijn: 

- dinsdag 2 april 18.30 uur HS Texas DHB 1 (zon) - LENS 1 (zon) => terrein Wijndaelerweg (Ockenburgh) 

- woensdag 3 april 18.30 uur LENS 1 (zat) - DWO 1 (zon)   

Op dinsdag 9 april wordt er een tussenronde gespeeld. Voor meer nieuws: zie de website van LENS, de Haagse Krant, Infothuis of bel 

naar LENS. Wij hopen dat beide teams, ondanks de belangen in de competitie, toch serieus zullen proberen om zo ver mogelijk te 

komen in de strijd om de HC-CUP. In alle bekertoernooien geldt immers: hoe verder je komt des te leuker en interessanter het wordt. 

Heel veel succes!! 

 

KUNSTSTOFVELD VOOR LENS 
Afgelopen weken weer veel overleg gevoerd. Met de gemeente, met firma's die hekwerken leveren, met firma's voor de lichtinstallatie 

en natuurlijk intern. Afgelopen week moest namelijk precies opgegeven worden wat er allemaal moet gaan gebeuren rondom de 

aanleg van het kunststofveld. Dit veld komt 40 centimeter hoger te liggen dan het huidige veld 3 en wordt door de gemeente voorzien 

van tegelpaden en een hoog hek rondom de buitenkant van het tegelpad. Wij hebben besloten om een afrastering te laten plaatsen 

(leunhek + afzetting van ongeveer 40 centimeter hoog) tussen het nieuwe kunststofveld en de tegelstrook. De kosten zullen omstreeks 

6000 Euro bedragen. Ook is besloten om in eerste instantie geen extra licht bij te plaatsen aangezien veld 3 hoofdzakelijk een 

trainingsveld wordt waarop doordeweeks, bij heel slecht weer, ook gebruik gemaakt mag worden door de overige bespelers van 

Escamp I (VCS, BMT, Spoorwijk en Neta Dall). Het spreekt voor zich dat LENS er altijd op kan trainen en dat bij heel slecht weer de 

andere verenigingen naar rato de helft van het veld ter beschikking krijgen. Overleg hierover wordt binnenkort gevoerd. Op zaterdag 

en zondag is het veld echter volledig voor LENS. Meer nieuws volgt!!! 

 
 !!DENK AAN DE ZOMERTIJD. ZET DE KLOK VAN 30 OP 31 MAART ÉÉN UUR VOORUIT!! 

 

FEESTAVOND OP LENS 
Op zaterdag 29 maart organiseert de seniorenselectie van LENS weer een gezellige feestavond op LENS. Om 20.00 uur is ons 

clubgebouw geopend, staat de muziek aan en kan er natuurlijk ook weer worden gedanst. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om je 

zangkwaliteiten te tonen. Playback, soundmix, live alles is mogelijk. Er zijn al verschillende acts opgegeven bij de organisatie en de 

jury is al geregeld. Kortom: weer een gezellige avond op LENS tot in de kleine uurtjes.  

 
             Het Bestuur 

 

 SENIOREN ZONDAG     SENIOREN ZATERDAG 

 Algemene informatie     Algemene informatie 

 Contactpers.    W.J.M. Heijen   tel: 070 - 3461088  Contactpers. J. Ham tel: 070 - 3679687   

                J. Verkijk tel: 070 - 3617033

 Wedstrijddag   B. Vierling       sema: 06 - 65000816 

           Mob.  06 - 17406344  

 

  Afkeuringinformatie ( niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFOthuis / teletekst pag. 603 of 

  De afkeuringlijn KNVB District West 3 tel: 0900-9008000 

 

 

Donderdag 28 maart 2002 

20.00 uur  Vitesse Delft 1  -  LENS 1 (zon)  Tanthof-Zuid, Delft (vr) 

 

Zaterdag 30 maart 2002 

14.00 uur  VCS 1   -  LENS 1 (zat)   Dedemsvaartweg  M.Treep 

 

!!DENK AAN DE ZOMERTIJD. ZET DE KLOK VAN 30 OP 31 MAART ÉÉN UUR VOORUIT!! 

 

Maandag 1 april 2002  

12.00 uur  GDA 2  -  LENS 2  Madestein  F.C.Hollander 

12.00 uur  REMO 3  -  LENS 3  Vredenburchweg  Z.Pronk 

10.30 uur  LENS 5  -  Vredenburch 8  veld 2  280492 NN 

 

Dinsdag 2 april 2002 (HC-CUP) 

18.30 uur  HS Texas DHB 1 (zon) -  LENS 1 (zon)  Wijndaelerweg  A.Bongers 

 

Woensdag 3 april 2002 (HC-CUP) 

18.30 uur  LENS 1 (zat)  -  DWO (zon)  veld 1  340928 H.v.Hoorn 
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Pasfoto ingeleverd??? 

 

Contributie betaald??? 

 

Iets doen op LENS??? 

 

Reageer nu direct!!! 

Zaterdag 6 april 2002  

14.30 uur  HMSH 1  - LENS 1 (zat)  Vrederustlaan  J.W.P.Kalkman 

 

Zondag 7 april 2002 

14.00 uur  LENS 1  - HVV 1   veld 1  263129 M.Paping      

11.30 uur  LENS 2  - Naaldwijk 2  veld 1  264671 J.H.Nering Bogel 

11.00 uur  LENS 3  - Laakkwartier 4  veld 2  269784 NN 

12.00 uur  Vogel 2  - LENS 5  Wijndaelerweg  NN 

 

 

 

 

                                                                                         DRIO’S B.V. 
                                                                                     Promotinal & bedrijfskleding 

                                                                                     relatiegeschenken 

 

 

 

 

 

Donderdag 11 april 2002  

18.30 uur  Vredenburch 8  -  LENS 5  Julialaantje  NN 

 

Aanvoerders: 

LENS 3: Michael van der Voort  tel: 070-3664625 

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers  tel: 070-3250789 

LENS 5: Jan Muns   tel: 070-3975459 

 

Uitslagen: 

HTSV 1  -  LENS 1 (zat)   0 - 3 

LENS 1  -  Quick Steps 1  5 - 2 

LENS 2  -  Westlandia 4  3 - 0 

LENS 3  -  HBS 5   0 - 3 

LENS 4  -  De Postduiven 3           12 - 0  

LENS 5  -  Laakkwartier 8               0 - 10 

LENS 1 (zat) -  DZS 1   1 - 1 

Scheveningen 1 -  LENS 1  3 - 0     

Tonegido 3 -  LENS 2  0 - 0 

HDV 2  -  LENS 3  1 - 1 (bijna champagne!!) 

Celeritas 4 -  LENS 4  4 - 6 

de Jagers 4 -  LENS 5 

 

LENS 'OP HET GEMAK' LANGS QUICK STEPS    
LENS 1 - Quick Steps 1  5-2         17 maart 2002         Jaap Colpa 

 

Ook deze wedstrijd kan wederom gerangschikt worden in de categorie "nuttige overwinningen". In deze eindfase van de 

competitie moeten de punten worden binnengehaald. Zeker tegen laag geklasseerde tegenstanders moet de concentratie 

kunnen worden opgebracht om geen puntverlies te lijden. Dat zijn qua kijkspel meestal niet de meest verheffende wedstrijden, 

maar na afloop overheerst dan toch tevredenheid over het feit dat LENS de punten in eigen huis heeft weten te houden en 

bovenin blijft meedoen.  

Want oogstrelend was het inderdaad niet wat de blauwwitte mannen de supporters konden voortoveren. LENS trof vandaag een 

uitermate zwak Quick Steps dat een willige speelbal was van een superieur LENS. Gemakzucht ligt dan altijd op de loer, zeker als na 

5 minuten al de 2-0 op het scorebord staat en de thee met een 4-0 voorsprong wordt bereikt.  

Aan Quick Steps had LENS geen kind, alleen de bij tijd en wijle hevige regenval en het steeds zwaarder wordende veld maakten het 

LENS wat moeilijk. De azzuri gingen prima van acquit. Een van de eerste aanvallen resulteerde al in een doelpunt. Op aangeven van 

Johnny Mansveld tekende Lourinho Rocha voor de openingstreffer. Amper twee minuten later lag de bal al weer achter de Quick 

Steps-keeper. Ditmaal was het Johnny Mansveld zelf die de goalie kansloos liet. LENS reeg daarna de doelrijpe kansen aaneen. 

Slechts twee daarvan mondden in een doelpunt uit: een van richting veranderd schot van Maurice Schuurman en een fraaie 

doorloopbal van Johnny Mansveld. 

De doorweekte LENSaanhangers die dachten dat onze voortrekkers in het tweede bedrijf wel even een staaltje 'gallery-play' ten beste 

zouden geven, kwamen bedrogen uit. Qua kwaliteitsverschil had LENS er best een demonstratie van kunnen maken, maar het had 

kennelijk besloten een tandje lager te schakelen. Slechts één treffer van (weer) Johnny Mansveld kon er worden opgetekend, voor het 
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overige blonk LENS vooral uit in het om zeep helpen van vaak opgelegde kansen. Het moest zelfs nog twee onnodige tegentreffers 

toestaan. 

Dat de wedstrijd niet de hoogste amusementswaarde had was na afloop snel vergeten. LENS blijft nadrukkelijk meedoen om een van 

de ereplaatsen en dus kan het een belangrijke zege genoemd worden, zeker toen bleek dat de afstand op de nummer vijf (HVV) nog 

was vergroot tot vijf punten. Dit is ook de fase waarin er druk gerekend wordt en er in het clubgebouw volop bespiegelingen gehoord 

worden over de mogelijke kansen voor LENS op de titel of een plaats in de nacompetitie. Er is eigenlijk maar één advies te geven: 

"gewoon" verder alles winnen, om te beginnen volgende week tegen Scheveningen en dan pakken we zeker een prijs. 

 

Scoreverloop 

  3. 1-0 Lourinho Rocha 

  5. 2-0 Johnny Mansveld 

23. 3-0 Maurice Schuurman 

42. 4-0 Johnny Mansveld 

48. 4-1 

65. 5-1 Johnny Mansveld 

87. 5-2 

Opstelling : 

Reno Vorkink 

Roger Riemen, Jimmy Spaans, Dobias Hogervorst (67.Brian Linger), Jochem v. Loon (46.Elouafi Azahnoun); 

Lourinho Rocha (66.Nino Rampone), Maurice Schuurman,  Dennis v.d. Steen; 

Johnny Mansveld, Fred Spa, Perry Boon; 

 

 

 

Titelstrijd voorbij 

WANPRESTATIE VAN LENS 1 
Scheveningen 1 - LENS 1   3-0         24 maart 2002         door Jaap Colpa 

 

Brr, wat een dramatisch slechte wedstrijd van LENS. Met afstand de slechtste wedstrijd van het seizoen juist op het moment 

dat LENS eigenlijk zijn titelaspiraties met een klinkende overwinning kracht had moeten bijzetten. Het vocht vandaag voor 

zijn laatste kans om aan te blijven haken. Hoewel, ....vocht? Van enige strijd was geen sprake. LENS liet zich als een mak lam 

naar de slachtbank leiden en liet geen moment blijken dat het zich realiseerde dat het vandaag een "erop-of eronder"- 

wedstrijd was. Immers ook de twee andere ploegen uit de top 4 (GDA en GONA) ontmoetten elkaar vandaag, dus het 

klassement bovenin kon vandaag wel eens opnieuw gemaakt gaan worden. 

Al vanaf het prille begin was LENS niet bij de les. Het was na ruim een kwartier eigenlijk al een gelopen koers. Scheveningen wist 

tweemaal dankbaar te profiteren van desorganisatie en blunders in de LENS defensie. Even leek LENS toch nog de aansluittreffer te 

produceren toen Brian Linger in kansrijke positie net over kopte. Eén minuut later (in de 28e minuut) werd het vonnis definitief  

geveld. Wederom onoplettendheid achterin leidde tot de 3-0.V 

Vooraf waren aan LENS toch best kansen toegedicht. Het stak de laatste weken dan wel niet in blakende vorm, maar Scheveningen 

"ligt" LENS wel. Meestal worden verbeten duels uitgevochten, waarbij LENS vaak aan de goede kant van de score blijft. Ook was 

bekend dat de thuisclub gehavend aan de strijd moest beginnen. Het miste een aantal vaste krachten, maar liet zich daardoor duidelijk 

niet van de wijs brengen. Veel werklust en beleving compenseerde dit gemis ruimschoots. En aan dat laatste mankeerde het bij de 

blauwwitten. Gebrek aan organisatie, opbouw, scherpte noem het allemaal maar op. Het deugde van geen kant vandaag. Geen 

moment had zelfs de grootste LENS-optimist nog het idee onze jongens konden terugkomen in de wedstrijd. Het was te slap en te 

onverzorgd om het de Scheveningers ook maar enigszins lastig te kunnen maken. De tweede helft had schriftelijk afgedaan kunnen 

worden. Scheveningen vond het wel best zo en LENS was onmachtig. Zwaar teleurgesteld begroetten de supporters het bevrijdende 

laatste fluitsignaal.  

De strijd om de titel kunnen we dus zo goed als vergeten, de kans op de derde periodetitel is er na zo'n uitslag natuurlijk ook niet beter 

op geworden. Wat ook nog lonkt is de vierde plaats in de eindrangschikking, die waarschijnlijk recht geeft op deelname aan de 

nacompetie, maar dan zullen HVV (2 punten achterstand) en SOA (4 punten achterstand) van het lijf gehouden moeten worden. Het 

lot wil dat LENS beide tegenstanders de komende weken nog thuis treft. Alles dus nog in eigen hand, maar dan zal er wel met een 

heel andere instelling gevoetbald moeten worden als vandaag.] 

 

Scoreverloop 

14. 0-1 

17. 0-2 

28. 0-3 

 

Opstelling : 

Michael Oude Nijhuis 

Roger Riemen, Dobias Hogervorst, Brian Linger, Percy Dahoe(46. Fahrid Cijntje) 

Lourinho Rocha(29.Jimmy Spaans),  Fred Spa, Maurice Schuurman,  Dennis v.d. Steen; 

Johnny Mansveld, Perry Boon (66. Sascha Glaudemans); 
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100 100 100     CLUB van 100         100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100 100   

 

VRIJWILLIGERS. Je kan niet zonder ze en zeker niet bij LENS. Hoeveel zijn wel er niet nodig om  een club als LENS te laten 

draaien. Vele tientallen die wat voor een ander over hebben. Sommige hebben geen tijd, geen zin, wat anders te doen of weet iwat 

voort smoes. Sociaal is het niet. Er zijn ook mensen die het af kopen. Niks mis mee. Wij  kunnen alles gebruiken bij vv LENS. Wat 

doen we bij De Club van Honderd? Zorgen voor een gezellige en betere accommodatie. Wilt u er bijhoren. Stort € 45,- op de 

postrekening 336711 t.n.v. de penningmeester van Lens o.v.v. Club van Honderd.   

 

Uitspraak van de ½ maand: LENS heeft veeeeeeeel vrijwilligers nodig. Iets voor UUUUUUUUUUUU?      
Gegroet      Henk Hoppenbrouwers,  

p.s.: LENS4 behaald een nuttige overwinning bij Celeritas. 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

 

LENS verovert punt van belang 
Op het programma stond vandaag HDV uit. Met zure nasmaak werd direct de herinnering opgeroepen van de verloren thuis –

wedstrijd (2-6). Maar…het 3e mag dan tot op gisteren 1 punt hebben uit 12 wedstrijden, echter zo voetbalt het niet. Er is nog geen 

wedstrijd geweest waarvan gezegd kon worden: “we maakten geen schijn van kans”. Dat is ook het meest frusterende waarschijnlijk, 

maar vandaag scheen de zon! 

Onder het gemis van enkele vaste krachten en aanvulling vanuit de jeugd van Martijn en Sebastiaan vertrok het 3e richting Zuiderpark. 

Omgekleed onder het genot van de werking van de vloerverwarming en fris de weide (veld 1) in. De eerste helft waren er over en 

weer kansen en ook hier was “deur nummer 1” (die van het winnen) op een kier geopend. HDV nam middels een vrije trap aan de 

rand van de 16 de leiding. Meestal laat het 3e het bij tegenslag gelijk afweten, but NOT TODAY!  

In de rust enkele wijze worden in ontvangst genomen van de voor enkele weken gemiste trainer (welcome back!)  en hiermee getracht 

het verschil op de grasmat neer te leggen. LENS zat de 2e helft meer in de aanval en een doelpunt leek slechts een kwestie van tijd. 

Ballen op de lat, voorlangs, vliegende reddingen van onze keeper, centimeters naast…de spanning werd aardig opgevoerd. Gelukkig 

nam(en) Richard (en Michael)  het initiatief om ons en het publiek van de spanning te verlossen en scoorde de gelijkmaker. Voor het 

eerst in wedstrijden is er een punt verdiend, waarmee aangetoond wordt dat we op de goede weg zijn. 

Volgende week REMO 3 (2e plaats) en daarna Laakkwartier 4 (9e plaats met 4 punten). Naar aanleiding van de wedstrijden kan 

gezegd worden dat de termen “koplopers” en “hekkensluiters” geen betekenis hebben voor LENS en dat iedere wedstrijd een 

wedstrijd is op zich. Met een beetje mazzel en keihard werken (en winst bij Laakkwartier) is het zelfs mogelijk om van de 10e/ 

onderste plaats van de competitie af te komen. Dames…u weet dus wat u te doen staat… 

Groet,  Jim 

PROGRAMMA SENIOREN ZAALVOETBAL 
 

WOENSDAG 3 APRIL 2002  

20.30  UUR AANVOERDERSBIJEENKOMST OP LENS!!!!!!!! (pasfoto’s van spelers meenemen s.v.p.!!) 

 

Donderdag 4 april 2002  

21.00 uur  Noordzee DS1  - LENS DS1 RKDEO-hal   NN 

 

Vrijdag 5 april 2002  

19.00 uur  VOGEL 2  - LENS 2 Loosduinen   M.Vrijenhoek 

 

Maandag 8 april 2002  

22.00 uur  LENS 1  - Westlandia 4 Loosduinen 330848  W.van Gool 

 

Woensdag 10 april 2002  

20.00 uur  WIK 1  - LENS 2 de Schilp   J.C.van der Velden 

 

Vrijdag 12 april 2002  

21.00 uur  Haagse Hout 2  - LENS 1 Ockenburgh   NN 

22.00 uur  LENS 3  - Semper Altius 2 Loosduinen 331718  NN 

20.00 uur  Engelsman 1  - LENS 4 de Blinkerd   C.W.Gijsberti Hodenpijl 

 

Maandag 15 april 2002  

22.00 uur  LENS 1  - West Stars 3 Lipa  330852  NN 

 

Woensdag 17 april 2002  

20.00 uur  SOA 1  - LENS 2 Ockenburgh   NN 

21.00 uur  Buytenrode 4  - LENS 4 RKDEO    NN 
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Ook zaalvoetballers 

moeten één pasfoto 

inleveren en enkele 

moeten nog steeds 

contributie betalen. 

Doen s.v.p!!!!!!! 

Vrijdag 19 april 2002  

20.00 uur  LENS DS1  - GravSV DS1 Loosduinen 334713  NN 

22.00 uur  LENS 3  - Noordzee 3 Loosduinen 331721  NN 

 

Maandag 22 april 2002  

20.00 uur  Gr.Rood’93 1  - LENS 1 Overbosch   NN 

22.00 uur  LENS 4  - JuVentaS 2 Loosduinen 333514  NN 

 

Dinsdag 23 april 2002  

20.00 uur  DSVP DS1  - LENS DS1 DSVP    NN 

 

Woensdag 24 april 2002  

21.00 uur  LENS 2  - VNI 1  Zuidhaghe 331133  J.C.van der Velden 

 

Vrijdag 26 april 2002  

20.00 uur  LENS 1  -  Gr.Rood’93 1 Loosduinen 340638  NN 

 

Ligging Sporthallen: 
Loosduinen : Groen van Prinstererlaan 276, tel: 070-3236706 

de Schilp : Schaapweg 2, Rijswijk,  tel: 070-3941507 

Ockenburgh : Wijndaelerduin 27,  tel: 070-3686588  

Sosef  : Strijphorst 1, Honselersdijk, tel: 0174-626272  

Westlandhal         : Spinel 4 ’s-Gravenzande                tel: 0174-415798 

Zuidhaghe : Melis Stokelaan 1201,  tel: 070-3671508 

  Ingang Beresteinlaan 

Overbosch : Vlaskamp 3   tel: 070-3474684 

De Blinkerd : Seinpoststraat 150  tel: 070-3522169 

Forum Kwadraat : Badhuislaan 3, Voorburg  tel: 070-3870800  

RKDEO  : Sportparkweg 1, Nootdorp tel: 015-3109577 

Transvaal : Majubastraat 41,  tel: 070-3893330 

Lipa  : Paets van Troostwijkstraat 93a, tel: 070-3996869 

DSVP                   : Sportlaan 1, Pijnacker                    tel: 015-3694518 

 

Aanvoerders: 
LENS 1:      Oscar van der Laar tel: 06-22669238 

LENS 2:      Andre Kuypers tel: 070-3250471 

LENS 3       Ed Vuijk  tel: 070-3960448 (06-20247367) 

LENS 4:      Nico Vastenburg tel: 070-3294254 

LENS DS1: Bettie Driessen tel: 070-3295598 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2001/2002 
Algemeen contactpersoon: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag. Telefoon: 070-4400603 (tussen 19.00 en 20.30 

uur). 

 

Hoofdleider A- en B-klasse: Paul van den Steen  Tel: 070-4400603 bij geen gehoor 070-3615208 

Hoofdleider C- en D-klasse: Hans van Rijthoven  Tel: 070-3615208 bij geen gehoor 070-4400603 

Hoofdleider E- en F-klasse: Paul van den Steen  Tel: 070-4400603 bij geen gehoor 070-3615208 

 

Aangezien de hoofdleiders ook nog een gewone baan hebben verzoeken wij iedereen om het bellen te beperken tot ’s-avonds tussen 

19.00 en 20.30 uur. Graag ieders medewerking. Is de hoofdleider niet thuis bel dan gerust naar de andere hoofdleider. 

 
ENKELE SPELERS GEBOREN VOOR 1992 MOETEN Z.S.M. 1 PASFOTO INLEVEREN: ZIE KOPIE!! 

!!DENK AAN DE ZOMERTIJD. ZET DE KLOK VAN 30 OP 31 MAART ÉÉN UUR VOORUIT!! 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijd)wijzigingen mogelijk) 

Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  van 

LENS: 

Vervoer 

A1 30 mrt 12.45 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 11.45 uur  

 31 mrt 12.45 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 11.45 uur  

 06 apr 14.30 uur Delfia A1 Thuis Veld 1 13.30 uur  

B1 30 mrt 12.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 10.30 uur  
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 31 mrt 12.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 11.00 uur  

 03 apr 18.30 uur Coldon Common FC (*) Thuis Veld 2 17.30 uur  

 06 apr 12.45 uur Gravenzande SV B1 Uit Gem.Spprk/Gravenzande 11.00 uur Auto 

B2 01 apr ! 09.55 uur Die Haghetoernooi Uit Zie kopie!! 09.00 uur bij Die Haghe 

 06 apr 12.30 uur Te Werve B1 Thuis Veld 1 11.30 uur  

B3 30 mrt VRIJ!!      

 06 apr 13.45 uur Quick B4 Uit Savorninlohmanlaan 11.30 uur Auto/Bus 

 08 apr 19.00 uur GDA B3 Thuis Veld 2 18.15 uur  

C1 30 mrt 13.00 uur VELOtoernooi Uit Zie kopie!! 11.45 uur Auto 

 31 mrt 12.30 uur VELOtoernooi Uit Zie kopie!! 11.15 uur Auto 

 06 apr 11.00 uur FC Lisse C1 Uit Spekkelaan/Lisse 09.00 uur Auto 

C2 30 mrt 13.45 uur Quick Stepstoernooi Uit Zie kopie!! 12.30 uur Auto 

 31 mrt 13.15 uur Quick Stepstoernooi Uit Zie kopie!! 12.00 uur Auto 

 03 apr 18.30 uur GDA C2 Uit Madesteijn 17.15 uur Auto 

 06 apr 11.00 uur Kranenburg C1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

C3 30 mrt 08.00 uur Vertrek België Uit Zie kopie!! 07.30 uur Auto 

 06 apr 11.00 uur HBS C3 Uit Daal en Bergselaan 09.45 uur Auto 

 10 apr 18.00 uur Montrose FC (*) Thuis Veld 2 17.15 uur  

C4 30 mrt VRIJ!!      

 06 apr 11.00 uur HBS C4 Uit Daal en Bergselaan 09.45 uur Auto/Bus 

 10 apr 18.00 uur Montrose FC (*) Thuis Veld 1 17.15 uur  

D1 29 mrt 10.00 uur Vertrek Tilburg Uit Zie kopie!! 09.45 uur Auto 

 06 apr 12.30 uur Westlandia D1 Uit Hoge Bomen/Naaldwijk 11.00 uur Auto 

D2 30 mrt 09.30 uur Quick Stepstoernooi Uit Zie kopie!! 08.15 uur Auto 

 31 mrt 10.30 uur Quick Stepstoernooi Uit Zie kopie!! 09.15 uur Auto 

 06 apr 09.30 uur Vredenburch D2 Thuis Veld 1 08.30 uur  

D3 31 mrt ! 11.00 uur Cromvliettoernooi Uit Zie kopie!! 09.45 uur Auto 

 06 apr 12.00 uur Zoetermeer D4 Thuis Veld 3 11.15 uur  

 08 apr ! 18.30 uur LENS E-elftal (*) Thuis Veld 1 17.45 uur  

D4 30 mrt 10.00 uur ODBtoernooi Uit Zie kopie!! 09.00 uur Auto 

 06 apr 11.00 uur Scheveningen D4 Uit Houtrustweg 10.00 uur Auto 

 11 apr ! 18.30 uur Duinoord D1 (*) Uit Isabellaland 17.15 uur Auto 

E1 29 mrt ! 09.30 uur Excelsior'20toernooi Uit Zie kopie!! 08.15 uur Auto 

 06 apr 09.30 uur BSC'68 E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 08 apr  Zie kopie E-elftal Thuis Veld 1   

E2 29 mrt ! 09.30 uur Excelsior'20toernooi Uit Zie kopie!! 08.15 uur Auto 

 06 apr 10.00 uur Cromvliet E2 Uit Brinckerinckstraat 09.00 uur Auto 

 08 apr  Zie kopie E-elftal Thuis Veld 1   

E3 29 mrt ! 13.30 uur Cromvliettoernooi Uit Zie kopie!! 12.30 uur Auto 

 06 apr 11.30 uur RVC/Rijswijk E4 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 08 apr  Zie kopie E-elftal Thuis Veld 1   

E4 29 mrt ! 13.55 uur Cromvliettoernooi Uit Zie kopie!! 12.30 uur Auto 

 06 apr 11.30 uur WIK E4 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 08 apr  Zie kopie E-elftal Thuis Veld 1   

E5 29 mrt ! 10.00 uur ODBtoernooi Uit Zie kopie!! 09.00 uur Auto 

 06 apr 09.30 uur Toofan E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

E6 30 mrt VRIJ!!      

 06 apr 10.00 uur Laakkwartier E6 Uit J.v.Beersstraat 09.00 uur Auto 

 08 apr  Zie kopie E-elftal Thuis Veld 1   

F1 29 mrt ! 10.00 uur Excelsior'20toernooi Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 

 06 apr 13.30 uur Tonegido F1 Thuis Veld 2 13.00 uur  

F2 29 mrt ! 10.00 uur Excelsior'20toernooi Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 

 06 apr 15.00 uur Die Haghe F1 Thuis Veld 2 14.30 uur  

F3 29 mrt ! 09.30 uur Cromvliettoernooi Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 

 06 apr 10.00 uur RKDEO F4 (*) Uit Sportparkweg/Nootdorp 08.45 uur Auto 

F4 29 mrt ! 09.30 uur Cromvliettoernooi Uit Zie kopie!! 08.30 uur Auto 

 06 apr 09.00 uur Laakkwartier F3 Uit J.v.Beersstraat 08.00 uur Auto 

F5 29 mrt ! 10.00 uur ODBtoernooi Uit Zie kopie!! 09.00 uur Auto 

 06 apr 13.30 uur VUC F4 Thuis Veld 2 13.00 uur  

F6 30 mrt VRIJ!!      

 03 apr ! 18.30 uur DWO F12 Uit Spprk West/Zoetermeer 17.15 uur Auto 

 06 apr 10.00 uur Oliveo F10 Uit Groene Wijdte/Pijnacker 08.45 uur Auto 

 (*) = vriendschappelijke wedstrijd!!! 

ENKELE SPELERS GEBOREN VOOR 1992 MOETEN Z.S.M. 1 PASFOTO INLEVEREN: ZIE KOPIE!! 

 !!DENK AAN DE ZOMERTIJD. ZET DE KLOK VAN 30 OP 31 MAART ÉÉN UUR VOORUIT!! 
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B I J Z O N D E R H E D E N: 
- Afbellen wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd alleen bij de hoofdleider thuis tussen 19.00 en 

20.30 u.In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks vanaf 16.00 u. en op zaterdag pas vanaf  07.30 u.. 

- Afbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur af op LENS (070-3661314) 

- Wedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Voor 08.15 uur 

bellen heeft geen zin; wij weten dan nog niets!! Bel nooit naar de hoofdleider thuis!!  

- Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

- Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen!! 

- Vragen, opmerkingen, ideeën: bel alleen ’s-avonds naar de hoofdleider tussen 19.00 en 20.30 uur. 

- De volgende LENS-revue verschijnt op donderdag 11 april 

- Aanwezig jeugdcommissie op: - 30 maart vanaf  07.30 uur: Paul van den Steen en Bert Vierling 

     - 31 maart vanaf  07.30 uur: Gerard Marinus en Paul van den Steen 

     - 06 april  vanaf  07.30 uur:  Fred Grens en Hannie v.d.Sman  

- Opstellingen als bekend.  LENS B3: zonder S.Duman (afgevoerd als lid wegens 4 x niet opkomen) 

    LENS F3: zonder B.Mensah  (afgevoerd als lid wegens 4 x niet opkomen) 

 

COMPETITIEVOETBAL AFGEKEURD OF NIET?? 
De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook  niet op 

vrijdagavond of zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen of het competitievoetbal 

doorgaat of niet zijn:  

- Bellen naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Dit is meestal pas mogelijk vanaf ongeveer 08.15 uur omdat wij vaak niet 

eerder weten wat er doorgaat of niet. Dit komt omdat andere verenigingen vaak pas later aanwezig zijn. Moet je voor 08.30 uur 

verzamelen kom dan altijd gewoon naar LENS toe!!! 

- Bellen naar de KNVBafkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is hierop de 

informatie te verkrijgen en dan uitsluitend nog voor LENS A1 t/m C4. 

- Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke 

thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van de  tegenstander.  

- Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infothuis, Nederland 3 (ook* teletekst bladzijde 603) of de 

LENSafkeuringslijn op vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om te weten is dat 

alle A-B en C-elftallen van LENS vallen onder district West II en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder district 

West II en onder categorie II. 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet. Nog dommer is 

het om zo maar weg te blijven. Bij twijfel gewoon naar LENS komen!!  

 

TOERNOOIEN AFGEKEURD OF NIET??? 
Toernooien kosten de verenigingen heel veel geld en worden alleen in uiterste nood en als het moet pas op het laatste moment 

afgekeurd. Wij adviseren iedereen dan ook om gewoon te komen verzamelen. Ter plekke bekijken wij dan of het toernooi doorgaat of 

niet. Wil je toch bellen, bel dan alleen naar de LENSafkeuringslijn 070-3670522 en nooit naar de hoofdleider thuis want die weet echt 

niet of een toernooi doorgaat of niet!! Is het toernooi afgekeurd dan wordt er door geen enkel team getraind. 

 

SCHADUWPROGRAMMA 6 APRIL BIJ ALGEHELE AFKEURING 
Bij algehele afkeuring van het competitieprogramma gaan de onderstaande teams altijd trainen (verplicht) op de samenkomsttijd van 

de wedstrijd: LENS A1, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1 en F2. De andere teams doen alleen iets als hun trainer dit met hun 

afgesproken heeft. Voor alle teams geldt: wordt er getraind neem dan altijd voetbal- en sportschoenen mee. 

GEEN KEEPERSTRAINING OP!!! 
Op de onderstaande datum is er geen keeperstraining: 

- dinsdag 4 april voor alle keepers    

GEEN TRAINING OP!!! 
Op onderstaande data is er geen training: 

- donderdag 28 maart voor C1, C2, D1 en D2 

- vrijdag 29 maart voor alle groepen 

- maandag 1 april voor alle groepen 

- dinsdag 2 april voor C2, D1 en D2 

 

De andere trainingen gaan gewoon door!!! 

 

REIS- ENTOERNOOIBIJZONDERHEDEN 
Met Pasen de 1ste toernooien. Dat wil zeggen soms hele dagen op een voetbalveld. Geef uw kinderen voldoende eten en drinken mee 

of wat geld om iets te kopen en natuurlijk een trainingspak want het kan nog koud zijn in deze periode!!!. Natuurlijk verwachten wij 

zeker bij de uittoernooien voldoende ouders met vervoer. De afspraak is, net als voorgaande jaren, dat wij allemaal blijven tot en met 

de prijsuitreiking. Heel veel plezier en gedraag je sportief ook al zit het soms iets tegen!!! De overige bijzonderheden per team zijn: 

LENS A1: speelt op 30 en 31 maart het internationale LENStoernooi. Tegenstanders zijn: KMD A1 uit Wateringen, VVSB A1 uit 
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Noordwijkerhout en Chelmsford FC A1 uit Engeland. Op 30/3 de poulewedstrijden (einde 16.30 uur) en op 31/3 een kruisfinale en 

een finale (einde 15.00 uur). Denk aan het ingaan van de zomertijd!!!!!!! 

LENS B1: speelt op 30 en 31 maart het internationale LENStoernooi. Tegenstanders zijn: BVCB B1 uit Bergschenhoek, VVSB B1 

uit Noordwijkerhout en Shutoku B1 uit Japan!!!!!!! Op 30/3 de poulewedstrijden (einde 15.45 uur) en op 31/3 een kruisfinale en een 

finale (einde 15.00 uur). Denk aan het ingaan van de zomertijd!!!!!!! 

LENS B2: speelt op maandag 1 april, 2e Paasdag, het Die Haghetoernooi op Ockenburgh. De tegenstanders zijn: DWO, DSO en FC 

Zoetermeer. Na de poulewedstrijden nog kruisfinales en finales. Einde toernooi om 17.00 uur.  

LENS C1: speelt op 30 en 31 maart het internationale VELOtoernooi op de Noordweg in Wateringen. De tegenstanders zijn: VELO 

en Trimley Red Devils FC op zaterdag (einde 16.00 uur) en VCS en FC Zoetermeer op zondag (einde 16.30 uur). Denk aan het ingaan 

van de zomertijd!!!!!!! 

LENS C2: speelt op 30 en 31 maart het internationale Quick Stepstoernooi aan de Nijkerklaan. De tegenstanders zijn: VIOS C1,  

Quick Steps C2 en Bishops SFC C1 uit Wales. Op zaterdag de poulewedstrijden (einde 16.45 uur) en op zondag de kruisfinale en 

finalewedstrijden (einde 16.30 uur). Denk aan het ingaan van de zomertijd!!!!!!! 

LENS C3: gaat op 30 maart op reis naar België. Meenemen naast je LENStenue, trainingspak en voetbalschoenen natuurlijk een 

lunchpakket en wat te snoepen en wat te drinken voor onderweg, een paspoort of identiteitskaart (als je deze hebt), een pyjama, 

tandenborstel, tandpasta, shampoo, schone sokken en ondergoed en een portemonnee met ten hoogste 15 Euro zakgeld. Slapen doen 

jullie in Tongerlo (slaapzak en kussensloop meenemen). Op 31 maart een internationaal toernooi bij Lichtaart Sport. De tegenstanders 

in de poule zijn: KVV Lichtaart en Cobham Boys FC. Daarna op zijn Belgisch verder met kruisfinales en finales. Heel veel plezier 

(begeleiding sterkte!!) en op 31/3 omstreeks 21.30 uur zijn jullie weer terug op LENS. 

LENS D1: gaat op 29 maart naar Tilburg. Meenemen naast een dubbel LENStenue (geen shirts; regelen wij), trainingspak en 

voetbalschoenen een lunchpakket en wat te snoepen en wat te drinken (alcohol verboden) voor onderweg, een pyjama, tandenborstel, 

tandpasta, shampoo, schone sokken en ondergoed, zwembroek en handdoeken en een portemonnee met ten hoogste 25 Euro zakgeld. 

Slapen doen jullie in een jeugdherberg (hoeslaken, slaapzak en kussensloop meenemen). Op 30 en 31 maart een internationaal 

toernooi bij WSJ (Centaurusweg 140 in Tilburg) met als tegenstanders op 30/3: Hayes FC uit Engeland, ASGO uit Frankrijk, NOAD, 

B1903 uit Denemarken en WSJ (einde 16.30 uur). Na het eten disco bij WSJ!!! Op 31/3  nog eens 5 wedstrijden in een winnaarpoule 

(nummers 1 t/m 3) of in een verliezerpoule (nummers 4 t/m 6). Tussendoor op beide dagen nog de strijd om de penaltybokaal 

(individueel). Prijsuitreiking (toernooi + penaltybokaal) om 19.30 uur. Terug op LENS op maandag 1 april omstreeks 17.00 uur. Veel 

plezier en gedraag jullie als echte LENSers op dit prachtige toernooi. 

LENS D2: speelt op 30 en 31 maart het internationale Quick Stepstoernooi aan de Nijkerklaan. De tegenstanders zijn: Quick Steps 

D1, Renton Graig FC uit Wales en Romulus FC uit Engeland. Op zaterdag de poulewedstrijden (einde 12.30 uur) en op zondag de 

kruisfinale en finalewedstrijden (einde 12.45 uur). Denk aan het ingaan van de zomertijd!!!!!!! 

LENS D3: speelt op zondag 31 maart, 1e Paasdag, het Cromvliettoernooi aan de Brinckerinckstraat. De tegenstanders zijn: VIOS, 

Cromvliet, Roodenburg en Wippolder. Prijsuitreiking: 15.30 uur. Denk aan het ingaan van de zomertijd!!!!!!! 

LENS D4: speelt op zaterdag 30 maart het ODBtoernooi aan de Albardastraat. De tegenstanders zijn bij ons nog niet bekend maar 

wel zeker is het dat jullie drinken en fruit van ODB krijgen en dat de prijsuitreiking om 14.30 uur is. 

LENS E1: speelt op vrijdag 29 maart het Excelsior'20toernooi aan de Parkweg 415 te Schiedam. De tegenstanders zijn bij ons  niet 

bekend maar ieder team speelt 3 wedstrijden van 2 x 15 minuten. Ook is er een penaltybokaal!! Prijsuitreiking: 12.30 uur.    

LENS E2: speelt op vrijdag 29 maart het Excelsior'20toernooi aan de Parkweg 415 te Schiedam. De tegenstanders zijn bij ons  niet 

bekend maar ieder team speelt 3 wedstrijden van 2 x 15 minuten. Ook is er een penaltybokaal!! Prijsuitreiking: 12.30 uur. 

LENS E3: speelt op vrijdag 29 maart het Cromvliettoernooi aan de Brinckerinckstraat. De tegenstanders zijn: Cromvliet, WIK en 

Wippolder. Einde 16.30 uur 

LENS E4: speelt op vrijdag 29 maart het Cromvliettoernooi aan de Brinckerinckstraat. De tegenstanders zijn: Cromvliet, WIK en 

VIOS. Einde 16.30 uur.  

LENS E5: speelt op vrijdag 29 maart het ODBtoernooi aan de Albardastraat. De tegenstanders zijn bij ons nog niet bekend maar wel 

zeker is het dat jullie drinken en fruit van ODB krijgen en dat de prijsuitreiking om 13.30 uur is. 

LENS F1: speelt op vrijdag 29 maart het Excelsior'20toernooi aan de Parkweg 415 te Schiedam. De tegenstanders zijn bij ons  niet 

bekend maar ieder team speelt 3 wedstrijden van 2 x 15 minuten. Ook is er een penaltybokaal!! Prijsuitreiking: 12.30 uur. 

LENS F2: speelt op vrijdag 29 maart het Excelsior'20toernooi aan de Parkweg 415 te Schiedam. De tegenstanders zijn bij ons  niet 

bekend maar ieder team speelt 3 wedstrijden van 2 x 15 minuten. Ook is er een penaltybokaal!! Prijsuitreiking: 12.30 uur. 

LENS F3: speelt op vrijdag 29 maart het Cromvliettoernooi aan de Brinckerinckstraat. De tegenstanders zijn: Cromvliet, WIK en 

Wippolder. Einde 12.30 uur. 

LENS F4: speelt op vrijdag 29 maart het Cromvliettoernooi aan de Brinckerinckstraat. De tegenstanders zijn: Cromvliet, RAS en 

VIOS. Einde 12.30 uur. 

LENS F5: speelt op vrijdag 29 maart het ODBtoernooi aan de Albardastraat. De tegenstanders zijn bij ons nog niet bekend maar wel 

zeker is het dat jullie drinken en fruit van ODB krijgen en dat de prijsuitreiking om 14.30 uur is. 

 

 !!DENK AAN DE ZOMERTIJD. ZET DE KLOK VAN 30 OP 31 MAART ÉÉN UUR VOORUIT!! 

 

AVONDWEDSTRIJDEN 

Na de Pasen stelt de KNVB altijd de eerste avondwedstrijden vast om achterstallige competitiewedstrijden in te halen. In het 

wedstrijdprogramma t/m 11 april (zie elders in deze LENSrevue) staan competitiewedstrijden opgenomen voor LENS B3 op 

maandag 8 april en voor LENS C2 en LENS F6 op woensdag 3 april. Daarnaast hebben we nog enkele vriendschappelijke 

internationale wedstrijden geregeld voor LENS B1 op 3 april en voor LENS C3 en C4 op 10 april. Let dus goed op wanneer je moet 

voetballen. Kan je niet bel dan de avond voor de wedstrijd af tussen 19.00 en 20.30 uur alleen bij de hoofdleider thuis. 
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LENS E-ELFTAL GAAT OEFENEN OP EEN GROOT VELD!!! 

De eerste wedstrijd werd helaas afgekeurd maar natuurlijk proberen wij het nog een keer. Wij doen dit nu op maandag 8 april om 

18.30 uur thuis tegen LENS D3. We verwachten om 17.30 uur op LENS (eerst een uitleg over het spelen op een groot veld en daarna 

voor de wedstrijd): B.Arslan, N.el Boustati, M.v.d.Burg, M.Chaaibi, K.Gezgin, S.de Haan, A.Hosen, K.el Margi, E.Nooitmeer, 

M.Ouellaf, R.Reddam en M.Resodiwirjo. Leider: Th.Hoefnagel. 

E-klassers: Neem allemaal je eigen LENSbroekje en LENSkousen mee. Wij zorgen voor een shirt!! 
 

LENSPENALTYBOKAALFINALE VOOR LENS B1 T/M LENS E6 

Na een spannende finale op LENS plaatsten de volgende spelers zich als resp. nummer 1 en 2 voor de voorronde van de penaltybokaal 

van het district West 2 op 19 april  bij JuVentaS: B-klasse: I.Karabulut en J.Hermans, C-klasse: S.Sahin en E.Aktas, D-klasse: I.Celik 

en A.Yazici en bij de E-klasse: S.de Haan en M.Ouellaf.   

 

SPELERSPAS VOLGEND SEIZOEN VERPLICHT; PASFOTO Z.S.M. INLEVEREN!!! 

De onderstaande spelers moeten z.s.m. 1 pasfoto inleveren (met hun naam achter op de foto) bij hun leider: 

- alle spelers van LENS A1 m.u.v. O.Aldemir, S.Gombault en Y.Yentougli, N.Amkhaou van LENS B1, C.Amhayi, P.Barros, 

A.Bingol, S.Durak, K.Izidogru, S.Kalpoe, M.Kuik en D.Lopes de Brito van LENS B2, A.Ancharad, S.el Ayadi, S.Duman, 

L.Hajjari en J.Vernee van LENS B3, A.de Randamie van LENS C1, M.Ahlik, T.Bektes en N.Essiad van LENS C4, A.el Boustati 

van LENS D1, Y.Irzi van LENS D2, N.el Boustati van LENS E2, V.Imeci van LENS E3, A.Gungor van LENS E4 en 

M.Ramdien van LENS E5. 

 

TRAINERSNIEUWS 

Met Ruud van Herp afgesproken dat hij komend seizoen weer LENS D3 zal gaan trainen. Samen met Raymond en Nino gaat hij eerst 

in de komende periode de twee D-selecties samenstellen en vervolgens gaat hij aan de slag om LENS D3 en D4 gestalte te geven. Dat 

zit wel goed!! Wij gaan verder met het invullen van overige vacatures. Zelf aanmelden kan natuurlijk ook!!! Meld je dan bij Paul van 

den Steen, Peter Vonk of Hans van Rijthoven.   

 

TRAINEROVERLEG 
Op donderdag 4 april wordt het volgende jeugdtraineroverleg gehouden op LENS. We beginnen om 20.00 uur en natuurlijk hopen wij 

dat alle uitgenodigde jeugdtrainers van LENS (van dit en van komend seizoen) bij dit overleg aanwezig zijn. De betreffende trainers 

vinden a.s. zaterdag een brief in het vakje van hun team. Dit is een belangrijke bijeenkomst want we praten over de rest van dit 

seizoen, het eventueel alvast gaan spelen of trainen met de nieuwe teams, de voorbereiding op het nieuwe seizoen etc. Belangrijk 

derhalve voor de trainers om er bij te zijn!! 

 

OVERSCHRIJVINGSPERIKELEN 

Terwijl wij nog druk bezig zijn met het afwerken van het huidige seizoen lopen spelers al te lonken naar andere verenigingen.  Dit 

proces is helaas niet te stoppen maar wij hebben echter intern besloten om ons pas met overschrijvingen en aanverwante zaken bezig 

te houden na het afsluiten van de competitie. Dit is pas vanaf maandag 6 mei. Dit betekent dat wij voor die tijd geen toestemming 

geven om ergens anders te gaan trainen of te voetballen en dat wij na deze datum hiervoor pas toestemming geven als de 

overschrijvingspapieren ingeleverd zijn en de kleding van LENS allemaal ingeleverd is. 

 
 !!DENK AAN DE ZOMERTIJD. ZET DE KLOK VAN 30 OP 31 MAART ÉÉN UUR VOORUIT!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

VCS C2 – LENS C2: 3-1 

De thuiswedstrijd tegen VCS was heel spannend en toen speelden we na een 2-0 voorsprong uiteindelijk 2-2 gelijk. Ook vandaag 

begonnen we weer heel goed en LENS liet af en toe heel goed voetbal zien. Wee kwamen dan ook op een 0-1 voorsprong na een 

knappe actie van Niels. We kregen daarna nog wat kansjes, maar het bleef 0-1 bij rust. Na rust gebeurde wat dit jaar al veel vaker 

gebeurd is. LENS had niet de kracht meer om het VCS moeilijk te maken en na de 1-1 was het eigenlijk al duidelijk dat het wel eens 

heel moeilijk kon gaan worden. Het werd dan ook 3-1 voor VCS. Het is jammer dat we niet hebben gewonnen, maar toch werd er heel 

goed gevoetbald en gewerkt in de eerste helft en heb ik hele mooie dingen gezien.  

 

LENS C2 – Cromvliet C1: 3-0 
LENS C2 speelde de eerste helft heel goed en kreeg heel veel kansen na mooie aanvallen. De eerste goal tikte Effy met links binnen 

na een hele knappe actie van Andy, die een paar man passeerde en vanaf  de achterlijn netjes teruglegde. De 2-0 kwam uit een corner 

van Mark die Niels er met een mooie omhaal inschoot. We bleven doorgaan en ook Chaheen scoorde na een snel genomen vrije trap 
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van Awinash en Niels. Na de 3-0 kregen we nog een hoop kansen, maar gingen we toch rusten met deze stand. De tweede helft was 

weer erg rommelig, maar er werd nog wel zeer goed verdedigd, zodat we bijna geen kans weggaven en als de tegenstander toch 

gevaarlijk werd, redde Serkan mooi. Het werd uiteindelijk 3-0 en hebben we er toch weer 3 puntjes bij. Volgende week het 

internationale toernooi bij Quick Steps en daarna doordeweeks tegen GDA C2 en daar hebben we tot nu toe onze beste wedstrijd 

tegen gespeeld, dus dat belooft wat. 

 

DYNAMO ’67 C1- LENS C3    2-2 

Belabberd, beroerd, niet om aan te zien speelde LENS C3 de eerste helft. Niemand bleef op zijn posities lopen en daardoor kon de 

tegenstander op 2-0 komen. In de rust maakte ik twee omzettingen en  druktede jongens op het hart dat zij op hun positie moesten 

blijven lopen en de bal het werk laten doen want met combinatie voetbal kun je deze ploeg van de mat spelen. Van hun kant uit was 

het alleen maar fysiek en allen ballen naar voren. De tweede helft ging LENS een beetje voetballen. En daardoor kon de stand gelijk 

worden gemaakt. We hadden de kans op de overwinning maar die was ons niet gegund. Abdie Ismail , een compliment voor je 

gedrag. Jongens jammer maar dit was ook voetbal en neem genoegen met een punt. Man van de wedstrijd: Robin v/d Oever. Nog een 

paar nachtjes slapen en dan gaan wij naar Belgie om er een leuk weekend van te maken.  

 

LENS C3-RAVA C1  (2-3) 

Op zaterdag 9 maart tegen de koploper en de ploeg had er wel zin in. Maar als de wedstrijd begint speelt LENS zeer nerveus en daar 

profiteert RAVA van en binnen tien min. Staan wij al twee nul achter.Dan krijgt LENS een beetje vat op de wedstrijd en gaat 

combineren en krijgt ook kansen maar de keeper van RAVA heeft een top dag. Dan scoort RAVA weer maar LENS blijft voetballen 

en scoort ook.De ruststand is dan 1-3.Na de rust ziet RAVA een ander LENS en word teruggedrongen op eigen helft en krijgt het nog 

zeer moeilijk.LENS knokt voor elke meter en scoort de aansluittreffer. LENS ruikt de gelijkmaker en doet er alles aan maar deze 

wedstrijd is het geluk niet aan onze zijde. Maar RAVA heeft de punten voor de poorten van de hel weggesleept. Jongens deze 

wedstrijd was een thriller en de beste wedstrijd die jullie hebben gespeeld. 

 

LENS C3-Toofan C1 (7-2) 

Op zaterdag 16 maart spelen we op veld 1 tegen Toofan. Voordat we aan het verslag van deze wedstrijd beginnen moet ik even 

vermelden dat coach Peter in korte broek langs de zijlijn liep. Voor bruine benen te kweken of om de tegenstander af te schrikken.? 

Als ook Elly dan nog de klok op het scorebord netjes op tijd in werking stelt kan het niet meer kapot. LENS snel in de aanval en geeft 

zijn visitekaartje af. De klok staat op 10 minuten en 26 seconden of de één nul is een feit. Doelpunt nummer twee laat niet lang op 

zich wachten. Met een fraai afstandsschot daalt de bal achter de lijn. Dan even een begrijpelijke wissel van LENS-kant. Opgemerkt 

moet worden dat onze aanvoerder het met behulp van enkele spelers het ‘incidentje’ prima in de kiem smoorde. Compliment! Door 

goed solide (technisch) voetbal lopen we uit tot 4-0. Toch kunnen we niet vermijden dat ook Toofan het net weet te vinden. De rust 

gaan we in met 4-1. In de tweede helft wordt LENS behoorlijk uit z’n spel gehaald door – en laat ik het zo verwoorden – een iets te 

enthousiaste ass. grensrechter. Een strafschop schiet LENS te slap in, maar in de herkansing beland de bal achter de keeper (5-1).  

Het wordt 6-1 en 6-2. Het wordt nog 7-2 (tevens eindstand). En dat zijn eigenlijk de hoogtepunten. Het spel gaat jammerlijk als een 

nachtkaarsje uit. Toch was dit een leuke sportieve wedstrijd, waarbij LENS het beste van het spel had. Jongens weer drie punten en 

ouders langs de lijn bedankt voor uw aanmoedigingen en vooral het deskundig (voetbal?) commentaar. Ik heb er veel van opgestoken.  

Cees Alting 

 

Wij mochten weer op veld één spelen. Dus verwacht ik een leuke wedstrijd maar dat viel een beetje tegen. De eerste twintig min. 

speelt LENS goed en scoort dan ook de doelpunten. Toofan weet een keer tegen te scoren dus gaan wij de rust in met een voorsprong 

van 4-1. De tweede helft is minder van kwaliteit; LENS gaat meer tegen zich zelf spelen en daardoor krijgt de tegenstander ook nog 

wat kansen en scoort weer. LENS scoorde nog drie keer dus de punten blijven op LENS. Ik hoop dat wij de volgende wedstrijd beter 

en geconcentreerder gaan spelen.  

Coach Peter & Leider Patrick 

 

HBS D3  -  LENS D3  0-4   
We zagen een slechte 1e helft, gelukkig werd er in de 2e helft een stuk beter gespeeld. Doordat Dennis vandaag niet aanwezig kon 

zijn hadden we een probleem in de verdediging, gelukkig wilde Warhel onze keeper de plaats van Dennis overnemen zodat wij de 

keeper van E1 konden uitnodigen om mee te spelen, Burak Arslan, klasse gekeept gozer en hartstikke bedankt namens LENS D3.  

De wedstrijd van maandagavond tegen LENS E1-E2 werd vanwege de slechte weersomstandigheden terecht afgekeurd, de spelers 

van D3 en D4 mochten vandaag trainen bij Theo Hoefnagel, Theo grote klasse Bedankt.  

Zaterdag 23 maart 2002 alweer een uitwedstrijd nu tegen WIK. We wisten dat onze grootste concurrent Duindorp weer punten had 

laten liggen dus vanaf vandaag waren wij de koploper, dat moesten we dan ook maar bewijzen. D3 begon heel sterk en nam al snel de 

leiding, het spel was verzorgd maar na 20 minuten en een 2-0 (eigenlijk 3-0 maar dit doelpunt werd afgekeurd) voorsprong zakten we 

weer weg en werd er niet meer goed opgelet, Wik kwam terug in de wedstrijd. We gingen de rust in met 2-1. Na de rust weer een 

aanvallend LENS en we wisten WIK goed onder druk te houden door goed te combineren, deze partij werd gewonnen met 5-1. Dat 

betekend weer een stap dichterbij het kampioenschap!!!! Heren van D3 als je kampioen wil worden moet je daar wel wat voor doen, 

het komt je niet aanwaaien. Dus vanaf nu alle wedstrijden voluit voetballen. Mannen succes!!!  

De trainer Ruud van Herp  

 

LENS E 1 en E 2 tegen Feyenoord  
Vorige maand was er nog de teleurstelling van een afkeuring, nu mochten we wel spelen tegen Feyenoord. De spelers waren al dagen 

zenuwachtig en er was heel veel publiek. E 2 begon erg goed tegen een team, dat wel een jaartje jonger, maar ook erg sterk was. De 
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eerste helft ging gelijk op en was erg spannend. Onder luide aanmoedigingen kregen Nabil, Erdinc en Stanley de eerste kansen. Mede 

door hard werken van Karim en Diego konden we gaan rusten met een 1-0 knappe voorsprong. In de tweede helft kregen we het 

moeilijk. De tegenstander deed er een schepje bovenop en het werd al snel 1-1 en 1-2. Toen gebeurde er iets in dit team, dat vaker 

voorkomt: In plaats van keihard werken, gaan de spelers elkaar de schuld geven!! Het resultaat was, dat het binnen de kortste keren 1-

5 stond.( misschien moeten jullie toch maar wat beter naar Arnold luisteren! ). Gelukkig konden Enzo, Koen en Raylison erger 

voorkomen en kwamen jullie nog goed terug. Toch was het een heel leuke wedstrijd ( je kunt tenslotte niet altijd winnen ) en kon ook 

Bulent niet voorkomen dat Feyenoord met 3-7 won. 

E 1 schotelde het talrijke publiek een prima wedstrijd voor. Juist het jaartje verschil gaf LENS het nodige zelfvertrouwen. Zo werden 

er mooie aanvallen opgezet, leuke acties gemaakt en konden de toeschouwers genieten van veel strijd en stevige duels. Ook E 1 stond 

in de rust met 1-0 voor, maar gaf het in de tweede helft niet meer uit handen. Het werd zelfs 2-0 voor LENS en dat was ook nog eens 

dik verdiend. Feyenoord vond dat niet zo leuk, want de trainer vertelde, dat ze maar zelden verloren! Het bleef  

2-0 en kregen we na afloop veel complimenten.  

E 1 - Cromvliet 5-1  

RVC-RIJSWIJK E 1 0-5  

Voor de competitie zijn we ook weer twee weken verder. Twee wedstrijden, waarin LENS het wat rustiger aandeed. We waren 

duidelijk sterker en in beide wedstrijden kwamen we al heel snel op voorsprong. Daarna werd er niet geweldig gespeeld, maar wel 

regelmatig gescoord. Helaas miste ik het felle spel, wat dit team zo goed kan spelen. Dat zal de laatste competitiewedstrijden wel hard 

nodig zijn in de strijd om de eerste plaats, waar nog ZES kanshebbers voor zijn!!  

-- VRIJDAG toernooi bij Excelsior '20 in Schiedam  

-- STANLEY gefeliciteerd met je winst tijdens de penalty-bokaal.  

-- Zondag 7 april: KAGAN uit E 1: PUPIL van de WEEK  

-- "LIMBURG 18,19 en 20 mei": nog een paar spelers  

(OUDERS) moeten nog € 55,- of een deel ervan betalen.  

-- Met dank aan de heren ALTAY, CETIN en BOUSTATI die alle drie een busje beschikbaar stelden!!  

Theo 

 

 

Pupil van de week : Sergio Resodiwirjo 
 

Klik hier voor de foto 

 

Op zondag 17 maart speelde LENS 1 tegen Quick Steps 1.  

Sergio Resodiwirjo mocht op deze zondag een kijkje nemen voor, tijdens en na deze wedstrijd. Deze pupil van de week zit nog een 

paar maanden op de basisschool. De naam van zijn school is De Zuidwester. Sergio is op dit moment 12 jaar en zit in de klas bij 

meester Timmers. Zijn meester zit zelf ook op voetbal in de buurt van Schiedam. De lessen op de Zuidwester gaan goed. Sergio haalt 

goede cijfers. Ook doen de leerlingen van de Zuidwester mee aan toernooien zoals handbal-, basketbal- en voetbaltoernooien.  

Als je de voetbaltalenten van Sergio wilt zien moet je op zaterdag komen kijken bij onze D1. Komend Paasweekend gaat de D1 naar 

Tilburg in Noord-Branbant voor een voetbaltoernooi. Ze blijven daar 3 nachten slapen en maken misschien ook nog een uitstapje. 

Bijna iedereen op LENS weet wel dat Raymond Beck de trainingen verzorgt en samen met Marco Spa leiding geeft aan het elftal. 

Sergio speelt meestal rechts half. Enkele weetjes over Sergio: 

- zijn favoriete buitenlandse voetbalclub is Arsenal omdat ze daar goed spelen en goed kunnen koppen; 

- zijn favoriete Nederlandse voetbalclub is Feyenoord waarbij Pierrre van Hooijdonk vaak belangrijke doelpunten maakt; 

- net als alle andere ‘pupillen van de week’ wil Sergio later profvoetballer worden; 

- na voetbal vindt hij basketbal ook erg leuk; 

- Danny Mensa, die ook in de D1 speelt, is de beste vriend van Sergio. 

- Als je wilt weten welke internet-site het leuktst is moet je kijken naar www.dragonbal.com. Je ziet dan plaatjes van figuren). 

- Onze pupil zegt zelf minder goed te zijn in koppen en duwen maar weg goed te zijn in techniek en snelheid; 

- Het leukst bij LENS tot nu toe waren de reisjes zoals afgelopen jaar naar Limburg; 

- Sergio heeft een oom, Glenn, die erg grappig en lief is; 

- Hij speelt graag FIFA 2002 op zijn Playstation en op televisie kijkt hij graag naar Ushi en Van Dijk, Samsam en Kees & Co. 

Een korte terugblik van Sergio: Eerst deed ik een deel van de warming-up samen met de spelers. Daarna een deel met de wissel-

spelers.  

Het doelpunt van John Mansveld was het mooiste doelpunt van de wedstrijd. 

De trainer en de verzorger waren anders dan dat ik had verwacht. De beste speler van de wedstrijd was Perry Boon. In de rust stond 

LENS met 4- 0 voor. De wedstrijd eindigde met een 5-2 eindstand. 

Ik denk dat LENS nog beter kansen had kunnen creëren maar wist desondanks toch vaak te scoren. De scheidsrechter floot eerlijk en 

sportief. Na afloop kreeg ik een boek en een bal 

 

 

http://www.lens-denhaag.nl/pupil/foto_sergio.jpg
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Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 

Den Haag                  tel  070 – 3661314 

 

Postadres  
Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 
Postbank     33.67.11 
Rabobank    129.924.229 

 

Samenstelling bestuur 
R.Vergeer    (vz) tel. 070 – 3661344 

F.Grens       (secr) tel. 010 – 4527327 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

C.Veldink   (penn.)    tel  079 – 3314348  

H.v.d.Sman tel. 070 – 3257887 

D.van Rijthoven         tel  070 – 3615208 

 

Senioren zondag en zaal 
W.J.M. Heijnen tel. 070 – 3461088 
 

Senioren zaterdag 
J.C. Ham                   tel. 070 – 3679687 

 

Jeugd 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

 

Club van 100 
H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek tel. 030 - 6036157 
H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

 

Coördinator techn. Zaken 
F. van Dijk                 tel.  070 – 3634818 
 

Bar 
 

Trainers 
Zondag 

H. Lamens  tel. 070 – 3455787 

A.’s-Gravendijk tel. 070 – 3966095 
 

Zaterdag 

C. Cakmak                 tel. 06 –14699183 

 
Redaktie 
C.Lamers                   tel. 070 – 3661314  

H.v.d.Sman                tel. 070 --3661314 

 

e-mail vv.lens@12move.nl 
 

Redaktie internet 
Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 

Cees Alting: cjalting@wanadoo.nl 
 

Internet-site: 

       www.lens-denhaag.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKTIE 

 Alle kopy moet vóór maandag 22 april 2002 bij de redaktie binnen zijn. 

De kopy kunt u kwijt in de brievenbus in de hal van het clubgebouw 

 

      
 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   75e jaargang, nummer  17, 11 april 2002 Opgericht 

 Opgericht 18 december 1920 

 

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
 

LENS 1 (ZAT EN ZON) IN DE COMPETITIE 
LENS 1 (zat) won in het Paasweekend met 1 - 2 bij VCS maar verloor afgelopen zaterdag 

onverwacht met 3 – 1 bij HMSH. Een plaats bij de eerste vier achter kampioen De Postduiven is 

definitief bereikt maar er moet nog worden afgewacht of dit ook recht geeft op de nacompetitie. 

Hiervoor moet of RAS of DZS wel de tweede periode winnen. De laatste wedstrijd tegen 

Kranenburg zal wel eens heel belangrijk kunnen worden maar dit is ook weer afhankelijk van het 

resultaat van de wedstrijd tussen RAS en Kranenburg op 20 april. Het blijft rekenen en 

afwachten. Nu twee weken vrij maar natuurlijk wel in het ritme blijven via vriendschappelijke 

wedstrijden en de trainingen en vervolgens dus de laatste competitiewedstrijd tegen Kranenburg. 

LENS 1 (zon) verloor van HVV met 0 – 2. Weinig motivatie en daar begrijpen wij niets van. Zelf 

winnen van HFC ADO Den Haag en SOA en dan hopelijk toch nog de nacompetitie bereiken. 

Willen jullie dit wel??? Gewoon doen is ons advies!!! Het programma voor de komende twee 

weken is: 

- zaterdag 13 april 14.30 uur Marine 1 - LENS 1 (zat) => Oude Waalsdorperweg  => 

(vriendschappelijk) 

- zondag 14 april 14.00 uur LENS 1 (zon) - HMSH 1 (zon) => (vriendschappelijk) 

- zaterdag 20 april 14.30 uur LENS 1 (zat) – DWO 1  => (vriendschappelijk) 

- zondag 21 april 14.00 uur HFC ADO Den Haag 1 - LENS 1 (zon) => Zuiderpark 

 

LENS 2 IN DE COMPETITIE 
Net als een aantal weken geleden ook nu aandacht voor de prestaties van LENS 2. Zij liggen, 

ondanks de twee recente nederlagen, toch nog steeds op koers voor het behalen van de 

nacompetitie. Dit is mogelijk door het winnen van een periode (1ste of 2e als vervangend of  3e 

eventueel nog rechtstreeks). GDA is duidelijk de sterkste in deze poule maar LENS 2 liet ze wel 

heel erg makkelijk uitlopen naar een 4 - 1 overwinning en ook afgelopen zondag j.l. tegen 

Naaldwijk werd wel heel slordig met 2 - 3 verloren. Ook hier te weinig motivatie???? Toch is de 

nacompetitie nog steeds in zicht. In de resterende 2 wedstrijden (Oliveo thuis en VCS uit) moet 

LENS 2 proberen om Tonegido achter zich te houden. Ook dan blijft het echter toch nog een 

kwestie van rekenen. Succes!!! 

 

LOTING HC-CUP 
LENS 1 (zat) verloor eervol met 0 - 4 van DWO 1 (zon) en kan zich nu volledig gaan richten op 

de nacompetitie. Veel succes!! 

LENS 1 (zon) voldeed aan de verwachtingen en won met 2 - 4 van HS Texas DHB 1 (zon). In de 

volgende ronde wordt op dinsdag 16 april om 19.30 uur thuis gespeeld tegen Oosterheem 1. Dit 

moet weer kunnen!! De volgende ronde is op dinsdag 23 april. Kijk voor meer nieuws na de 

loting op dinsdag 16 april op Infothuis, de LENSsite of de Haagse Krant. 

 

           
  Het Bestuur        

     

 

 

 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2001/2002 
Algemeen contactpersoon: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag. Telefoon: 

070-4400603 (tussen 19.00 en 20.30 uur). 

 

Hoofdleider A- en B-klasse: Paul van den Steen  Tel: 070-4400603 bij geen 

gehoor 070-3615208 

Hoofdleider C- en D-klasse: Hans van Rijthoven  Tel: 070-3615208 bij geen 

mailto:vv.lens@12move.nl
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 SENIOREN ZONDAG     SENIOREN ZATERDAG 

 Algemene informatie     Algemene informatie 

 Contactpers.    W.J.M. Heijen   tel: 070 - 3461088  Contactpers. J. Ham tel: 070 - 3679687   

                J. Verkijk tel: 070 - 3617033

 Wedstrijddag   B. Vierling       sema: 06 - 65000816 

           Mob.  06 - 17406344  

 

   

                      afkeuringinformatie ( niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFOthuis / teletekst pag. 603 of 

  De afkeuringlijn KNVB District West 3 tel: 0900-9008000 

 

 

Donderdag 11 april 2002  

18.30 uur  Vredenburch 8  -  LENS 5  Julialaantje  NN 

 

Zaterdag 13 april 2002 

14.30 uur  -  Marine 1        LENS 1 (zat)  Oude Waalsdorperlaan vr.  

 

Zondag 14 april 2002  

14.00 uur  LENS 1  -  HMSH 1  veld 1  vr. R.Tjin Asjoe 

11.00 uur  LENS 2  -  Docos 2  veld 1  vr. NN 

10.00 uur  Spoorwijk 3  -  LENS 3  Melis Stokelaan  NN 

10.30 uur  LENS 5  -  HDV 4  veld 2  280432 NN 

 

Dinsdag 16 april 2002  

19.30 uur  LENS 1 (zon)  -  Oosterheem 1  veld 1  HC-cup 

 

Zaterdag 20 april 2002  

14.30 uur  LENS 1 (zat)  - DWO 1  veld 1  vr. NN 

 

Zondag 21 april 2002 

14.00 uur  ADO Den Haag 1 - LENS 1  Zuiderpark  J.N.J. van den Berg     

11.30 uur  LENS 2  - Oliveo 2  veld 1  264813 H.J. van den Berg 

10.30 uur  GONA 3  - LENS 3  Beresteinlaan  NN 

11.00 uur  ODB 4  - LENS 4  Alberdastraat  NN 

10.30 uur  LENS 5  -  RTT’99 6  veld 2  280473 NN 

 

Dinsdag 23 april 2002  

????  uur   Volgende ronde HC-cup 

 

ZATERDAG 1 JUNI 2002  

LENS Sixes-toernooi                

 

Aanvoerders: 

LENS 3: Michael van der Voort  tel: 070-3664625 

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers  tel: 070-3250789 

LENS 5: Jan Muns   tel: 070-3975459 

 

Uitslagen: 

Vitesse Delft 1  -  LENS 1 (zon)  3 - 2 

VCS 1   -  LENS 1 (zat)   1 - 2 

GDA 2   -  LENS 2  3 - 0 

REMO 3  -  LENS 3  0 - 6 

LENS 5   -  Vredenburch 8  3 - 6 

HS Texas DHB 1 (zon) -  LENS 1 (zon)  2 - 4 

LENS 1 (zat)  -  DWO (zon)  0 - 4 

HMSH 1  - LENS 1 (zat)  3 - 1 

LENS 1   - HVV 1   0 - 2 

LENS 2   - Naaldwijk 2  2 - 3 

LENS 3   - Laakkwartier 4  3 - 1 

Vogel 2   - LENS 5   
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100 100 100     CLUB van 100         100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100 100   

 

VERKIEZINGEN. We hebben meer aandacht voor de politiek dan we gewend zijn. Ene Pim Fortuyn heeft de boel een beetje wakker 

geschud. Is het niet tijd dat ook bij LENS mensen wakker geschud worden. Wij hebben toch geen Pim nodig om te zien dat er vele 

taken door weinig vrijwilligers gedaan  worden. Steek de handen uit de mouwen en ga er voor. Geen tijd dan kan je altijd snel en 

eenvoudig lid worden van de bekendste club bij LENS. Wat doen we bij De Club van Honderd? Zorgen voor een gezellige en betere 

accommodatie. Wilt u er bijhoren. Stort € 45,- op de postrekening 336711 t.n.v. de penningmeester van Lens o.v.v. Club van 

Honderd.   

 

Uitspraak van de ½ maand:   Kies voor de Club van Honderd 

Gegroet 

Henk Hoppenbrouwers,  

p.s.: LENS4 blijft met nog 1 competitie wedstrijd en met Nol Janssen in training. 

 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

 

LENS 3 stijgt in ranglijst !!! 
 

Het 3e zit in de lift, zowel op individueel als collectief niveau. Dit bleek al uit HDV-uit waar een belangrijk (motivatie)punt werd 

gepakt door 1-1 te spelen. Vandaag stond Laakkwartier 4 op het programma, dat met 2 punten verschil het 3e op de 10e plaats in de 

competitie wist te houden. Vandaag was het dus eigenlijk alles of niets: Verliezen en het seizoen uitspelen als de nummer laatste óf 

winnen, champagne openen en de eer van de nummer laatste doorgeven aan Laakkwartier. 

Na een uitmuntende opkomst (10 spelers) en inzet (m.n. Ricardo en Richard) op de training van deze week leefde het 3e met volle 

belevenis naar dé wedstrijd toe. Helaas was het nog wel even krap qua spelersaantal, maar met één gastspeler hadden we toch de 

beschikking over een volledig team inclusief één wissel (Erik bedankt en tot volgend seizoen). 

De wedstrijd begon rumoerig en onwennig. Laakkwartier leek, evenals bijna al onze tegenstanders, niet veel beter of slechter dan de 

rest in de poule. De 1e helft werd met over en weer enkele kansen doelpuntloos afgesloten. Al snel in de 2e helft was het Dolf die 

zorgde voor een schitterende 1-0, wat het 3e (en Dolf) goed deed. Anastasia verzorgde zijn voor dit seizoen lang verwachte doelpunt 

en de 2-0 was een feit. Helaas raakte dezelfde speler “in the heat of the game” verwikkeld in een opstootje waarop de scheidsrechter 

besloot slechts LENS te beroven van haar parel i.p.v. beide spelers van het veld te sturen. Hierna was het hek van de dam en werd de 

wedstrijd steeds harder, maar het 3e had de winst al voor meer als de helft in knip zitten en heel karig stand. Met 10 man was de 2-1 

onvermijdelijk en tot overmaat van ramp kon Ricardo niet voetbaltechnisch wraak nemen op zijn tegenstander waardoor hij dit op een 

andere/ verkeerde manier deed en ook het veld moest verlaten (foei!). Met veel en keiharde arbeid als team liet het 3e nog even zien 

dat Laakkwartier niet op een gelijkspel hoefde te hopen door Eddy (Onno) te positioneren voor de goal, waar hij dan ook gretig 

gebruik van wist te maken (3-1). 

Scheids floot af en het 3e kon dan eindelijk de champagne gaan openen voor de eerste gewonnen wedstrijd van het seizoen !!! 

Heren, vandaag hebben we laten zien dat we het spel snappen, voor elkaar willen “vechten” en zeker op de goede weg zijn. Laten we 

dit vast proberen te houden voor de rest van het seizoen en zeker voor het volgende seizoen. 

 

Supporters en management eindelijk waar voor hun inspanningen!!! 

Gentlemen bedankt,         Jim 

 

PROGRAMMA SENIOREN ZAALVOETBAL 
Vrijdag 12 april 2002  

20.00 uur  Engelsman 1  - LENS 4 de Blinkerd   C.W.Gijsberti Hodenpijl 

21.00 uur  Haagse Hout 2  - LENS 1 Ockenburgh   NN 

22.00 uur  LENS 3  - Semper Altius 2 Loosduinen 331718  NN 

 

Maandag 15 april 2002  

22.00 uur  LENS 1  - West Stars 3 Lipa  330852  NN 

 

Woensdag 17 april 2002  

20.00 uur  SOA 1  - LENS 2 Ockenburgh   NN 

21.00 uur  Buytenrode 4  - LENS 4 RKDEO`   NN 

 

Vrijdag 19 april 2002  

20.00 uur  LENS DS1  - GravSV DS1 Loosduinen 334713  NN 

22.00 uur  LENS 3  - Noordzee 3 Loosduinen 331721  NN 

 

Maandag 22 april 2002  

20.00 uur  Gr.Rood’93 1  - LENS 1 Overbosch   NN 

22.00 uur  LENS 4  - JuVentaS 2 Loosduinen 333514  NN 
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Dinsdag 23 april 2002  

20.00 uur  DSVP DS1  - LENS DS1 DSVP    NN 

 

Woensdag 24 april 2002  

21.00 uur  LENS 2  - VNI 1  Zuidhaghe 331133  J.C.van der Velden 

 

Vrijdag 26 april 2002  

20.00 uur  LENS 1  -  Gr.Rood’93 1 Loosduinen 340638  NN 

 

ZATERDAG 1 JUNI 2002  

LENS Sixies-toernooi 

 

Ligging Sporthallen: 
Loosduinen : Groen van Prinstererlaan 276, tel: 3236706 

de Schilp : Schaapweg 2, Rijswijk,  tel: 3941507 

Ockenburgh : Wijndaelerduin 27,  tel: 3686588  

Sosef  : Strijphorst 1, Honselersdijk, tel: 0174-626272  

Westlandhal         : Spinel 4 ’s-Gravenzande                tel: 0174-415798 

Zuidhaghe : Melis Stokelaan 1201,  tel: 070-3671508 

  Ingang Beresteinlaan 

Overbosch : Vlaskamp 3   tel: 3474684 

De Blinkerd : Seinpoststraat 150  tel: 070-3522169 

Forum Kwadraat: Badhuislaan 3, Voorburg  tel: 070-3870800  

RKDEO  : Sportparkweg 1, Nootdorp tel: 015-3109577 

Transvaal : Majubastraat 41,  tel: 070-3893330 

Lipa  : Paets van Troostwijkstraat 93a, tel: 3996869 

DSVP                   : Sportlaan 1, Pijnacker                    tel: 015-3694518 

 

Aanvoerders: 
LENS 1:      Oscar van der Laar tel: 06-22669238 

LENS 2:      Andre Kuypers tel: 070-3250471 

LENS 3       Ed Vuijk  tel: 070-3960448 (06-20247367) 

LENS 4:      Nico Vastenburg tel: 070-3294254 

LENS DS1: Bettie Driessen tel: 070-3295598 

          

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2001/2002 
Algemeen contactpersoon: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag. Telefoon: 070-4400603 (tussen 19.00 en 20.30 

uur). 

Hoofdleider A- en B-klasse: Paul van den Steen  Tel: 070-4400603 bij geen gehoor 070-3615208 

Hoofdleider C- en D-klasse: Hans van Rijthoven  Tel: 070-3615208 bij geen gehoor 070-4400603 

Hoofdleider E- en F-klasse: Paul van den Steen  Tel: 070-4400603 bij geen gehoor 070-3615208 

 

Aangezien de hoofdleiders ook nog een gewone baan hebben verzoeken wij iedereen om het bellen te beperken tot ’s-avonds tussen 

19.00 en 20.30 uur. Graag ieders medewerking. Is de hoofdleider niet thuis bel dan gerust naar de andere hoofdleider. 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD  (tijd)wijzigingen mogelijk)  
Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  van 

LENS: 

Vervoer 

A1 13 apr 14.30 uur Concordia A1 Thuis Veld 1 13.30 uur  

 20 apr 14.30 uur Naaldwijk A1 Uit Hoge Bomen/Naaldwijk 13.00 uur Auto 

B1 13 apr 12.30 uur VCS B2 Thuis Veld 1 11.30 uur  

 20 apr 12.30 uur Teylingen B1 Thuis Veld 1 11.30 uur  

B2 13 apr 14.30 uur Duindorp SV B1 Uit Sportlaan/Mezenplein 13.30 uur bij Duindorp SV 

 20 apr 14.00 uur Cromvliet B1 Uit Brinckerinckstraat 13.00 uur bij Cromvliet 

B3 13 apr 14.30 uur KMD B2 Thuis Veld 3 13.45 uur  

 15 apr 19.00 uur HBS B3 Uit Daal en Bergselaan 18.15 uur bij HBS 

 20 apr 14.30 uur Oliveo B3 Thuis Veld 3 13.45 uur  

C1 10 apr 18.45 uur DWO C1 (beker) Uit Spprk West/Zoetermeer 17.00 uur Auto 

 13 apr 11.00 uur Excelsior M C1 (*) Thuis Veld 1 10.00 uur  

 20 apr 15.00 uur Voorschoten'97 C1 Uit Weddeloop/Voorschoten 13.00 uur Auto 
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C2 13 apr 12.30 uur Quick Steps C1 Uit Nijkerklaan 11.00 uur Auto 

 17 apr 19.00 uur Cromvliet C1 Uit Brinckerinckstraat 17.45 uur Auto 

 20 apr 12.00 uur RVC/Rijswijk C2 Uit Spprk Pr.Irene/Rijswijk 10.30 uur Auto 

C3 10 apr 18.00 uur Montrose FC (*) Thuis Veld 2 17.15 uur  

 13 apr 12.00 uur Scheveningen C2 Thuis Veld 3 11.15 uur  

 20 apr 11.00 uur RKDEO C2 (*) Thuis Veld 3 10.15 uur  

C4 10 apr 18.00 uur Montrose FC (*) Thuis Veld 1 17.15 uur  

 13 apr 12.30 uur VIOS C2 Uit Melis Stokelaan 11.15 uur Lopen 

 20 apr 12.00 uur JuVentaS C1 Uit Julialaantje/Rijswijk 10.30 uur Auto 

D1 13 apr 09.30 uur JAC D1 (*) Thuis Veld 3 08.30 uur  

 20 apr 09.30 uur HFC ADO DH D1 Thuis Veld 1 08.30 uur  

D2 13 apr 09.00 uur ODB D1 Uit Albardastraat 07.45 uur Auto 

 20 apr 13.00 uur Tonegido D2 Uit Rodelaan/Voorburg 11.30 uur Auto 

D3 13 apr 09.30 uur Quick D4 Thuis Veld 1 08.45 uur  

 15 apr 18.30 uur DSO D5 Uit v.Tuyllsppk/Zoetermeer 17.00 uur Auto 

 20 apr 12.00 uur Duindorp SV D1 Uit Sportlaan/Mezenplein 10.45 uur Auto 

D4 11 apr 183.0 uur Duinoord D1 (*) Uit Isabellaland/Mariahoeve 17.15 uur Auto 

 13 apr 10.30 uur Vredenburch D5 Uit Vredenburchweg/Rijswijk 09.15 uur Auto 

 20 apr 11.00 uur Zoetermeer D10 Thuis Veld 1 10.15 uur  

E1 13 apr 10.00 uur Oliveo E1 (*) Uit Groene Wijdte/Pijnacker 08.45 uur Auto 

 20 apr 11.00 uur Hoek van Holland E1 Uit Lemaireweg/H.v.Holland 09.45 uur Auto 

 22 apr  Zie kopie E-elftal Thuis Veld 1   

E2 13 apr 10.45 uur DUNO E1 Uit Mr.Nolenslaan 09.45 uur Auto 

 20 apr 09.30 uur GDA E3 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 22 apr  Zie kopie E-elftal Thuis Veld 1   

E3 13 apr 11.30 uur VELO E2 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 15 apr  Zie kopie E-elftal Thuis Veld 1   

 20 apr 16.30 uur !! Quick E6 Uit Savorninlohmanlaan 15.30 uur !! Auto 

E4 13 apr 10.00 uur JAC E4 Uit Bij Arch/Ornas/Wassenaar 08.45 uur Auto 

 15 apr  Zie kopie E-elftal Thuis Veld 1   

 20 apr 10.00 uur TEDO E2 Uit Vredenburchweg/Rijswijk 09.00 uur Auto 

E5 13 apr 09.30 uur GDA E10 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 15 apr  Zie kopie E-elftal Thuis Veld 1   

 20 apr 10.00 uur Semper Altius E3 Uit Hoekpolder/Rijswijk 08.45 uur Auto 

E6 13 apr 13.30 uur De Postduiven E2 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 15 apr  Zie kopie E-elftal Thuis Veld 1   

 20 apr 13.30 uur SV Erasmus E3 Thuis Veld 2 13.00 uur  

F1 13 apr 09.30 uur Quick F1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 20 apr 11.00 uur Oliveo F1 Uit Groene Wijdte/Pijnacker 09.45 uur Auto 

F2 13 apr 13.30 uur Quick F3 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 20 apr 09.00 uur Laakkwartier F1 Uit J.v.Beersstraat 08.00 uur Auto 

F3 13 apr 09.00 uur RVC/Rijswijk F5 Uit Spprk Pr.Irene/Rijswijk 08.00 uur Auto 

 20 apr 11.30 uur HBS F5 Thuis Veld 2 11.00 uur  

F4 13 apr 11.30 uur Scheveningen F4 Thuis Veld 2 11.00 uur  

 20 apr 11.30 uur Stompwijk F3 Thuis Veld 2 11.00 uur  

F5 13 apr 11.00 uur Vredenburch F4 Uit Vredenburchweg/Rijswijk 10.00 uur Auto 

 20 apr 09.00 uur RKAVV F8 Uit Kastelering/Leidschendam 07.45 uur Auto 

F6 13 apr 15.00 uur VELO F15 Thuis Veld 2 14.30 uur  

 20 apr 13.30 uur Verburch F5 Thuis Veld 2 13.00 uur  

(*) = vriendschappelijke wedstrijd!!! 

 

B I J Z O N D E R H E D E N: 
- Afbellen wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd alleen bij de hoofdleider thuis tussen 19.00 en 

20.30 uur. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks vanaf 16.00 uur en op zaterdag pas vanaf  07.30 

uur. 

- Afbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur af op LENS (070-3661314) 

- Wedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Voor 08.15 uur 

bellen heeft geen zin; wij weten dan nog niets!! Bel nooit naar de hoofdleider thuis!!  

- Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

- Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen!! 

- Vragen, opmerkingen, ideeën: bel alleen ’s-avonds naar de hoofdleider tussen 19.00 en 20.30 uur. 

- De volgende LENS-revue verschijnt op donderdag 25 april 

- Aanwezig jeugdcommissie op: - 13 april vanaf  07.30 uur: Diana en Hans van Rijthoven 

     - 20 april vanaf  07.30 uur: Patrick en Peter van Fessem 

- Opstellingen als bekend.  
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COMPETITIEVOETBAL AFGEKEURD OF NIET?? 
De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook  niet op 

vrijdagavond of zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen of het competitievoetbal 

doorgaat of niet zijn: 

- Bellen naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Dit is meestal pas mogelijk vanaf ongeveer 08.15 uur omdat wij vaak niet 

eerder weten wat er doorgaat of niet. Dit komt omdat andere verenigingen vaak pas later aanwezig zijn. Moet je voor 08.30 uur 

verzamelen kom dan altijd gewoon naar LENS toe!!! 

- Bellen naar de KNVBafkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is hierop de 

informatie te verkrijgen en dan uitsluitend nog voor LENS A1 t/m C4. 

- Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke 

thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van de  tegenstander.  

- Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infothuis, Nederland 3 (ook* teletekst bladzijde 603) of de 

LENSafkeuringslijn op vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om te weten is dat 

alle A-B en C-elftallen van LENS vallen onder district West II en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder district 

West II en onder categorie II. 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet. Nog dommer is 

het om zo maar weg te blijven. Bij twijfel gewoon naar LENS komen!!  

 

TOERNOOIEN AFGEKEURD OF NIET??? 
Toernooien kosten de verenigingen heel veel geld en worden alleen in uiterste nood en als het moet pas op het laatste moment 

afgekeurd. Wij adviseren iedereen dan ook om gewoon te komen verzamelen. Ter plekke bekijken wij dan of het toernooi doorgaat of 

niet. Wil je toch bellen, bel dan alleen naar de LENSafkeuringslijn 070-3670522 en nooit naar de hoofdleider thuis want die weet echt 

niet of een toernooi doorgaat of niet!! Is het toernooi afgekeurd dan wordt er door geen enkel team getraind. 

 

SCHADUWPROGRAMMA BIJ ALGEHELE AFKEURING 
Bij algehele afkeuring van het competitieprogramma gaan de onderstaande teams altijd trainen (verplicht) op de samenkomsttijd van 

de wedstrijd: LENS A1, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1, E2, F1 en F2. De andere teams doen alleen iets als hun trainer dit met hun 

afgesproken heeft. Voor alle teams geldt: wordt er getraind neem dan altijd voetbal- en sportschoenen mee. 

 

LENS E-ELFTALLEN GAAN OEFENEN OP EEN GROOT VELD!!! 
Zoals afgesproken gaan wij weer wat oefenen op een groot veld met de E-klassers die komend seizoen naar de D-klasse gaan. Op 

maandag 15 april verwachten wij om 17.45 uur op LENS (spelen om 18.30 uur onderling): S.Abdalla, L.Acer, A.Achalchi, M.Ahjar, 

F.Aldogan, T.Cav, M.Chaaibi (zie ook 22/4), H.Devrilmez, J.Elfergougui, Y.Erdogan, O.Ergul, A.Gungor, V.Imeci, M.Imouhay, 

H.Ipek, T.Jankie, K.el Margi (zie ook 22/4), E.Mermi, F.Mustapha, G.Narvaez, M.Ouellaf (zie ook 22/4), M.Ramdien, U.Sahin, 

S.Sayeed, B.Sbaa (zie ook 22/4) en H.Simsek.  

 Neem allemaal je eigen LENSbroekje en LENSkousen mee. Wij zorgen voor een shirt!! 

Op maandag 22 april verwachten wij om 17.30 uur op LENS (eerst uitleg over het spelen op een groot veld, daarna om 18.30 uur de 

wedstrijd tegen Quick Steps): B.Arslan, N.el Boustati, M.v.d.Burg, M.Chaaibi, K.Gezgin, S.de Haan, A.Hosen, K.el Margi, 

E.Nooitmeer, M.Ouellaf, R.Reddam, M.Resodiwirjo en B.Sbaa. 

 Neem allemaal je eigen LENSbroekje en LENSkousen mee. Wij zorgen voor een shirt!! 
 

VOORRONDE PENALTYBOKAAL DISTRICT WEST 2 
De volgende spelers plaatsten zich als resp. nummer 1 en 2 bij LENS voor de voorronde van de penaltybokaal van het district West 2 

op 19 april  bij JuVentaS aan het Julialaantje in Rijswijk: B-klasse: I.Karabulut en J.Hermans, C-klasse: S.Sahin en E.Aktas, D-

klasse: I.Celik en A.Yazici en bij de E-klasse: S.de Haan en M.Ouellaf. Natuurlijk schieten wij allemaal in het originele LENStenue. 

Zorg er dus van tevoren voor dat dit in orde is. Verzamelen doen wij allemaal op LENS (tijdstip is nog nu onbekend) en wij rekenen 

op voldoende ouders met vervoer!! Meer nieuws zaterdag via een apart stencil omdat er op dit moment niet meer bekend is!! Vragen, 

bel dan Paul van den Steen (4400603).  

 

KAMPIOENEN OP LENS????????? 
LENS A1, B1, C1 en D1 speelden zich keurig veilig dit jaar. De rest van de competitie kan rustig worden uitgespeeld maar natuurlijk 

wel proberen zo hoog mogelijk te eindigen!!! Wellicht dat wij de komende weken ook nog enkele kampioenen mogen begroeten. 

LENS D3 en LENS D4 doen nog steeds volop mee. De voornaamste concurrenten zijn resp. Oranjeplein B1, Duindorp SV D1 (20/4 

winnen!!!) en Zoetermeer D10 (20/4 winnen!!!). Bij de jongste jeugd (E en F) vieren wij geen echte kampioenschappen maar staan 

ook een aantal teams o.a. LENS E1in een kansrijke positie. Succes allen!!! 

 

SPELERSPAS VOLGEND SEIZOEN VERPLICHT; PASFOTO Z.S.M. INLEVEREN!!! 
De onderstaande spelers moeten nog steeds 1 pasfoto inleveren (met hun naam achter op de foto) bij hun leider: 

- L.Anwar, S.Arslan, F.Fellah, S.Kirli, P.Lugano, J.Pronk, P.Sarfo, N.de Sousa, A.Vienyiame en E.Xavier van LENS A1, 

C.Amhayi, G.Antonia, A.Bingol, K.Izidogru en S.Kalpoe van LENS B2, S.el Ayadi, S.Duman en J.Vernee van LENS B3, A.de 

Randamie van LENS C1, M.Ahlik, T.Bektes en N.Essiad van LENS C4, A.el Boustati van LENS D1, Y.Irzi van LENS D2, N.el 

Boustati van LENS E2, A.Gungor van LENS E4 en S.Sayeed van LENS E5. 
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SPELERSPAS GETEKEND INLEVEREN 
Een aantal C- en D-klassers hebben de spelerspas mee naar huis gekregen om deze door de ouders te laten tekenen. Wij verwachten 

de getekende pas zaterdag a.s. terug te krijgen. Daarnaast zullen een aantal ouders naar LENS moeten komen om deze pas te komen 

ondertekenen. Het gaat om: de heren Boustati (D1 en E2), Haddioui (D4), Achalchi (E3), Aldogan (E3), Chaaibi (E4), Ipek (E4), 

Elfergougui (E6), Narvaez (E6) en M.Ouellaf. Loop zaterdag even langs de administratiekamer!!! 

 

HFC ADO DEN HAAG VOETBALCLINIC OP LENS 
Op maandag 29 april is de beloofde voetbalclinic op LENS met spelers van HFC ADO Den Haag. Welke spelers er komen is nu nog 

niet definitief te zeggen maar wij hopen wel dat Michael v.d.Heijden, "oud" LENSlid en momenteel speler van HFC ADO Den Haag 

1, hierbij aanwezig zal zijn. We starten om 14.30 uur (aanwezig 14.00 uur) en omstreeks 17.00 uur is deze clinic afgelopen. Van 

LENS zijn de volgende spelers uitgenodigd, die allen loten van de Grote Club Actie hebben verkocht: LENS C1: S.Akgul, A.Eljabli, 

H.el Boubkari, K.Muskiet, E.Ozkan, D.v.Poorten en A.Thohamachsun. LENS C2: E.Aktas, M.Driessen, C.Hansen, J.Imperator, 

A.Izidogru, K.Izidogru, F.el Kanfaoui, C.Karabulut, A.Loilargosain en N.Meijer. LENS C3: R.v.d.Berg. LENS C4: M.Omri en Q.de 

Zwart. LENS D1: O.Akkuzu, T.Fisher, O.Gogtas, R.v.Herp, T.Inan, D.Mensah, R.Moennasing, M.Ozyurek, H.Rahiembaks, 

S.Resodiwirjo, R.Rocha en C.Wilson. LENS D2: Z.Ipek, M.Karabocek, O.Lopes, M.el Ousrouti, I.Rasul, J.dos Santos Freitas, 

E.v.d.Spek en J.Verschuyl. LENS D3: D.Boateng, P.Dewkali en R.Matthee. LENS D4: R.Ghisaidoobe, A.el Haddioui en H.Ozdilek. 

LENS E1 en LENS E2: alle spelers. LENS E3: F.Aldogan, J.Hughes V.Imeci, C.Nooitmeer en F.Souna. LENS E5: S.Sayeed. 

 

Staat je naam er niet bij maar heb je wel loten van de Grote Club Actie verkocht neem dan contact op met Paul van den Steen 

(4400603). 

 

TOERNOOIEN 30 APRIL 
Nu alvast vermelden wij de toernooien die voor onze jeugdteams op het programma staan op 30 april: 

 

- 30 april: LENS D2+D3+D4 (LENS) en LENS E4+F4+F6 (RAS) 

 

Meer nieuws in de volgende LENSrevue!!! Op 4 mei is er nog een volledig competitieprogramma en op 9 en/of 11 mei spelen alle 

jeugdteams (behalve LENS F6) een toernooi. Zie voor een volledig toernooi-overzicht het publicatiebord op LENS!!!!!!!! 

 

SIXESTOERNOOI VOOR LENS A1 T/M LENS B3 
Op zondag 19 mei organiseert de jeugdcommissie een sixestoernooi op LENS uitsluitend bestemd voor alle spelers van LENS A1 t/m 

LENS B3. Na het voetballen (14.30 t/m 17.00 uur) gaan we ook nog barbecuen en natuurlijk draaien wij een videofilm of praten wij 

heerlijk na aan de bar. Binnenkort nodigen wij de aanvoerders uit voor een gesprek over de verdere invulling van de avond. Het 

spreekt voor zich dat wij alle spelers, trainers en begeleiders hierbij ook uitnodigen om te komen. Meer nieuws volgt binnenkort!!! 

 

BLESSURELEED 
Een aantal jeugdspelers van LENS zijn helaas (soms langdurig) geblesseerd. Het gaat om Stephan van Rossem (B1), Maurice Kuik en 

Gary Rijkers (beide B2), Arnie de Randamie (C1), Rick v.d.Berg (C3), Omer Akkuzu en Rafael Rocha (beide D1). Laat je ondanks 

deze blessure natuurlijk wel bij de wedstrijden van je elftal zien!!! Heel veel sterkte en voor sommige spelers is het blessureleed 

gelukkig alweer bijna achter de rug. 

 

OVERSCHRIJVINGSPERIKELEN 
Terwijl wij nog druk bezig zijn met het afwerken van het huidige seizoen lopen spelers al te lonken naar andere verenigingen.  Dit 

proces is helaas niet te stoppen maar wij hebben echter intern besloten om ons pas met overschrijvingen en aanverwante zaken bezig 

te houden na het afsluiten van de competitie. Dit is pas vanaf maandag 6 mei. Dit betekent dat wij voor die tijd geen toestemming 

geven om ergens anders te gaan trainen of te voetballen en dat wij na deze datum hiervoor pas toestemming geven als de 

overschrijvingspapieren ingeleverd zijn en de kleding van LENS allemaal ingeleverd is. 
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Reisje Belgie 

!!dank aan alle sponsors, welke –  financiëel/materiëel - hebben bijgedragen aan dit reisje!! 
 

Eindelijk was het dan zo ver LENS C3 gaat op reisje naar BELGIE.  Zaterdagochtend (30 maart) om half acht 

komen de eerste binnen ,en om kwart voor acht was iedereen er. De ouders drinken dan nog een kop koffie. 

Om acht uur rijden wij van het terrein af richting BELGIE nagezwaaid door de ouders. Na twee uur sturen 

rijden wij het parkeerterrein van Bobbejaanland op. IEDEREEN moest naar het toilet dus gauw naar de kassa 

voor de kaarten en parkeermunten.  

Als de groep binnen is. is het toilet de meest bezochte attractie in vijf min. Daarna gaat ieder zijn weg door het park. De ouders 

blijven bij elkaar en gaan samen in de attracties. Eerst zitten wij in een wagentje dat door een stadje heen rijd en je kan overal op 

schieten. Daarna is het treintje aan de beurt die met hoge snelheid door de bochten schiet en dat gebeurt allemaal boven het water. 

Water daar hebben zij daar genoeg - daar kan Jerry over mee praten .Want overal waar wij in gingen was Jerry nat .Wij zijn met de 

monorail langs alle attracties gegaan; Ton vond dat dit al te snel voor hem ging. En voor Ed ging er een wereld open. Dan gaan wij 

eerst koffie drinken, maar Jerry wil eerst in de achtbaan hij gaat zijn gang maar eerst koffie wij zien Jerry langs komen en hij heeft de 

grootste pret. Dan gaan wij naar de waterglijbaan waar je met bootjes omlaag vliegt Yildrim en ik vlogen zo hard van de baan dat wij 

tegen de muur tot stilstand komen. Het kind in ons is los dus gaan wij nog een paar keer van de baan en wie werd er weer nat ..... 

Jerry!!!! Toen zijn wij met een vlot omhoog gegaan doormiddel van een schoepenrad het vlot draait alle kanten op als wij omlaag 

gaan en wie was er weer nat ? Jawel Jerry.  Met boomstammen zijn wij ook nog in de weer geweest wildwater varen noemen zij dat 

voor Jerry was het meer douchen hij was weer nat maar de pret was er niet minder om. Ed was heel sportief en ging met de ouders 

mee om een looping te maken in de achtbaan .niet een keer maar twee keer ging onze Edje in de achtbaan om de looping te maken 

klasse Ed. De kleinste van het hele stel was nergens bang voor en heeft zich de hele dag lekker lopen vermaken. En als je plezier hebt 

is de dag zo voorbij en het word tijd om bij de uitgang te verzamelen. Je kan aan de koppetjes zien dat zij zich goed vermaakt hebben. 

Nu gaan wij op weg naar TONGERLO om te eten en onze slaapplaats in orde te maken. Na een half uur rijden komen daar aan en 

naast de abdij ligt het sportcentrum ‘Sporta’ een heel mooi complex. Ik meld ons aan bij de balie en kregen de sleutels van onze 

kamers. Als iedereen klaar is gaan wij wat te eten halen voor de groep; het wordt pizza en voor de ouders chinees. Na het eten gaan 

wij wat voetballen ouders tegen de C 3 na een spannende wedstrijd wint C 3 nipt met 4-3.  

Als het donker word gaan wij naar de kantine waar wij poolbiljard gaan spelen. We hebben de avond daar plezierig doorgebracht en 

om twaalf uur zijn wij naar bed gegaan. Ik heb geen oog dicht gedaan want de boys waren zeer onrustig maar om vier uur sliep 

iedereen toch. Om zeven uur opstaan douchen tanden poetsen bedden opruimen tassen inpakken want we ontbijten om acht uur.  

Na het ontbijt gaan wij richting LICHTAART daar aangekomen meld ik ons aan en wij kunnen aan het toernooi beginnen. Er zijn 

twee supporters uit Nederland gekomen om te kijken en zij hadden de VIP-box bij zich waarin ik plaats mocht nemen.  

De twee wedstrijden geven wij zo maar weg de derde wedstrijd werden jullie wakker en speelde jullie goed dus winst. De vierde 

wedstrijd een drama een elleboog stoot een schop op de knie van Rick vd Berg -  Ricky de Wit werd van achter neergelegd .... maar 

geen rode kaarten. 

Rick moest naar het ziekenhuis voor foto’s; de wedstrijd hoefde voor mij niet meer maar de jongens wilde de wedstrijd uitspelen. 

Als Ton terug is met Rick gaan wij weg op weg naar huis. In Breda hebben wij gegeten en om half negen waren wij weer op LENS.  

Jongens bedankt.  Ed, Ton, Jerry, Yildrim, Patrick jullie waren super. Mede door jullie is dit reisje geslaagd  !!!! 

Menno ook bedankt voor het rijden op de terugweg. Klasse!  

Trainer\leider Peter van Fessem  

 

Wij hebben alleen de 2e dag meegemaakt. Maar uit de enthousiaste verhalen op te maken en de uitbundigheid moet de 1e dag met een 

bezoek aan Bobbejaanland grandioos geweest zijn. 

  

Zondag 31 maart: nadat de VIP-box, LENS-sjaaltjes en - vlag waren ingeladen vertrokken we op in alle vroegte (06.15 uur) naar 

Belgie en wel naar het toernooi bij KVV Lichtaart Sport. Nu is het zo dat als je in Belgie bent er altijd wel iets leuks gebeurd. Het 

begon allemaal toen we bij het complex waren aangekomen en we aan een vriendelijke heer vroegen of we wel op de juiste plaats 

waren aangeland. Hij keek ons zeer verbaasd aan. Een toernooi? Daar wist hij niets van. Of  hij dan ook wist waar we de auto konden 

parkeren werd geantwoord dat dit niet zoveel uitmaakte als het maar niet op het veld was. Sloffend verdween hij in de kantine.  

 

Oké, de auto netjes op een parkeerplekje neergezet of een vriendelijke 2e Belg meldde zich met de mededeling (‘allé meneerkes, ge 

moogt hier niet uwe vouture stallen’) dat deze plaats gereserveerd was voor de camiliteitdiensten. We werden naar een weiland 

gedirigeerd. Staan we rustig te wachten op de spelers en ja hoor daar rijdt opeens de auto van de Belg het talud af richting greppel. 

Even vergeten op de handrem te zetten. Het liep nog net goed af.  

TRING!!! Het mobieltje. Peter vraagt of we er al zijn. We zeggen dat we op een weiland staan en op hun wachten. Binnen 20 min. 

zijn zij er ook. TRING!!! Het mobieltje. Peter zegt dat ze er zijn, maar waar zijn wij?. We antwoorden bij Lichtaart Sport. Hij dus 

ook. Voor de zekerheid vragen  we bij VV of bij de KVV Lichtaart Sport. De eerste club is het geval. Dat komt er nu van als je al een 

dag in Belgie bent … dan wordt je vanzelf Belg. Nog even uitgelegd hoe ze moeten rijden en binnen 10 min. is de club compleet en 

lopen we richting het clubgebouw. 

 

Na de koffie opzoek naar het toilet. We komen in een gang en zien een bordje op de deur met "WC". Doen de deur open en staan ... 

jawel op veld 2. De andere deur idem dito, alleen met dit verschil dat je dan op veld 1 staat. Hadden ze de bordje aan de binnenkant 

hangen i.p.v. de buitenkant. Veel lachen en niets stond een leuk toernooi in de weg. 
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Alleen dat ging ook op z'n Belgisch. Ze spelen daar zonder ass. grensrechters. Dit is vragen om moeilijkheden. Dus eer we in de gaten 

hadden dat, wie het eerste z'n hand omhoog steekt mag ingooien en dat als je nog eerder met je handen in de 

lucht staat je wapperen er gefloten wordt voor buitenspel, hadden we al twee nederlagen aan ons broek. En 

een nieuwe spelregel. Met geel wordt van het veld gestuurd. Dit kan nooit goed gaan. Dat bleek ook wel.  

Een LENS-spelers ligt geblesseerd op de grond en er wordt driftig doorgespeeld. De leider loopt het veld in 

om de speler te verzorgen en wordt als een kwajongen (‘allé manneke, ge komt de grasmat pas op als ik het 

zeg”) door de scheids eraf gestuurd. Met de mededeling: dat dat toch zeker niet gebeurd wordt het spel 

uiteindelijk stilgelegd. Erger wordt het nog als we aan onze laatste wedstrijd beginnen. Een elleboog.  Speler 

ligt met een behoorlijke bloedneus op de grond. Niets aan de hand, gewoon doorspelen. Ook een regelrechte 

aanslag op de achillespezen wordt onbestraft gelaten.  Dan wordt Rick vd Berg echt snoeihard neergesabeld. Niets aan de hand. 

Gewoon doorspelen. Dat er een ambulance aan te pas moest komen maakte niet veel indruk op de scheidsrechter.  

Op onze vraag of hij wel bevoegd is om te fluiten en of hij in de gaten had dat hij met kinderen te maken heeft, wordt hij behoorlijk 

boos. Jammer. Want het toernooi op zich was best wel gezellig en goed georganiseerd. Alleen moeten we zelf maar de fluit ter hand 

nemen. Want als onze clubscheidsrechters op LENS zo fluiten dan worden ze nog voor het einde van de wedstrijd gemolesteerd. 

Tot slot maakten we met ons allen McDonalds in Breda "onveilig", waarbij opgemerkt dient te worden dat de spelers zich keurig 

gedroegen en dat de dame achter de counter geheel in de stress raakte van zo’n super bestelling.  

Menno & Cees Alting 

 

HBS C3 – LENS C3 (1-6) 
Zaterdag 6 april traden we aan tegen HBS. De zon scheen lekker en de jongens hadden er weer zin in. Als de wedstrijd begint zet 

lens de tegenstander goed onder druk en het eerste doelpunt laat dan lang op zich wachten. Met hele mooie combinaties scoren wij de 

twee nul LENS blijft mooi voetballen en wij gaan rusten met vijf nul. De tweede helft  begint met een ander HBS en LENS heeft het 

de 1e 10 min moeilijk; de tegenstander scoort tegen. Dan zet LENS weer aan en scoort . HBS heeft niets meer in te brengen en we 

spelen  de wedstrijd heel goed uit. Compliment voor de scheids. De drie punten gaan mee naar huis. Jongens een prima wedstrijd. 

Man van de wedstrijd: V.auter - Supporter van de week: R vd Berg. 

nb: zie je dat een mascotte helpt!  

Peter van Fessem 

 

LENS D3 op het Cromvliet toernooi dd. 31 maart 2002 
Op 1e paasdag stond het Cromvliet toernooi op het programma, het was een prachtige dag, mooi en warm weer.Echt een 

weertje om een lekker toernooi te spelen. Op tijd aanwezig: Keeper Burak Arslan van LENS E1 en bijna alle spelers van D3 

m.u.v. Dennis Boateng, zomertijd vergeten? Helaas naar mijn mening weer te weinig ouders aanwezig.  

Lieve Ouders van LENS D3 wanneer komen jullie het team of anders uw zoon eens aanmoedigen!!!!  Altijd zijn het dezelfde ouders 

+ trainer die voor het vervoer zorgen, dus die ouders wil ik van harte bedanken voor deze inzet. Terug naar het toernooi: 1e 

wedstrijd tegen Cromvliet D2, LENS startte goed en zette direct Cromvliet vast, een klinkklare 5-0 overwinning voor LENS. 

2e tegenstander Roodenburg D3, helaas kwamen wij niet verder dan een brilstand. 3e partij was tegen VIOS D2, weer LENS 

veel sterker en liep VIOS van de mat, uitslag 4-0, dit had nog meer kunnen zijn. Laatste wedstrijd was tegen de (koploper) 

Wippolder D2, was dit dan een waardige tegenstander voor het ontketende D3, nee is het antwoord, LENS leek wel een 

locomotief, we versloegen dit team met 5-0. Mannen gefeliciteerd met de 1e plaats. Burak Arslan (E1) bedankt voor het keepen 

al had je niet echt veel te doen toch waren blij dat je er stond. Topscorer: Rodney Matthee, Beste spelers van het toernooi: 

Patrick Maduro & Abdul Yazici. Het was leuk te zien dat de moeder van Patrick langs de lijn stond en ook dat de Pa van 

Sandeep kwam kijken. Ik denk dat D3 de toeschouwers aardig vermaakt hebben met zeer leuk en goed voetbal. 

Een zeer tevreden en trotse Trainer Ruud van Herp 

 

LENS D3 - Zoetermeer D4   2-1  
Vandaag een mooie dag om te voetballen, zonnig, redelijk warm, alleen een beetje veel wind, 2 teams die graag willen spelen en 

beiden de aanval niet schuwen. LENS in de 1e helft gevaarlijker dan Zoetermeer, veel kansen creëren maar niet afmaken. Vrije trap 

van Umit wordt goed ingetikt door Gurkan LENS 1-0. 2e helft wind tegen LENS komt helaas te weinig aan voetballen toe, lijkt wel of 

het D3 team moe is, slechts enkel goed aanvallen en een goed doelpunt van Rodney, daarna Zoetermeer continu in de aanval en LENS 

verdedigd slecht, de 2-1 was voor Zoetermeer de aansluiting en werden steeds sterker, gelukkig kon LENS deze stand vasthouden 

maar echt met geluk. 3 spelers speelden vandaag mee met LENS D2: Umit, Warhel en Parvesh bedankt. Baris van D2 speelde met D3 

mee, Baris bedankt voor je inzet. Jongens vanaf maandag t/m zaterdag 20 april een zwaar programma voor de boeg, wil je kampioen 

worden in de 4e klasse, dan zullen jullie de hele wedstrijd geconcentreerd moeten blijven spelen als team. De trainer Ruud van Herp  

 

LENS E 1 en E 2 
Op goede vrijdag speelden we een toernooi bij Excelsior ’20 in Schiedam. E 1 werd overtuigend eerste na drie goede wedstrijden en 

Ajie mocht de welverdiende beker in ontvangst nemen. E 2 deed het zo mogelijk nog beter. Met enthousiast spel werd drie keer een 

ruime overwinning behaald. Een knap resultaat dus. Gefeliciteerd jongens. 

Op 6 april speelde E 2 tegen Cromvliet. Er werd hard gewerkt en de tegenstander had eigenlijk geen schijn van kans. Het werd een 

duidelijke overwinning (1-4) en zelfs Koen heeft gescoord!! E 1 bond de strijd aan tegen het onderaanstaande BSC ’68. Vooraf 

werden drie doelen gesteld: We zouden proberen te winnen (uiteraard), we moesten geen doelpunt tegen krijgen en we zouden 

proberen uit een corner te scoren. Het werd geen goede wedstrijd. De tegenstander werkte hard, schoot ieder bal hard naar voren en 

was voorin machteloos. Voor ons lastig voetballen, want iedere keer ging ons hele team weer terug om dan weer aanval na aanval op 
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te bouwen. Gelukkig werd er toch nog drie keer gescoord. Er werd dus met 3-0 gewonnen ( geen doelpunt tegen ) en hoewel we wel 

drie grote kansen uit een corner kregen, werd daar niet uit gescoord! Nog twee wedstrijden! 

Theo 

Pupil van de week : Kagan Gezgin 
Afgelopen zondag 7 april speelden in de 3e klasse B de nummers 4 en 5 van de ranglijst tegen elkaar. LENS 1 tegen HVV 1. 

Kagan Gezgin was deze middag, samen met zijn ouders, te gast bij deze wedstrijd. 

Kagan is 10 jaar oud, speler van LENS E1 en zit al ruim 5 jaar op LENS. 

 

Deze pupil van de week zit op de Anne Frank basisschool in groep 7  bij juffrouw Anja en juffrouw Marijke. 

De leukste vakken op school vindt hij vooral gym en rekenen. Zijn rapportcijfers zijn prima. 

De speelplaats van de Anne Frankschool is groot. Daarop kan dus leuk gevoetbald worden. 

Meestal speelt Kagan op de positie van middenvelder (rechts), soms speelt hij aanvallend.  

Kagan is erg tevreden over  Theo Hoefnagel, zijn trainer/leider. Onder andere omdat Theo voldoende streng is. 

 

Hoe de trainer over Kagan denkt. 

Volgens de trainer heeft Kagan een prima winnaars-mentaliteit (hij wil altijd winnen). Hij heeft een goed schot. Technisch kan Kagan 

nog wat bijleren. Soms loopt hij te veel met de bal. Hij is altijd een beetje stil. Ook heeft hij veel loopvermogen, waardoor hij vaak 

voor en achter assisteert en overal is waar de bal  is. Deze pupil van de week scoort ook regelmatig voor de E1. De trainer zegt zeer 

tevreden te zijn over Kagan. 

 

De E1 gaat naar een voetbaltoernooi in Limburg. 

De reisjes van LENS beleeft Kagan telkens weer als hoogtepunt. Ook dit jaar gaat de E1 weer op reis. Op 18, 19 en 20 mei gaat de E1 

naar Kerkrade in Limburg. Kagan’s vader gaat mee als chauffeur. 

 

Allerlei wetenswaardigheden over de pupil van de week: 

Favoriete voetbalclub in het buitenland > Fenerbahce (Turkeije); 

Favoriete Nederlandse club > Feyenoord; 

Favoriete voetbalheld > Hakan Sukur (speler van Parma); 

Wil later het liefst worden > profvoetballer, dokter of iets met computers nieuwe dingen bedenken; 

Leukste sport na voetbal: > zwemmen; 

Beste vriend op LENS: Tolga Inan; 

Droomt van > een goede voetballer te worden; 

Heeft als favoriete internetsite > www://lens-denhaag.nl; 

Zou als hij een bos bloemen weg mocht geven deze geven aan > m’n moeder!!!; 

Ziet als z’n grootste supporter > m’n vader; 

Is gek op > computerspelletjes en internet; 

Kijkt op televisie graag naar > tekenfilms; 

Heeft in de bioscoop gekeken naar de film Harry Potter en vond die film erg leuk 

Eet het liefst > kip met rijst; 

Heeft als favoriete pretpark > Six Flaggs. 

 

Een korte terugblik van Kagan Gezkin op de wedstrijd LENS 1 – HVV 1 

Tijdens de voorbespreking  vertelde trainer Hans Lamens de spelers dat ze deze wedstrijd scherp moeten spelen. 

 Ik had gedacht dat LENS 1  2-0 zou gaan winnen. Helaas lukte dat vandaag niet. Ook had ik niet gedacht dat een speler van LENS 

een rode kaart zou krijgen. 

De beste spelers van de wedstrijd waren Rogier Riemen en Percy Dahoe. Rogier won vaak duels en Percy was vaak sneller bij de bal 

van de tegenstander. 

LENS ging steeds verdedigen en speelde een beetje zwak. 

De duels konden beter en de spelers hadden strakker moeten passen. De  duels in de lucht gingen vaak niet slecht. 

Er was niet echt een mooiste moment van de wedstrijd. 

Ik vond het leuk om pupil van de week te zijn 

Daaaaag, Kagan 
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Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 

Den Haag                  tel  070 – 3661314 

 

Postadres  
Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 
Postbank     33.67.11 
Rabobank    129.924.229 

 

Samenstelling bestuur 
R.Vergeer    (vz) tel. 070 – 3661344 

F.Grens       (secr) tel. 010 – 4527327 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

C.Veldink   (penn.)    tel  079 – 3314348  

H.v.d.Sman tel. 070 – 3257887 

 

Senioren zondag en zaal 
W.J.M. Heijnen tel. 070 – 3461088 
 

Senioren zaterdag 
J.C. Ham                   tel. 070 – 3679687 

 

Jeugd 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 
 

Club van 100 
H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek tel. 030 – 6036157 

H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

 

Coördinator techn. Zaken 
F. van Dijk                 tel.  070 – 3634818 
 

Bar 

 

Trainers 
Zondag 
H. Lamens  tel. 070 – 3455787 

A.’s-Gravendijk tel. 070 – 3966095 

 
Zaterdag 

C. Cakmak                 tel. 06 –14699183 

 
Redaktie 
C.Lamers                   tel. 070 – 3661314  
H.v.d.Sman                tel. 070 –3661314 

 

   e-mail vv.lens@12move.nl 

 

Redaktie internet 
Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 

Cees Alting: cjalting@wanadoo.nl 

 

Internet-site: 
 

       www.lens-denhaag.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKTIE 

 Alle kopy moet vóór maandag  6 mei  bij de redaktie binnen zijn. 

 

      
 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   75e jaargang, nummer 18,  25 april 2001 Opgericht 

O Opgericht 18 december 1920 

 

LENS 1 (ZAT EN ZON) IN DE COMPETITIE 
LENS 1 (zat) speelde de afgelopen twee weken geen competitiewedstrijden maar oefende wel 

twee keer heel nuttig tegen Marine (3-4 winst) en DWO (2-4 verlies). LENS 1 (zon) was de 

eerste week vrij van competitievoetbal maar liet zich vriendschappelijk foppen door HMSH (1-

9). Afgelopen zondag de competitiewedstrijd tegen HFC ADO Den Haag en deze werd keurig 

met 0-4 gewonnen. Beide elftallen kunnen komend weekend bij winst de nacompetitie definitief 

veilig stellen. Bij een gelijkspel of een nederlaag zijn wij afhankelijk van de resultaten van 

andere verenigingen. Ons advies is: WINNEN!!!!! Heel veel succes en natuurlijk rekenen wij 

ook op het LENS-legioen!!!!!!!!!! De laatste competitiewedstrijd zijn: 

- zaterdag 27 april: 14.30 uur Kranenburg 1 - LENS 1 (terrein M.Vrijenhoeklaan) 

- zondag 28 april: 14.00 uur LENS 1   - SOA 1 (na afloop muziek in ons 

clubgebouw!!!!) 

Mocht de nacompetitie bereikt worden dan rekenen wij natuurlijk ook op heel veel supporters. 

Voor informatie over de dan te spelen wedstrijden (tegenstander, datum, tijdstip uit of thuis) 

raadpleeg de website van LENS, de Haagsche Courant, Infothuis of bel even naar LENS!!!! 

 

LENS 2 IN DE COMPETITIE 
Afgelopen zondag werd met 2-2 gelijkgespeeld tegen Oliveo. Op zondag 28 april wordt de 

laatste competitiewedstrijd gespeeld om 11.30 uur uit tegen VCS 3. Deze wedstrijd moet 

gewonnen worden en dan nog is LENS 2 afhankelijk van de overige uitslagen omtrent het 

behalen van de nacompetitie of niet. Eerst zelf maar eens winnen en dan snel een rondje bellen. 

Een leuke en spannende wedstrijd om te gaan kijken voordat we naar LENS 1 - SOA 1 gaan. Wij 

hopen dat het LENS 2 gaat lukken. Mocht dit zo zijn raadpleeg dan de website van LENS of bel 

naar LENS voor informatie over de te spelen wedstrijden. Spelers en begeleiding heel veel 

succes!!! 

 

LENS UIT DE HC-CUP 
De laatste weken draaide LENS 1 (zon) niet echt lekker maar toch verwachtte bijna iedereen 

natuurlijk een overwinning op vijfde klasser Oosterheem. LENS begon in een te laag tempo maar 

had wel een veldoverwicht. De enkele kansen werden niet benut. De eerste kans voor de 

bezoekers was raak en vlak na rust werd het zelfs 0 - 2. Pas na de 0 - 3 ging LENS echt op zoek 

naar de overwinning maar dat was te laat mede omdat enkele zeer fraaie kansen werden gemist. 

Een onnodige nederlaag maar nogmaals dat paste in het rijtje van de laatste weken. 

 

PETER SCHERF STOPT ALS LEIDER 
Helaas heeft Peter Scherf aangegeven dat hij i.v.m. te drukke werkzaamheden buiten LENS (dat 

kan ook!!) volgend seizoen geen tijd meer vrij kan maken om als begeleider van LENS 1 (zon) 

aan te blijven. Wij betreuren dit ten zeerste omdat wij weten hoeveel tijd en energie Peter in deze 

taak stopte en die hij op zijn eigen manier zeer precies en nauwkeurig invulde. Wij moeten nu op 

zoek naar een vervanger en dat zal zoals altijd bij elke vacature binnen LENS niet eenvoudig 

worden om deze in te vullen. Is er iemand die samen met Otto Dahoe, de rechterhand van Peter, 

deze taak op zich wil gaan nemen loop dan even langs bij Peter Scherf. Onder het genot van een 

biertje (mag ook fris zijn) kan hij precies uitleggen wat er van je verlangt wordt in deze taak. Wij 

hopen dat zich snel iemand zal melden!!! 

 

 

 

BELANGRIJKE DATA 
- Zaterdag 1 juni 2002: LENS Sixes-toernooi 

- Dinsdag 4 juni 2002: 20.30 uur Algemene Ledenvergadering op LENS  

- Zaterdag 8 juni: 20.30 uur Medewerkersavond op LENS 

 

           
  Het Bestuur 
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BELANGRIJKE DATA 
- Zaterdag 1 juni 2002: LENS Sixes-toernooi 

- Dinsdag 4 juni 2002: 20.30 uur Algemene Ledenvergadering op LENS  

- Zaterdag 8 juni: 20.30 uur Medewerkersavond op LENS 

 
             Het Bestuur 

 

 SENIOREN ZONDAG     SENIOREN ZATERDAG 

 Algemene informatie     Algemene informatie 

 Contactpers.    W.J.M. Heijen   tel: 070 – 3461088  Contactpers. J. Ham tel: 070 - 3679687   

                J. Verkijk tel: 070 - 3617033

 Wedstrijddag   B. Vierling       sema: 06 - 65000816 

           Mob.  06 - 17406344  

 

  Afkeuringinformatie ( niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFOthuis / teletekst pag. 603 of 

  De afkeuringlijn KNVB District West 3 tel: 0900-9008000 

 
Zaterdag 27 april 2002 

14.30 uur  Kranenburg 1  -  LENS 1 (zat)   M.Vrijenhoeklaan E.Nieboer 

 

Zondag 28 april 2002  

14.00 uur  LENS 1  -  SOA 1  veld 1  263155 W.J.A.M. van Bree 

11.30 uur  VCS 3   -  LENS 2  Dedemsvaartweg  H.M.van Belkum 

10.30 uur  LENS 3  -  Forum Sport 2  veld 1  269810 NN 

10.30 uur  LENS 5  -  RAVA 6  veld 2  280545 NN 

 

                               

                                        DE WEDSTRIJDBAL IS GESCHONKEN DOOR: 
 

 

                                                         AUTOSCHADEBEDRIJF   

 

                                                        FRED VAN DOODEWAARD 

 

 

Zaterdag 4 mei 2002  

LENS 1 (zat) => wellicht wedstrijd in de nacompetitie!!! 

 

Zondag 5 mei 2002 

LENS 1 (zon) => wellicht wedstrijd in de nacompetitie!!! 

10.30 uur  LENS 5  -  GDA 8  veld 1  280504 NN 

 

Donderdag 9 mei 2002  

10.00 uur  LENS 5  -  HDV-veteranentoernooi 

 

Zaterdag 25 mei 2002  

……. uur  LENS 4  -  Loosduinentoernooi 

 

ZATERDAG 1 JUNI 2002  

……. uur  LENS Sixes-toernooi  

 

Dinsdag 4 juni 2002 

20.30 uur  Algemene Ledenvergadering op LENS 

 

Zaterdag 8 juni 

20.30 uur  Medewerkersavond op LENS               

 

Aanvoerders: 

LENS 3: Michael van der Voort  tel: 070-3664625 

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers  tel: 070-3250789 

LENS 5: Jan Muns   tel: 070-3975459 

 

HARD WERKEND LENS HERVINDT ZICHZELF 
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ADO DEN HAAG 1- LENS 1 0-4        21 april 2002       door Jaap Colpa 

 

De laatste weken zat LENS in een dip, en niet zo'n kleintje ook. Gelukkig heeft de ploeg zich vandaag ontworsteld aan de 

negatieve spiraal. Een keurige overwinning tegen weliswaar een van de mindere ploegen uit 3B, maar LENS liet zien dat de 

beleving weer terug is en dat men bereid is hard te werken voor een goed resultaat. En daar ontbrak de afgelopen tijd vooral 

aan. Als het voetballend wat minder gaat, dan zal er compensatie gezocht moeten worden in hard werken en strijdlust.  En dat 

lieten de blauwwitten vandaag gelukkig zien. 

 

LENS trof vandaag een tegenstander die echt niet van plan was was zich gewillig naar de slachtbank te laten leiden. Door het uit de 

competitie nemen van Rood Groen was er plotseling weer een kans voor de Zuiderparkers om het degradatiespook te verjagen. De 

eerste helft gaf nog een redelijk gelijk opgaande strijd te zien, maar in de tweede helft moest ADO toch buigen voor de suprematie 

van LENS. Een overwinning die nog wat meer glans krijgt door de zwaar gehavende opstelling waar LENS mee van start moest gaan. 

Veel vaste waarden ontbraken en het vergde veel improvisatievermogen van Hans Lamens om een goed elftal binnen de lijnen te 

krijgen. Na een van beide kanten wat rommelig begin kreeg LENS gaandeweg de betere kansen (Johnny Mansveld net naast, kopbal 

net over van Dobias Hogervorst). Op een goed moment vlak voor rust kopte Dobias wel raak uit een goed genomen corner van Perry 

Boon. In de tweede helft dicteerde LENS het spel veel meer. Na een kwartier liep LENS verder uit. Dennis van den Steen was goed 

doorgelopen op een pass van Jimmy Spaans. Hij legde de bal panklaar voor Maurice Schuurman die de 0-2 aantekende. 

Vanaf dat moment was het een gelopen koers. ADO kon niet veel beter dan zich bij de nederlaag en de op handen zijnde degradatie 

neerleggen. Een hard werkend LENS bleef het beste van het spel houden en gaf nadrukkelijk te kennen de voorsprong verder te willen 

uitbouwen. Dat lukte bijna door Hakim Bouidou die in 71e minuut de lat trof, maar het was helemaal gebeurd doordat Lourinho 

Rocha twee keer op de goede plaats stond om een voorzet van eerst Maurice Schuurman en daarna Dobias Hogervorst binnen te 

knikken. 

Door deze overwinning en het resultaat van de andere wedstrijden staat LENS weer op de vierde plaats in de eindrangschikking. Een 

plaats die recht geeft op deelname aan de nacompetitie. Volgende week is de laatste wedstrijd van het seizoen. Tevens een wedstrijd 

tegen een concurrent voor de vierde plek: SOA. Dat gaat dus de allesbeslissende wedstrijd worden. Hopelijk komt een grote 

supportersschare de LENS-boys steunen, want het zou toch wel heel aardig zijn als we toch nog een prijsje kunnen kunnen pakken. 

 

Scoreverloop 

43. 0-1 Dobias Hogervorst 

59. 0-2 Maurice Schuurman 

76. 0-3 Lourinho Rocha 

80. 0-4 Lourinho Rocha 

Opstelling : 

Michael Oude Nijhuis 

Johnny Mansveld, Dobias Hogervorst, Fahrid Cijntje, Percy Dahoe; 

Hakim Bouidou, Jimmy Spaans, Dennis v.d. Steen (83. Ramon Hendriks); 

Lourinho Rocha (86. Mohammed Oulali), Maurice Schuurman, Perry Boon (81. Michel Fransen); 

 

 

100 100 100     CLUB van 100         100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  100 100   

 

Voetballer. Op de een of andere manier ben ik toch mijn roeping mis gelopen. Je zou toch van beroep voetballer zijn, dan heb je toch 

een wereldleven. Hooguit  1½ uur in de week moet je presteren tegen een boven modaal inkomen. En dan ook nog klagen dat het toch 

wel een zwaar beroep is. Je zou bijna gaan inzamelen voor een goed doel. Over goed doel gesproken. Volgend seizoen gewoon lid 

worden van die Club van Honderd. Wij sprokkelen al die kleine eindjes aan elkaar om een nog leukere en prettig uitziende Club te 

worden. U hoort van mij. 

Uitspraak van de ½ maand: Op de plaats rust is ook vakantie 

Gegroet     Henk Hoppenbrouwers     070-3250789  

p.s. het seizoen bijna ten einde, denk aan het sixies toernooi.  

 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

 
LENS 3 groeit nog steeds 
Na de eerste overwinning in de competitie stond voor vandaag buurman Spoorwijk op het programma. Thuis bleek het een felle 

tegenstander (1-3), maar toch bevindt ook deze tegenstander zich in de onderste helft van de ranglijst. 

De vroege opkomst (9.15) was op zich goed te noemen, echter nog nét niet zoals het hoort (2 man te laat). Maar gezien de verbetering 

van voor de winterstop heb ik hier alle vertrouwen in dat ook dit wel goed komt. Helaas moest het 3e het in het veld stellen zonder 

haar rots in de branding daar deze op krukken loopt. Maar, zoals het hoort bij teamsport was Bodaan wel van de partij langs de lijn. 

De eerste 15 minuten verliepen eigenlijk vrij aardig . LENS 3 was in de afgelopen weken meer op balbezit gaan spelen in plaats van 

op de counter en ook vandaag werd er netjes rondgetikt. Helaas was het vandaag zo dat de tegenstander uitermate scherp en fel was, 

zodat er weinig tot geen tijd was om een bal goed aan te nemen, waardoor de volgende pass net niet aankwam. 

De 0-1 werd door Spoorwijk benut uit een penalty veroorzaakt door ondergetekende . Daarna gingen de koppies een beetje hangen 

en kwam LENS 3 tot aan de rust niet meer in haar spel, wat 0-4 tot gevolg had. In de rust een aardige prikkel in ontvangst genomen, 

een (terechte) wissel (Danny voor Ricardo) en flink aan de bank. Diverse kansen deden zich voor en LENS 3 wist druk te zetten op de 
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helft van Spoorwijk. Onder luidt gejuich werd de 1-4 onthaalt nadat onze Onno (Eddy) de juiste man op de juiste plaats was. Het 

zelfvertrouwen van LENS 3 groeide en hierdoor  bleef het in de aanval. Hier en daar wat kleine opstootjes, atletische bewegingen die 

helaas geen effect hadden en dan uiteindelijk 2-4! Zoals we de 1e helft verloren met 0-4, zo hebben de 2e helft met hevige 

inspanningen (voor elkaar) verdiend gewonnen met 2-0! Helaas blijft het 1 wedstrijd in plaats van 2 en blijft de stand 2-4. 

Maar…voetballend en als team groeien we nog steeds en zolang dat doorgaat moeten we daarvan gebruik maken. Het team is niet 

gebaat bij egoïstische instellingen (éénlingen), maar juist bij degene die een stapje extra zet om zijn teamgenoot te corrigeren. Ik ben 

van mening dat we dit de 2e helft bij Spoorwijk hebben laten zien en ik hoop dat we dit met z’n allen vast proberen te houden. 

Heren, volgende week GONA-uit om 10.30. Maak me trots en zorg dat er om 9.30 een team als geheel in de LENS-kantine zit!!! 

 

LENS 3 toont karakter 
Vorige week werd het 3e met beide benen op de grond gezet toen het met 4-2 verloor van Spoorwijk, na de eerste overwinning 

van de competitie op Laakkwartier. Het 3e had vanaf vorige week nog een zwaar programma voor de boeg: Nr.5 (GONA) uit 

en nr.2 (Forum sport) thuis. 

Deze zondag was het dus GONA uit. Op het oog een team wat aardig in gemiddelde leeftijd verschilt van het onze, maar naar mijn 

mening ook in gemiddeld gewicht. Het 3e moest dus op techniek winnen in plaats van op fysiek en ervaring. Voor de techniek had het 

3e de beschikking over 3 geweldige invallers, Johnie, Ricky en Bart (heren bedankt!). Het feit dat we maar liefst 3 invallers hadden, 

duidt erop dat enkele “eigen” spelers andere verplichtingen hadden. Dit moet kunnen, zolang het bij een enkele zondag blijft, maar 

helaas was er ook een speler die “gewoon” geen zin had om te voetballen en dit terwijl donderdag al bekend was dat het 3e met 9 man 

zou komen te staan. Ik stel dan ook voor deze persoon niet meer aandacht te schenken dan dat hij verdient en hem duidelijk maken dat 

we volgend seizoen, maar zeker ook nog dit (resterend) seizoen van dit soort praktijken níet gediend zijn. 

Terug naar belangrijkere zaken, de wedstrijd: Het 3e hield moedig stand tegen het fysiek sterkere GONA, maar kon niet voorkomen 

dat al vroeg een openingsdoelpunt viel, circa 15e minuut. Het 3e wist ditmaal de koppies overeind te houden en vocht dapper terug, 

wat resulteerde in ballen op de lat en uiteindelijk het verlossende doelpunt net vóór rust. Helaas moest het 3e na de rust verder met 10 

man (is oké softbal-ster), maar dit betekende zeker niet dat GONA in het voordeel was. Als een Pitbull (of Jack Russel) bete het 3e 

zich vast in het punt van het gelijk spel en was deze niet van plan op te geven. Even leek het erop dat het 3e haar score ging uitbreiden, 

maar met veel “oooohhh” en “aaaahhh” kwam de bal verschillende malen op de lat terecht. Einduitslag GONA-LENS, 1-1. Niet iets 

om ontevreden over te zijn. 

De mannen die op het veld stonden, hebben in tegenstelling tot weken geleden karakter getoond. In 1 woord: GEWELDIG! 

 

Richard: Bereid je voor op de vraag: Where the hell were you? 

Michael: Bereid je voor op de vraag: Hoe was het zondag? 

Ricardo: Bereid je voor op …een andere vrije tijdsbesteding? 

 

Groet,       Jimmy 

___________________________________________________________________________________________________________ 

LENS SIXES TOERNOOI 

 
Zaterdag 1 juni 2002 zal het legendarische LENS Sixes Toernooi weer worden gehouden. Ook dit jaar moeten we, in verband met de 

vroeg geplande reparatiewerkzaamheden door de gemeente aan onze velden, rekening houden met het feit dat er maar één veld tot 

onze beschikking is. 

  

Op een kwart veld wordt, met vier veldspelers en een keeper, gestreden om de eer en het aanzien, waarna in de avond weer voor een 

hapje wordt gezorgd, zodat de inwendige mens, die overdag zo heeft geleden, weer kan worden gevuld. De vloeibare versnaperingen 

zullen ongetwijfeld overdag al worden aangevuld. 

Voor de bikkels onder jullie kunnen ’s avonds de beentjes van de vloer, want ook voor muziek wordt weer gezorgd.  

 

In navolging van vorig jaar zal er sprake zijn van een voorinschrijving van de teams. Tevens zullen we per deelnemer een bijdrage 

van Eur 5,00 vragen in de kosten. Dit geld wordt gebruikt voor de welkom envelop en het eten na afloop van het toernooi. Voor 

mensen die niet voetballen, maar wel mee willen eten, wordt ook een bijdrage van Eur 5,00 gevraagd. 

 

Onderstaand treft u een inschrijfformulier aan welke door u moet worden ingeleverd bij een van de leden van de sponsorcommissie. U 

kan tot zaterdag 18 mei aanstaande de formulieren inleveren. 

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

 

Ja, wij geven ons op voor het Sixes toernooi van zaterdag 1 juni aanstaande en zullen deelnemen met ........ spelers. 

Tevens zullen daarnaast nog  .......  mensen mee eten. 

De naam van ons team luid : ......................................................................... 

Contactpersoon    : ……………………………………………………. 

Telefoon Contactpersoon   : …………………………………………………….. 

 

PROGRAMMA SENIOREN ZAALVOETBAL 
Vrijdag 26 april 2002  

20.00 uur  LENS 1  -  Gr.Rood’93 1 Loosduinen 340638  NN 
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22.00 uur  LENS 3  -  Oliveo 1 Loosduinen vr.  NN 

ZATERDAG 1 JUNI 2002  

…… uur  LENS Sixes-toernooi 

Dinsdag 4 juni 2002 

20.30 uur  Algemene Ledenvergadering op LENS 

Zaterdag 8 juni 

20.30 uur  Medewerkersavond op LENS 

 

Ligging Sporthallen: 
Loosduinen : Groen van Prinstererlaan 276 tel: 070-3236706 

Aanvoerders: 
LENS 1:      Oscar van der Laar tel: 06-22669238 

LENS 2:      Andre Kuypers tel: 070-3250471 

LENS 3       Ed Vuijk  tel: 070-3960448 (06-20247367) 

LENS 4:      Nico Vastenburg tel: 070-3294254 

LENS DS1: Bettie Driessen tel: 070-3295598        

 
NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2001/2002 
Algemeen contactpersoon: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag. Telefoon: 070-4400603 (tussen 19.00 en 20.30 

uur). 

 

Hoofdleider A- en B-klasse: Paul van den Steen  Tel: 070-4400603 bij geen gehoor 070-3615208 

Hoofdleider C- en D-klasse: Hans van Rijthoven  Tel: 070-3615208 bij geen gehoor 070-4400603 

Hoofdleider E- en F-klasse: Paul van den Steen  Tel: 070-4400603 bij geen gehoor 070-3615208 

 

Aangezien de hoofdleiders ook nog een gewone baan hebben verzoeken wij iedereen om het bellen te beperken tot ’s-avonds tussen 

19.00 en 20.30 uur. Graag ieders medewerking. Is de hoofdleider niet thuis bel dan gerust naar de andere hoofdleider. 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijd)wijzigingen mogelijk) 

Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  van 

LENS: 

Vervoer 

A1 27 apr Vrij!!      

 04 mei 11.15 uur Training+wedstrijd Thuis Zie kopie!! 10.45 uur  

 09 mei 09.30 uur GravenzandeSVtoernooi Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto/bus 

B1 27 apr 13.30 uur Zoetermeer B1 Uit Rokkeveen/Zoetermeer 12.00 uur Auto 

 04 mei 11.15 uur Training+wedstrijd Thuis Zie kopie!! 10.45 uur  

 09 mei 09.30 uur GravenzandeSVtoernooi Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

B2 27 apr 14.30 uur Loosduinen B2 Thuis Veld 1 13.30 uur  

 04 mei 11.15 uur Training+wedstrijd Thuis Zie kopie!! 10.45 uur  

B3 27 apr 11.00 uur Vitesse Delft B3 Uit Tanthof-Zuid/Delft 09.30 uur Auto!!!!! 

 04 mei 15.00 uur GDA B4 Uit Madesteijn 13.30 uur Fiets/bus 

C1 27 apr 11.00 uur EDS C1 Thuis Veld 1 10.00 uur  

 04 mei 11.15 uur Training+wedstrijd Thuis Zie kopie!! 10.45 uur  

 09 mei 09.30 uur GravenzandeSVtoernooi Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

C2 27 apr 12.30 uur RKAVV C2 Thuis Veld 1 11.30 uur  

 04 mei 11.30 uur ODB C1 Thuis Veld 1 10.30 uur  

 09 mei 11.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 10.00 uur  

C3 27 apr 10.00 uur Duinoord C1 Uit Isabellaland 08.45 uur Auto 

 04 mei 12.30 uur SV Erasmus C2 (*) Uit Erasmusweg 11.15 uur Auto 

 09 mei 11.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 10.45 uur  

C4 27 apr 09.30 uur RVC/Rijswijk C5 Thuis Veld 3 08.45 uur  

 04 mei 11.30 uur TAC'90 C1 Thuis Veld 2 10.45 uur  

 09 mei 11.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 10.45 uur  

D1 27 apr 10.30 uur Forum Sport D1 Uit Pr.Bernardlaan/Voorburg 09.00 uur Auto 

 04 mei 12.00 uur RVC/Rijswijk D1 Uit Spprk.Pr.Irene/Rijswijk 10.30 uur Auto 

 09 mei 09.30 uur Soccer Boystoernooi Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

D2 27 apr 09.30 uur RVC/Rijswijk D3 Thuis Veld 1 08.30 uur  

 30 apr 11.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 10.00 uur  

 04 mei 10.00 uur Colton JFC D1 (*) Thuis Veld 1  09.00 uur  

D3 27 apr 10.00 uur Spoorwijk D1 (*) Uit Hengelolaan 09.00 uur Lopen 

 30 apr 11.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 10.45 uur  

 04 mei 10.30 uur RKSVM D2 (*) Uit Spprk Polanen/Monster 09.15 uur Auto 
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D4 27 apr 12.00 uur Vredenburch D5 Thuis Veld 3 11.15 uur  

 30 apr 11.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 10.45 uur  

 04 mei 08.45 uur Zoetermeer D10 Uit Rokkeveen/Zoetermeer 07.15 uur Auto 

E1 27 apr 09.30 uur RKDEO E1 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 04 mei 09.30 uur Colton JFC of E3 (*) Thuis Zie kopie!! 09.00 uur  

 09 mei 09.30 uur Soccer Boystoernooi Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

E2 27 apr 10.00 uur RKDEO E2 (*) Uit Sportparkweg/Nootdorp 08.45 uur Auto 

 04 mei 09.30 uur Colton JFC of E3 (*) Thuis Zie kopie!! 09.00 uur  

 09 mei 09.30 uur Soccer Boystoernooi Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

E3 27 apr 10.45 uur Quick Steps E2 Uit Nijkerklaan 09.45 uur Auto 

 04 mei 09.30 uur LENS E2 (*) Thuis Veld 3 09.00 uur  

 09 mei 14.00 uur RAVAtoernooi Uit Zie kopie!! 13.00 uur Auto 

E4 27 apr 10.00 uur RKDEO E3 (*) Uit Sportparkweg/Nootdorp 08.45 uur Auto 

 30 apr 10.00 uur RAStoernooi Uit Zie kopie!! 09.00 uur Auto 

 04 mei 10.15 uur GDA E8 (*) Uit Madesteijn 09.15 uur Auto 

E5 27 apr 11.00 uur RKDEO E7 (*) Uit Sportparkweg/Nootdorp 09.45 uur Auto 

 04 mei 10.15 uur GDA E9 (*) Uit Madesteijn 09.15 uur Auto 

E6 27 apr 11.00 uur RKDEO E8 (*) Uit Sportparkweg/Nootdorp 09.45 uur Auto 

 04 mei 09.00 uur GDA E10 (*) Uit Madesteijn 08.00 uur Auto 

F1 27 apr 11.30 uur GDA F1 (*) Thuis Veld 2 11.00 uur  

 04 mei 09.30 uur RKDEO F1 (*) Thuis Veld 3 09.00 uur  

F2 27 apr 09.30 uur HVV F2 Thuis Veld 2 09.00 uur  

 04 mei 10.15 uur GDA F2 (*) Uit Madesteijn 09.15 uur Auto 

F3 27 apr 11.30 uur GDA F3 (*) Thuis Veld 2 11.00 uur  

 04 mei 12.00 uur Vredenburch F2 (*) Uit Vredenburchweg 11.00 uur Auto 

F4 27 apr 13.30 uur GDA F8 (*) Thuis Veld 2 13.00 uur  

 30 apr 10.00 uur RAStoernooi Uit Zie kopie!! 09.00 uur Auto 

 04 mei 12.00 uur Vredenburch F3 (*) Uit Vredenburchweg 11.00 uur Auto 

F5 27 apr 10.00 uur DSO F8 (*) Uit ‘ v.Tuyllspprk/Zoetermeer 08.45 uur Auto 

 04 mei 09.00 uur GDA F7 (*) Uit Madesteijn 08.00 uur Auto 

F6 27 apr 13.30 uur DWO F12 Thuis Veld 2 13.00 uur  

 30 apr 10.00 uur RAStoernooi Uit Zie kopie!! 09.00 uur Auto 

 04 mei 12.00 uur Verburch F5 Uit Arkelweg/Poeldijk 11.00 uur Auto 

(*) = vriendschappelijke wedstrijd!!! 

B I J Z O N D E R H E D E N: 
- Afbellen wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd alleen bij de hoofdleider thuis tussen 19.00 en 

20.30 u. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks vanaf 16.00 u en op zaterdag pas vanaf  07.30 u. 

- Afbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur af op LENS (070-3661314) 

- Wedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Voor 08.15 uur 

bellen heeft geen zin; wij weten dan nog niets!! Bel nooit naar de hoofdleider thuis!!  

- Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

- Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen!! 

- Vragen, opmerkingen, ideeën: bel alleen ’s-avonds naar de hoofdleider tussen 19.00 en 20.30 uur. 

- De volgende LENS-revue verschijnt op woensdag 9 mei 

- Aanwezig jeugdcommissie op: - 27 april vanaf  07.30 uur: Gerard Marinus en Paul v.d.Steen 

     - 04 mei  vanaf  07.30 uur: Fred Grens en Hannie v.d.Sman  

- Opstellingen als bekend.  

 

COMPETITIEVOETBAL AFGEKEURD OF NIET?? 
De vraag of het competitievoetbal is afgekeurd of niet kan je niet stellen op vrijdagmiddag/avond op LENS en zeker ook  niet op 

vrijdagavond of zaterdagmorgen bij de hoofdleider of leider thuis. De enige manieren om te weten te komen of het competitievoetbal 

doorgaat of niet zijn: 

- Bellen naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Dit is meestal pas mogelijk vanaf ongeveer 08.15 uur omdat wij vaak niet 

eerder weten wat er doorgaat of niet. Dit komt omdat andere verenigingen vaak pas later aanwezig zijn. Moet je voor 08.30 uur 

verzamelen kom dan altijd gewoon naar LENS toe!!! 

- Bellen naar de KNVBafkeuringslijn (0900-9008000) maar daarvoor geldt hetzelfde als hierboven. Pas na 08.15 uur is hierop de 

informatie te verkrijgen en dan uitsluitend nog voor LENS A1 t/m C4. 

- Kijken naar Infothuis op de TV (kanaal 21). Op bladzijde 603 van teletekst staat vanaf ongeveer 08.30 uur aangegeven welke 

thuisspelende A-B- en C-elftallen zijn afgekeurd. Speel je uit kijk dan bij de naam en het team van de  tegenstander.  

- Soms zijn de velden zo slecht dat de Haagse Krant, Infothuis, Nederland 3 (ook* teletekst bladzijde 603) of de 

LENSafkeuringslijn op vrijdagavond al uitsluitsel geven middels een algehele afkeuring. Belangrijk hierbij om te weten is dat 

alle A-B en C-elftallen van LENS vallen onder district West II en onder categorie III en de D-E en F-teams vallen onder district 

West II en onder categorie II. 

Bij alles geldt zeker: heel attent zijn en niet zo maar iemand bellen om te vragen of het voetballen doorgaat of niet. Nog dommer is 

het om zo maar weg te blijven. Bij twijfel gewoon naar LENS komen!!  
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TOERNOOIEN AFGEKEURD OF NIET??? 
Toernooien kosten de verenigingen heel veel geld en worden alleen in uiterste nood en als het moet pas op het laatste moment 

afgekeurd. Wij adviseren iedereen dan ook om gewoon te komen verzamelen. Ter plekke bekijken wij dan of het toernooi doorgaat of 

niet. Wil je toch bellen, bel dan alleen naar de LENSafkeuringslijn 070-3670522 en nooit naar de hoofdleider thuis want die weet echt 

niet of een toernooi doorgaat of niet!! Is het toernooi afgekeurd dan wordt er door geen enkel team getraind. 

 

GEEN SCHADUWPROGRAMMA MEER BIJ ALGEHELE AFKEURING 
De competitie loopt ten einde en bij algehele afkeuring van het competitieprogramma is er dan ook geen schaduwprogramma meer 

tenzij de trainers iets anders afspreken met jullie. Zonder een afspraak mogen jullie dus thuis blijven als je wedstrijd is afgekeurd. 

 

TOERNOOIBIJZONDERHEDEN 
Ouders: toernooien duren vaak de hele dag dus geef uw zoon voldoende eten en drinken mee of geld om iets te kopen. Ook een 

trainingspak is vaak echt noodzakelijk!!! Daarnaast zijn er voor de uittoernooien altijd ouders nodig om te rijden. Zorg er voor dat u 

ook regelmatig met de auto aanwezig bent om voor het vervoer te zorgen. Het vervoer is zeer zekere ook uw probleem!!!! Daarnaast 

spreken wij nogmaals met alle leiders af dat wij als vereniging altijd met het hele team aanwezig blijven tot na de prijsuitreiking. Dit 

staat netjes tegen over de organiserende vereniging die veel tijd en geld in deze toernooien steken. Doen!!! 

- LENS A1: gaat op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, naar de Koningin Julianaweg in 's-Gravenzande. De tegenstanders zijn nog 

niet bekend maar wel weten wij dat jullie 5 wedstrijden spelen van 2 x 12 ½ minuut, dat een gelijkspel met doelpunten 2 punten 

oplevert en een gelijkspel zonder doelpunt slechts één punt. Ook belangrijk om te weten is dat zowel de spelers als de begeleiding 

een overheerlijke lunch aangeboden krijgen. Waardeer dit!!! Einde toernooi om 16.00 uur. 

- LENS B1: gaat op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, naar de Koningin Julianaweg in 's-Gravenzande. De tegenstanders zijn nog 

niet bekend maar wel weten wij dat jullie 5 wedstrijden spelen van 2 x 12 ½ minuut, dat een gelijkspel met doelpunten 2 punten 

oplevert en een gelijkspel zonder doelpunt slechts één punt. Ook belangrijk om te weten is dat zowel de spelers als de begeleiding 

een overheerlijke lunch aangeboden krijgen. Waardeer dit!!! Einde toernooi om 16.00 uur. 

- LENS C1: gaat op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, naar de Koningin Julianaweg in 's-Gravenzande.  De tegenstanders zijn 

nog niet bekend maar wel weten wij dat jullie 6 wedstrijden spelen van 2 x 12 ½ minuut, dat een gelijkspel met doelpunten 2 

punten oplevert en een gelijkspel zonder doelpunt slechts één punt. Ook belangrijk om te weten is dat zowel de spelers als de 

begeleiding een overheerlijke lunch aangeboden krijgen. Waardeer dit!!! Einde toernooi om 16.00 uur. 

- LENS C2: speelt op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, op LENS tegen VELO, Soccer Boys, Quick en ODB. De prijsuitreiking 

(daar zijn wij allemaal bij) is om 16.45 uur.  

- LENS C3: speelt op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, op LENS tegen VELO, Soccer Boys, Quick en ODB. De prijsuitreiking 

(daar zijn wij allemaal bij) is om 16.45 uur.  

- LENS C4: speelt op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, op LENS tegen VELO, Soccer Boys, Quick en ODB. De prijsuitreiking 

(daar zijn wij allemaal bij) is om 16.45 uur. 

- LENS D1: gaat op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, naar de Gotzenhainsingel in Bleiswijk. De tegenstanders zijn:                                                  

Soccer Boys, ARC, Laakkwartier en SHO. Einde toernooi om 16.15 uur.  

- LENS D2: speelt op dinsdag 30 april, Koninginnedag, op LENS tegen DWO, DSO, Quick en HBS. De prijsuitreiking (daar zijn 

wij allemaal bij) is om 16.45 uur.  

- LENS D3: speelt op dinsdag 30 april, Koninginnedag, op LENS tegen DWO, DSO, Quick en HBS. De prijsuitreiking (daar zijn 

wij allemaal bij) is om 16.45 uur.  

- LENS D4: speelt op dinsdag 30 april, Koninginnedag, op LENS tegen DWO, DSO, Quick en HBS. De prijsuitreiking (daar zijn 

wij allemaal bij) is om 16.45 uur. 

- LENS E1: gaat op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, naar de Gotzenhainsingel in Bleiswijk. De tegenstanders zijn:                     

Soccer Boys, SHO, Argon en ARC. Einde toernooi om 16.15 uur.  

- LENS E2: gaat op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, naar de Gotzenhainsingel in Bleiswijk. De tegenstanders zijn:                     

Soccer Boys, JSV, LHC en DWO. Einde toernooi om 16.15 uur.  

- LENS E3: gaat op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, naar de Laan van Vuurdestraat (Houtwijk). De tegenstanders zijn: 

Naaldwijk, RAVA, RVC/Rijswijk en Vredenburch. Einde toernooi om 16.00 uur.   

- LENS E4: gaat op dinsdag 29 april, Koninginnedag, naar de Albardastraat. De tegenstanders zijn nog onbekend maar wel weten 

wij dat jullie naast het voetballen ook nog penalties gaan schieten en zelfs een patatje en wat te drinken krijgen alsmede een leuk 

aandenken aan dit toernooi. Einde om 15.00 uur. 

- LENS F4: gaat op dinsdag 29 april, Koninginnedag, naar de Albardastraat. De tegenstanders zijn nog onbekend maar wel weten 

wij dat jullie naast het voetballen ook nog penalties gaan schieten en zelfs een patatje en wat te drinken krijgen alsmede een leuk 

aandenken aan dit toernooi. Einde om 15.00 uur. 

- LENS F6: gaat op dinsdag 29 april, Koninginnedag, naar de Albardastraat. De tegenstanders zijn nog onbekend maar wel weten 

wij dat jullie naast het voetballen ook nog penalties gaan schieten en zelfs een patatje en wat te drinken krijgen alsmede een leuk 

aandenken aan dit toernooi. Einde om 15.00 uur. 

-  

 

TRAINEN EN SPELEN MET NIEUWE GROEPEN 
De komende maand gaan wij al wat activiteiten (trainingen en/of wedstrijden) opstarten met de groepen voor het nieuwe seizoen. De 

trainers kunnen dan alvast wat inzicht krijgen (voor zo ver dat nog nodig is) in de kwaliteiten binnen hun nieuwe groep. Op zaterdag 4 
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mei gaan Fred Grens (LENS A1) en Peter Vonk (LENS B1) al aan de slag. Om 11.15 uur start de training (11.00 uur aanwezig) en om 

14.30 uur wordt er door een aantal spelers gevoetbald tegen RKDEO A1 en RKDEO B1. We verwachten onderstaande spelers op 

zaterdag 4 mei om 11.00 uur op LENS:  

- A-klassers seizoen 2002/2003: O.Aldemir, B.Alexandre, O.Arslan, S.Arslan, A.Bingol, S.Durak, M.Hendriks, R.Kaynak, S.Kirli, 

M.Kuik, B.Lamers, P.Lugano, M.v.d.Luitgaren, J.Pronk, G.Rijkers, P.Sarfo, N.de Sousa, J.Strang, D.Terrones, J.Vermeulen, 

A.Vienyiame, C.Vrije, E.Xavier, Y.Yentougli en A.Zambib. (De 6 spelers van LENS B3 zijn hierbij nog niet ingedeeld i.v.m. de 

competitiewedstrijd). 

- B-klassers seizoen 2002/2003: C.Amhayi, N.Amkhaou, O.Arslan, P.Barros, R.ten Berge, H.el Boubkari, J.Bruystens, R.da Cruz, 

A.Eljabli, K.Faik, J.Hermans, K.Izidogru, S.Kalpoe, I.Karabulut, Y.Kul, D.Lopes de Brito, M.el Mahi, M.Mirkarimi, K.Muskiet, 

R.Oosterveer, S.v.Rossem en A.Zand. (De 27 spelers van LENS B3, C2, C3 + C4 zijn hierbij nog niet ingedeeld i.v.m. de 

wedstrijden). 

Wij zorgen voor een lichte broodmaaltijd en wat melk omstreeks 12.45 uur. Het eten van de vette hap is dus niet toegestaan!!!! Heb je 

vragen of wil je afbellen neem dan alleen contact op met Paul van den Steen (vrijdagavond tussen 19.00 en 20.30 uur).  

De trainingsactiviteiten in de maand mei zijn verder: 

- woensdag 22 en 29 mei: 14.30 uur training F-klassers seizoen 2002/2003 (spelers geboren in 1994, 1995 en 1996) 

   16.00 uur training E-klassers seizoen 2002/2003 (spelers geboren in 1992 en 1993) 

   18.00 uur training B-klassers seizoen 2002/2003 (spelers geboren in 1986 en 1987) 

   19.30 uur training A-klassers seizoen 2002/2003 (spelers geboren in 1984 en 1985) 

- donderdag 23 en 30 mei: 17.30 uur training D-klassers seizoen 2002/2003 (spelers geboren in 1990 en 1991) 

   19.00 uur training C-klassers seizoen 2002/2003 (spelers geboren in 1988 en 1989) 

De volledige samenstelling van bovenstaande groepen komt in een latere LENSrevue te staan. Voor sommige groepen worden ook 

nog wedstrijden geregeld. Meer nieuws volgt!!!!  

 

E-ELFTAL TEGEN COLTON JFC 
Op zaterdag 4 mei speelt een E-elftal op een groot veld tegen Colton JFC. De volgende spelers van LENS E1, E2, E3 en E4 zijn 

hiervoor uitgenodigd: F.Aldogan, B.Arslan, N.el Boustati, M.v.d.Burg, K.Gezgin, S.de Haan, A.Hosen, K.el Margi, F.Mustapha, 

E.Nooitmeer, R.Reddam en M.Resodiwirjo. Leider: Th.Hoefnagel.  Neem je iegen LENSBrokeje en LENSkousen mee en wij zorgen 

weer voor het shirt!! 

 

GEEN TRAINING OP!!! 
Op de onderstaande data is er géén training voor de jeugd: 

- maandag 29 april voor alle teams (i.v.m. de voetbalclinic met HFC ADO Den Haag) 

- dinsdag 30 april voor alle teams (Koninginnedag) 

- woensdag 8 mei voor LENS A1, LENS B1 en LENS E1 en E2 (de rest traint dus wel!!!!) 

- donderdag 9 mei voor alle teams (Hemelvaartsdag) 

 

VOORRONDE PENALTYBOKAAL DISTRICT WEST 2 
Helaas geen spelers van LENS die de finale hebben weten te bereiken. Het niveau van de schutters was dit keer ook erg hoog. John 

Hermans wist maar liefst 6 van de 7 penalties te benutten maar dit was nog niet voldoende om door te mogen gaan. De spelers die er 

waren hebben zich kranig geweerd en hadden een leuke avond!! Volgend jaar weer proberen!! 
 

LENS C4, D3 EN D4 NAAR HFC ADO DEN HAAG – VOLENDAM 
Op vrijdag 26 april gaan de spelers van LENS C4, D3 en D4 die zich hiervoor opgegeven hebben gratis naar de competitie- wedstrijd 

tussen HFC ADO Den Haag en Volendam in het Zuiderparkstadion. We verzamelen om 18.30 uur op LENS en gaan dan onder 

begeleiding van een echte gediplomeerde HFC ADO Den Haag-steward (Bert Vierling) lopend naar het stadion toe. De wedstrijd 

begint om 20.00 uur en is omstreeks 21.45 uur afgelopen. Daarna gezamenlijk lopend naar LENS waar wij omstreeks 22.30 uur aan 

zullen komen. We verwachten dan wel dat de ouders hun kind op LENS af komen halen. Tip voor alle spelers en begeleiders: het 

meenemen van blikjes drank in het stadion is niet toegestaan. Wil je wat drinken dan alleen drank in karton verpakt!!!! 

 

LENS D3 KAMPIOEN!!!!!!!!!!!! 
Afgelopen zaterdag werd LENS D3 kampioen door een 0 – 2 overwinning bij de enige concurrent Duindorp SV (zie verslag van Ruud 

van Herp). Spelers en begeleiding van harte gefeliciteerd en natuurlijk gaan wij dit vieren. Wij doen dit tijdens het LENStoernooi op 

dinsdag 30 april met een taart, wat te drinken en natuurlijk met een aandenken voor alle spelers en de begeleiders. Nogmaals: 

GEFELICITEERD!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

NOG MEER KAMPIOENEN OP LENS????????? 
Er kunnen echter nog meer LENSteams kampioen worden. Soms is de laatste stand door alle doordeweekse wedstrijden niet echt 

goed te achterhalen maar wij zullen echt proberen om alles zo goed als het kan te blijven volgen en houden jullie op de hoogte. LENS 

D4 verloor zaterdag helaas met 0 - 3 van Zoetermeer D10 en moet nu de laatste twee wedstrijden winnen om kampioen te worden. De 

laatste (uit)wedstrijd van het seizoen is op zaterdag 4 mei tegen hun grootste en enige concurrent Zoetermeer D10. Daar zal de 

beslissing vallen. Succes!!! LENS E1 moet zaterdag 27 april thuis om 09.30 uur winnen van concurrent RKDEO. Doen ze dit dan zijn 

ook zij kampioen. Doen!!!!! 
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SPELERSPAS VOLGEND SEIZOEN VERPLICHT; PASFOTO Z.S.M. INLEVEREN!!! 
De onderstaande spelers moeten nog steeds 1 pasfoto inleveren (met hun naam achter op de foto) bij hun leider: 

- P.Lugano, P.Sarfo, N.de Sousa en E.Xavier van LENS A1, C.Amhayi, A.Bingol, K.Izidogru en S.Kalpoe van LENS B2, S.el 

Ayadi en J.Vernee van LENS B3, A.de Randamie van LENS C1. 

 

SPELERSPAS GETEKEND INLEVEREN 
Een aantal C- en D-klassers hebben de spelerspas mee naar huis gekregen om deze door de ouders te laten tekenen. Wij verwachten 

de getekende pas zaterdag a.s. terug te krijgen. Daarnaast zullen een aantal ouders naar LENS moeten komen om deze pas te komen 

ondertekenen. Het gaat om: de heren Randamie (C1), Rasul (D2), Aldogan (E3), Sbaa (E3) en Ipek (E4). Loop zaterdag even langs de 

administratiekamer!!! 

 

HFC ADO DEN HAAG VOETBALCLINIC OP LENS 
Op maandag 29 april is de beloofde voetbalclinic op LENS. Michael v.d.Heijden, "oud" LENSlid en momenteel speler van HFC ADO 

Den Haag 1, zal zelf present zijn en wij hopen dat hij nog enkele andere spelers mee zal nemen. We starten om 14.30 uur (aanwezig 

13.30 uur) en omstreeks 17.00 uur is deze clinic afgelopen. Neem allemaal je eigen LENSbroekje en LENSkousen mee. Wij zorgen 

voor de LENSshirts!!! Bij aankomst melden bij Paul van den Steen (C), Raymond Beck (D) en Theo Hoefnagel (E). Dit kan tot 13.45 

uur. Kom je later dan heb je pech want dan zijn de vijftallen al geformeerd. Daarna omkleden en verzamelen op veld 1 voor de 

instructie (14.00 uur). Daarna heerlijk voetballen: eerst 4 tegen 4, daarna de sterkste per klasse 2 tegen 2 en uiteindelijk de sterkste 1 

tegen 1. Als laatste blijft er per klasse 1 kampioen over. Die krijgt natuurlijk een prijs!!! Alle deelnemers blijven uiteraard tot het 

einde en ontvangen dan een gratis toegangskaartje voor een thuiswedstrijd van HFC ADO Den Haag in de nacompetitie!!! Heel veel 

plezier en natuurlijk verwachten wij heel veel supporters op LENS!!! Aangezien wij 90 spelers mogen laten deelnemen hebben wij 

besloten om de onderstaande elftallen in zijn geheel uit te nodigen: LENS C1, C2, D1, D2, E1 en E2. Daarnaast mogen ook nog 

komen de spelers uit LENS C3, C4, D3, D4 en E3 t/m E6 die loten hebben verkocht van de GROTE CLUB ACTIE. Kan je niet 

komen bel dan z.s.m. af alleen bij Paul van den Steen (4400603) ’s-avonds tussen 19.00 en 20.30 uur. We verwachten dus: LENS C1: 

alle spelers. LENS C2: alle spelers. LENS C3: R.v.d.Berg. LENS C4: M.Omri en Q.de Zwart. LENS D1: alle spelers. LENS D2: alle 

spelers. LENS D3: D.Boateng, P.Dewkali en R.Matthee. LENS D4: R.Ghisaidoobe, A.el Haddioui en H.Ozdilek. LENS E1: alle 

spelers. LENS E2: alle spelers. LENS E3: F.Aldogan, J.Hughes V.Imeci, C.Nooitmeer en F.Souna. LENS E5: S.Sayeed. 

 

TOERNOOIEN 9 T/M 18 MEI 
Nu alvast vermelden wij de toernooien die voor onze jeugdteams op het programma staan van 9 t/m 20 mei: 

- 09 mei: LENS A1, B1, C1, C2, C3, C4, D1, E1, E2 en E3 

- 11 mei: LENS B2, B3, C2, C3, D1 t/m D4, E1 t/m E6 en F1 t/m F5 

- 18 mei: LENS C1, D1 t/m D4, E1 t/m E6 en F1 t/m F6 

Voor meer nieuws in deze (9 mei) en in de volgende LENSrevue!!! Zie voor een volledig toernooi-overzicht het publicatiebord op 

LENS!!!!!!!! 

 

SIXESTOERNOOI VOOR LENS A1 T/M LENS B3 
Op zondag 19 mei organiseert de jeugdcommissie een sixestoernooi op LENS uitsluitend bestemd voor alle spelers van LENS A1 t/m 

LENS B3. Na het voetballen (14.30 t/m 17.00 uur) gaan we ook nog barbecuen en natuurlijk draaien wij een videofilm of praten wij 

heerlijk na aan de bar. Binnenkort nodigen wij de aanvoerders uit voor een gesprek over de verdere invulling van de avond. Het 

spreekt voor zich dat wij alle spelers, trainers en begeleiders hierbij ook uitnodigen om te komen. Meer nieuws volgt binnenkort!!! 

 

TELEFOONNUMMER GEWIJZIGD??? 
Om gek van te worden. Probeer je iemand te bereiken is het telefoonnummer weer gewijzigd. Wij weten echter van niets en kunnen 

geen contact krijgen. Nogmaals verzoeken wij de ouders, spelers en begeleiders om veranderde telefoonnummers zo spoedig mogelijk 

door te geven aan Paul van den Steen. Hij verwerkt dit direct in het ledenbestand zodat altijd iedereen te bereiken is. Jeugdspelers die 

een 06-nummer hebben mogen dit ook via de leider doorgeven. Wij noteren dit nummer dan naast het gewone telefoonnummer. 

Graag ieders medewerking!!!    

 

BLESSURELEED 
Nog steeds een aantal langdurig geblesseerden spelers en dat is heel vervelend voor: Stephan van Rossem (B1), Gary Rijkers (B2), 

Rick v.d.Berg (C3), Taoufik Ayyadi (C4) en Tolga Tekdemir (D4). Jongens, van harte beterschap allemaal!!! 

 

OVERSCHRIJVINGSPERIKELEN 
Terwijl wij nog druk bezig zijn met het afwerken van het huidige seizoen lopen spelers al te lonken naar andere verenigingen.  Dit 

proces is helaas niet te stoppen maar wij hebben echter intern besloten om ons pas met overschrijvingen en aanverwante zaken bezig 

te houden na het afsluiten van de competitie. Dit is pas vanaf maandag 6 mei. Dit betekent dat wij voor die tijd geen toestemming 

geven om ergens anders te gaan trainen of te voetballen en dat wij na deze datum hiervoor pas toestemming geven als de 

overschrijvingspapieren ingeleverd zijn en de kleding van LENS allemaal ingeleverd is. 
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LENS C3 – Montrose FC (0-5) 
Dit kan wel eens het kortste verslag van dit seizoen worden. LENS kwam - speelde - verloor en ging naar huis. Einde verhaal. Maar, 

dat zou te gemakkelijk zijn.  

Op 24 oktober 2001 speelden we ook tegen een buitenlandse club. We verloren welliswaar, maar toen zag ik een gemotiveerd LENS; 

sportief voetballend en vol strijdlust. Ik zag er deze wedstrijd weinig van terug. Montrose speelde hetzelfde speltype als LENS. En 

dan lijkt het net of je tegen je zelf speelt. Heel vreemd.  

Want zeg nu zelf, deze tegenstander was, zei het met moeite, wel degelijk te kloppen. Ze waren echter wat fanatieker, slimmer en 

gingen voor de winst. En dat gebeurde ook.  

Heb ik een slechte voetbalavond gehad? Zeker niet! Gewoon genoten van het spelletje. Al is het maar wat de tegenstander qua voetbal 

op de grasmat neerlegde. Ben ik te negatief? Zeker niet! We hadden gewoon onze dag niet! Maar des ondanks ..... snel vergeten deze 

wedstrijd. Ouders bedankt voor uw support! 

 

LENS C3 – Scheveningen C2  
Deze wedstrijd had moeten plaatsvinden op zaterdag 13 april. Echter, en dat klinkt heel vreemd, Scheveningen kon geen team op de 

been brengen. Onbegrip, teleurstelling en onbegrip (lees ‘wat boosheid’) bij spelers, begeleiding en ouders. Volkomen terecht. Maar 

wat doe je eraan ……? Oplossingen zat. Maar zo werkt het schijnbaar niet! De enige optie was dus op woensdag 17 april deze 

wedstrijd dan maar te spelen. 

Als pleister op de wonde werd er besloten om te gaan bowlen. Nee, niet zo maar bowlen maar disco-bowlen! Wat dit ook moge zijn. 

Volgens mij iets met flikkerlichtjes, balls & pins?! Voor dit evenement werd er nog lekker op LENS gegeten en gedronken. Niemand 

kwam iets te kort. Dit alles werd mogelijk gemaakt door sponsors. Dit laatste moet ik even toelichten. Door zeer goed financieel 

beleid was er nog wat sponsorgeld over van de trip naar Belgie. Dit kwam dus goed van pas. Daarom SPONSORS BEDANKT!!!! 

Cees Alting 

 

BALEN vandaag geen voetbal omdat Scheveningen maar zes spelers op de been kon brengen. Zwak voor zo’n grote vereniging. Met 

de jongens hebben wij besloten te gaan bowlen in het Zuiderpark. Voordat wij er naar toe gaan krijgen ze eerst nog patat en een cola. 

Als dat op is gaan wij op weg. Het is vanmiddag disco bowlen ,dus licht uit en spot aan. Wij hebben drie banen; twee voor het team 

en een voor de ouders. Disco bowlen doe je bijna in het donker en dat was voor mij een handicap. Ed profiteerde hier goed van en 

ging met de overwinning aan de haal. Al met al toch een fijne middag gehad. Ps: Ton en Jaap sorry dat ik jullie niet heb gebeld. 

 

En dan nu de wedstrijd: LENS start zeer nerveus en kan de bal niet in de ploeg houden. Het is Scheveningen die er van profiteert en 

scoort het eerste doelpunt. Dan drukt de tegenstander door en LENS komt achter met vier nul.Voor de rust scoort LENS nog tegen. 

Na de rust ziet de tegenstander een ander LENS; gretig op de bal en binnen vijf min staat het 3-4. We proberen het nog wel, maar de 

gelijkmaker gaat er niet meer in. Jongens een slechte eerste helft …. maar een betere tweede helft. 

Mannen van de wedstrijd:  Viresh - Robin - Soufiane.. 

Peter 

 

LENS C3 – RKDEO C2   9-1 
Na de mindere wedstrijd van woensdag tegen  Scheveningen hoopten wij dat LENS C3 zich kon herstellen en de vriendschappelijke 

wedstrijd tegen RKDEO te winnen. Na een moeizame start in de 1e helft gingen er toch nog 2 doelpunten in. Het middenveld moet 

leren dat zij op hun positie moeten blijven zodat ze makkelijker de bal rond kunnen spelen. Doordat wij geen middenveld hadden 

kregen wij een doelpunt tegen. Dit was tevens ook de rust stand. LENS  begon de tweede helft meer te combineren en daaruit 

vloeiden 7 doelpunten. Waarom speelden wij niet zo tegen Scheveningen? 

Topscorer van de wedstrijd: Osama el Mhamdi  - Man of the match: ??????? 

Patrick van  Fessem 

 

 

Wedstrijdverslagen van LENS D3: door Ruud van Herp 
Maandag 08 april 2002: Eindelijk kon de oefenwedstrijd tegen LENS E1/E2 combinatie dan doorgaan. Veel ouders van E1/E2 langs 

de lijn, veel aanmoedigingen naar de kleinere spelertjes, helaas ook veel opmerkingen aan het adres van ouders en spelers van D3 een 

beetje onsportief maar goed ook dat komt voor in het voetbal. Allereerst een groot compliment voor Theo Hoefnagel en natuurlijk de 

spelers van beide teams. D3 won deze partij met 1-0 maar voetbalden duidelijk onder hun kunnen. De spelers van E1/E2 waren in de 

combinaties sneller en beter maar vergaten te scoren. D3 met toch de meest 2e jaars D-pupillen waren fysiek net iets sterker en 

daardoor wisten zij toch de meeste aanvallen te onderscheppen. Helaas leek het soms wel een talkshow op het veld en ook konden wij 

zien dat sommige spelers ook nog aan andere sporten doen buiten het voetbal. Al met al een leuke en toch vrij pittige wedstrijd. Peter 

van Fessem bedankt voor het fluiten. 
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Zaterdag 13 april 2002: D3 had vandaag een zware klus te klaren, wij moesten tegen de nummer 4 (Quick D4) uit onze poule. Al snel 

werd er gescoord in deze partij maar helaas niet door LENS, het leek wel of wij het 1e kwartier vastgenageld aan de grond stonden, 

gelukkig wist Patrick met een lucky goal de stand voor de rust gelijk te trekken. In de 2e helft dacht D3 deze wedstrijd rustig uit te 

spelen. Quick wist weer op voorsprong te komen en eindelijk werden de spelers van D3 wakker een mooi schot van Umit vloog in de 

goal van Quick, daarna vielen de doelpunten achter elkaar. In een mum van tijd stond D3 met 4-2 voor. Toch ook weer een defensieve 

fout van D3 en deze werd genadeloos afgestraft, gelukkig won D3 met 4-3 deze partij. Kom op jongens je hoeft het voor ons echt niet 

zo spannend te houden hoor. 

 

Maandag 15 april 2002: Beste lezers van de LENS-revue ook Paul v.d. Steen maakt wel eens een foutje i.p.v dat D3 naar Zoetermeer 

moest gaan kregen wij  DSO D5 op bezoek, weer een behoorlijke tegenstander vandaag dus. We zagen een aantrekkelijke 1e helft D3 

zocht continu de aanval maar de goals bleven uit, alleen Patrick wist 5 minuten voor de rust te scoren. In de rust een klein ongelukje 

met Dennis, hij nam de thee mee naar het kleedlokaal en stootte zich tegen de deurpost, de kokend hete thee stroomde over zijn 

dijbeen, gelukkig hebben wij hem met zijn been direkt onder de koude kraan gezet en een Ice-pack gehaald in de kantine. 

In de 2e helft kon Dennis gelukkig weer invallen, helaas vielen er geen doelpunten maar wij hadden het de laatste 10 minuten erg 

moeilijk. D3 heeft vandaag voor het eerst sinds weken weer als een echt team gespeeld, jongens klasse gewerkt. 

Zaterdag 20 april 2002: Vandaag misschien wel de zwaarste klus van het seizoen, wordt LENS D3 vandaag wel of geen kampioen of 

stellen wij het nog even uit. De tegenstander van vandaag Duindorp sv D1. In deze uitwedstrijd wilde wij toch wel een sportieve 

revanche nemen, thuis hadden wij nog verloren met 6-1 van deze tegenstander. De 1e helft was heel spannend maar de LENS 

verdediging stak toch goed in elkaar, af en toe een uitval van LENS maar er zat nog niet echt de overtuiging in die wij van D3 gewent 

zijn. Duindorp was in de duels iets sterker maar kwamen niet echt vaak in de buurt van onze goal. Alleen de dode spel momenten 

waren en bleven erg gevaarlijk. Toch wist LENS de aanvallen af te slaan, bij een goede corner van LENS kwam Rodney als een 

duveltje uit een doosje voor zijn tegenstander en passeerde de keeper van Duindorp. LENS stond 0-1 voor dit was ook de ruststand. In 

de 2e helft wisten wij dat de druk van Duindorp groter zal worden maar de LENS verdediging hield stand, ook onze aanvallen bleken 

gevaarlijk. De keeper van Duindorp schoot verkeerd uit en  de bal belandde in de voeten van Patrick deze aarzelde geen moment en 

lepelde de bal in het dak van het doel en LENS stond op 0-2. Hierna kwamen wij alleen nog toe aan verdedigen en onder leiding van 

Umit lukte dit perfect. LENS D3 werd vandaag terecht KAMPIOEN!!! Jongens van harte gefeliciteerd, namens Leider Richard Wir & 

trainer LENS D3 Ruud van Herp.  

 

DUNO  E 1 --  LENS E 2 
LENS E 2 speelde tegen koploper DUNO E 1 een leuke wedstrijd. Er werd hard gewerkt en LENS heeft het  de tegenstander erg 

lastig gemaakt. Duno was wat sterker, maar door goed storen kwamen ze niet aan goed combinatievoetbal toe. LENS kwam na 

ongeveer een kwartier toch wel verdiend op een 1-0 voorsprong. Na een goede aanval werd de bal over de keeper heen gespeeld. 0-1 

dus. In de tweede helft met de wind tegen drong Duno wel erg aan en helaas werd het al snel 1-1 door een fraai afstandschot. LENS 

had het vanaf dat moment erg moeilijk. Het spel werd onrustiger en het dekken werd steeds slordiger. Toch kwam de 2-1 wel erg 

ongelukkig tot stand. Een klutsbal kwam op het hoofd van een LENS-speler en met een grote boog verdween hij in het doel. Het werd 

tenslotte 3-1. Uit een corner stond de nr. 3 (alweer) vrij en het was een koud kunstje om te scoren. LENS kreeg nog een grote kans, 

maar die werd helaas gemist. Jammer van de nederlaag, maar jullie hebben hard gewerkt en er een spannende wedstrijd van gemaakt. 

 

Hoek van Holland E 1  --  LENS E 1 
Wat een rare wedstrijd!! LENS begon uitstekend aan de wedstrijd. Het eerste kwartier was volledig voor LENS. Met mooie aanvallen 

(vooral over rechts) kreeg het wat kansen, die helaas gemist werden. Dit werd Hoek van Holland te dol en men ging het op een andere 

manier proberen. Ze scoorden uit een uitval de 1-0, door hun zeer goede, haast niet af te stoppen, spits. Daarna werd het vooral een 

fysieke strijd. Geholpen door een nergens voor fluitende scheidsrechter ( voor beide kanten trouwens ), werd ieder duel met duwen en 

trekken gewonnen door de twee hoofden grotere tegenstander. Voor we er erg in hadden stond het met rust 4-0! In de tweede helft 

schroefde LENS het tempo nog meer op en werd de bal nog sneller rondgespeeld. De tegenstander had geen vat meer op ons spel en 

van 4-0 werd het vlak voor tijd 4-4!!!!!!!!!!!!! Des te groter was de teleurstelling toen de tegenstander in de laatste minuut toch nog de 

winnende 5-4 maakte!!!!!!!! Helaas geen punten, maar jullie hebben laten zien, dat je na een achterstand terug kunnen knokken. HET 

kan nog, zaterdag dan maar. 

Theo 

 

Pupil van de week: 

 

In de vorige uitgave van LENS-revue hebt u kunnen lezen over Kagan Gezkin. Op de internetsite van LENS ziet u ook een foto 

Kagan met zijn favoriete speler Roger Riemen.  Klik hier 

 

 

http://www.lens-denhaag.nl/pupil/foto_kagan.jpg
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Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 

Den Haag                  tel  070 – 3661314 

 

Postadres  
Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 
Postbank     33.67.11 
Rabobank    129.924.229 

 

Samenstelling bestuur 
R.Vergeer    (vz) tel. 070 – 3661344 

F.Grens       (secr) tel. 010 – 4527327 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

C.Veldink   (penn.)    tel  079 – 3314348  

H.v.d.Sman tel. 070 – 3257887 

 

Senioren zondag en zaal 
W.J.M. Heijnen tel. 070 – 3461088 
 

Senioren zaterdag 
J.C. Ham                   tel. 070 – 3679687 

 

Jeugd 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 
 

Club van 100 
H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek tel. 030 – 6036157 

Kooyenga                   tel. 070 – 3977294 

 

Coördinator techn. Zaken 
F. van Dijk                 tel.  070 – 3634818 
 

Bar 

 

Trainers 
Zondag 
H. Lamens  tel. 070 – 3455787 

A.’s-Gravendijk tel. 070 – 3966095 

 
Zaterdag 

C. Cakmak                 tel. 06 –14699183 

 
Redaktie 
C.Lamers                   tel. 070 – 3661314  
H.v.d.Sman                tel. 070 --3661314 

 

     e-mail vv.lens@12move.nl 
 

Redaktie internet 

Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 
Cees Alting: cjalting@wanadoo.nl 

 

Internet-site: 
 

       www.lens-denhaag.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKTIE 

 Alle kopy moet vóór maandag  20 mei 2002.. bij de redaktie binnen zijn. 

 

      
 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   75e jaargang, nummer  19,    8 mei 2002 Opgericht 

O Opgericht 18 december 1920 

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
LENS 1 (ZAT) IN DE NACOMPETITIE 
Op zaterdag 27 april wist LENS 1 (zat) keurig de nacompetitie te halen door een 0 - 0 gelijkspel 

bij Kranenburg dat hierdoor zelf kansloos werd voor dezelfde nacompetitie. Inmiddels is de 

eerste wedstrijd op zaterdag 4 mei in deze nacompetitie gespeeld en er werd met 3 – 1 verloren 

bij Vredenburch uit. In de return, op zaterdag 11 mei thuis om 18.00 uur, kan e.e.a. nog 

rechtgezet worden. Lukt dit dan speelt LENS 1 (zat) op zaterdag 18 mei om 18.00 uur thuis tegen 

de winnaar van DZS - SJC. Op zaterdag 25 mei is vervolgens de return. De winnaar van deze 

laatste twee wedstrijden gaat uiteindelijk over naar de vierde klas. Heel veel succes!!! 
 

LENS 1 (ZON) NIET IN DE (NA)COMPETITIE 
LENS 1 (zon) moest minimaal gelijkspelen tegen SOA om de nacompetitie te bereiken. Dit lukte 

helaas niet want er werd kansloos met 2 – 5 verloren. De competitie is over en volgend seizoen 

maar weer proberen om ook het laatste stapje te maken.  

 
LENS 2 (ZON) IN DE (NA)COMPETITIE 
Het kan niet op want ook LENS 2 (zon) wist zich te plaatsen voor de nacompetitie. Op 

donderdag 9 mei wordt nu in deze nacompetitie om 17.00 uur gespeeld bij Concordia aan de 

Brasserskade in Delft. De return is op zondag 12 mei waarschijnlijk om 11.00 uur op LENS. De 

winnaar van deze tweekamp speelt vervolgens op maandag 20 mei thuis tegen de winnaar van 

een andere tweekamp waarvan tot nu toe slechts DWO 2 bekend is. Op zondag 26 mei is de 

return. Tenslotte speelt de winnaar van deze laatste tweekamp op zondag 2 juni op neutraal 

terrein om één plaats in de reserve eerste klas. Zal het sixestoernooi wel door kunnen  gaan dit 

jaar??? Ook jullie heel veel succes!!! 

 

LENSLEGIOEN OPGELET. 
De trouwe LENSsupporters zullen de weg naar bovenstaande wedstrijden wel weten te vinden. 

Toch doen wij een oproep aan alle LENSers om zowel LENS 1 (zat) als LENS 2 (zon) in hun 

nacompetitiewedstrijden zoveel mogelijk te volgen. Wij zullen proberen u zo goed mogelijk in te 

lichten omtrent de tegenstanders en het tijdstip van spelen. Mocht u twijfelen schroom dan niet 

om even naar LENS te bellen of liever nog bezoek de website van LENS.   

 

STEEDS MEER VACATURES 
Vele LENSleden en ouders van onze jeugdleden slapen nog steeds!!!! De vacatures bij LENS 

stapelen zich op en de vaste  medewerkers van LENS lopen echt op hun laatste benen. Echt, het 

is niet ver meer weg dat een aantal vaste krachten het bijltje er bij neer gaat gooien. De vraag is 

dan ook echt gerechtvaardigd of LENS nog lang op deze manier zal kunnen blijven bestaan. Het 

is echt vijf voor twaalf geweest en het wordt hoogste tijd dat een aantal "LENSers" wakker gaat 

worden. De belangrijkste vacatures zetten wij nogmaals, in willekeurige volgorde, op een rijtje: 

- barmedewerkers 

- trainer/coach LENS 3, A2, B3, D4 en vele E- en F-teams 

- begeleider LENS 1 

- grensrechter LENS 2 

- begeleider en grensrechter LENS A1 en LENS B1 

- contributie-administratie (André de Ket stopt er zeer binnenkort mee) 

- hulp voor zowel de senioren als de jeugdafdeling in het weekend 

 

 

vv.lens@12move.nl
webmaster@lens-denhaag.nl
cjalting@wanadoo.nl
cjalting@wanadoo.nl
www.lens-denhaag.nl
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BELANGRIJKE DATA 
- Zaterdag 1 juni 2002: 13.00 uur LENS Sixes-toernooi 

- Dinsdag 4 juni 2002: 20.30 uur Algemene Ledenvergadering op LENS  

- Zaterdag 8 juni: 20.30 uur Medewerkersavond op LENS 

 

 

 

Indien er leden zijn die aan het eind van dit seizoen hun lidmaatschap van onze vereniging willen beëindigen, 

omdat ze stoppen met voetbal of naar een andere vereniging gaan, dan dienen zij de onderstaande regels in acht 

te nemen: 

1. opzeggen kan uitsluitend SCHRIFTELIJK aan Paul v.d.Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag. 

 2. opzeggen dient te gebeuren VÒÒR 31 mei 2002 (mondeling opzeggen is NIET voldoende!!) 

 3. leden die naar een andere vereniging willen gaan moeten bij hun nieuwe vereniging een overschrijvingsformulier 

halen en dit vòòr 29 mei 2002 inleveren bij Paul van den Steen op LENS (*) 

 4. ondertekening zal alleen geschieden als u aan uw financiële verplichtingen hebt voldaan (dit geldt ook voor boetes) 

en/of ontvangen sportspullen heeft ingeleverd. Het formulier ontvangt u pas een paar dagen later terug omdat eerst 

een ledenmutatiekaart (LMK) moet worden bijgevoegd vanuit de computer. 

(*) Op de volgende dagen is Paul van den Steen aanwezig om uw overschrijvingspapieren in ontvangst te nemen: maandag 13 mei 

van 18.00 t/m 19.30 uur, dinsdag 21 mei van 19.00 t/m 20.00 uur, woensdag 22 mei van 18.00 t/m 20.00 uur, donderdag 23 mei van 

19.00 t/m 21.00 uur en dinsdag 28 mei van 19.00 t/m 21.00 uur.   

 

Indien u niet volgens bovenstaande regels opzegt, blijft u in ons ledenbestand en dat van de KNVB gehandhaafd met als gevolg dat u 

CONTRIBUTIEPLICHTIG bent ook voor het seizoen 2002/2003. 

 

Ook komt het voor dat leden hun "soort lidmaatschap" willen wijzigen bijvoorbeeld: 

- niet spelend wordt donateur of spelend lid senioren (zat) of (zon) - veld wordt zaal (v.v.) - 

In bovengenoemde gevallen geldt ook uiterlijk 31 mei SCHRIFTELIJK bericht sturen aan Paul v.d.Steen, Chopinstraat 103, 2551 

SV Den Haag                                            

  

                                                                                                                                  Het Bestuur      

 

 SENIOREN ZONDAG     SENIOREN ZATERDAG 

 Algemene informatie     Algemene informatie 

 Contactpers.    W.J.M. Heijen   tel: 070 - 3461088  Contactpers. J. Ham tel: 070 - 3679687   

                J. Verkijk tel: 070 - 3617033

 Wedstrijddag   B. Vierling       sema: 06 - 65000816 

           Mob.  06 - 17406344  

 

  Afkeuringinformatie ( niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFOthuis / teletekst pag. 603 of 

  De afkeuringlijn KNVB District West 3 tel: 0900-9008000 

 

 

STEEDS MEER VACATURES 
Vele LENSleden en ouders van onze jeugdleden slapen nog steeds!!!! De vacatures bij LENS stapelen zich op en de vaste  

medewerkers van LENS lopen echt op hun laatste benen. Echt, het is niet ver meer weg dat een aantal vaste krachten het bijltje er bij 

neer gaat gooien. De vraag is dan ook echt gerechtvaardigd of LENS nog lang op deze manier zal kunnen blijven bestaan. Het is echt 

vijf voor twaalf geweest en het wordt hoogste tijd dat een aantal "LENSers" wakker gaat worden. De belangrijkste vacatures zetten 

wij nogmaals, in willekeurige volgorde, op een rijtje: 

- barmedewerkers 

- trainer/coach LENS 3, A2, B3, D4 en vele E- en F-teams 

- begeleider LENS 1 

- grensrechter LENS 2 

- begeleider en grensrechter LENS A1 en LENS B1 

- contributie-administratie (André de Ket stopt er zeer binnenkort mee!!!) 

- hulp voor zowel de senioren- als de jeugdafdeling in het weekend 

 

Donderdag 9 mei 2002  

17.00 uur  Concordia 2   -  LENS 2 (nacompetitie)  Brasserskade/Delft 

10.00 uur  LENS 5   -  HDV-veteranentoernooi  Zuiderpark 

  

  

 VERANDERING OF BEËINDIGING LIDMAATSCHAP  
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Zaterdag 11 mei 2002 

18.00 uur  LENS 1 (zat)   -  Vredenburch 1 (nacompetitie) Veld 1  342274 

 

Zondag 12 mei 2002 

11.30 uur  LENS 2   -  Concordia 2 (nacompetitie) Veld 1 

10.30 uur  LENS 3   -  Forum Sport 2   Veld 2  269810 

10.30 uur  LENS 5   -  RAVA 6   Veld 3  280545 

 

Zaterdag 18 mei 2002 (onder voorbehoud!!) 

18.00 uur  LENS 1 (zat)   - winnaar DZS-SJC (nacompetitie) Veld 1  

 

Maandag 20 mei 2002 (onder voorbehoud!!) 

11.00 uur  winnaar Concordia 2 - LENS 2 - winnaar kampioen derde periode R2B - DWO 2 

 

EVENTUEEL RESTANT PROGRAMMA NACOMPETITIE IN VOLGENDE LENSREVUE!!!   

 

Zaterdag 25 mei 2002  

……. uur  LENS 4   -  Loosduinentoernooi  Madesteijn 

 

ZATERDAG 1 JUNI 2002  

13.00 uur  LENS Sixes-toernooi  

 

Dinsdag 4 juni 2002 

20.30 uur  Algemene Ledenvergadering op LENS 

 

Zaterdag 8 juni 

20.30 uur  Medewerkersavond op LENS               

 

Aanvoerders: 

LENS 3: Michael van der Voort  tel: 070-3664625 

LENS 4: Henk Hoppenbrouwers  tel: 070-3250789 

LENS 5: Jan Muns   tel: 070-3975459 

PROGRAMMA SENIOREN ZAALVOETBAL 
 

STEEDS MEER VACATURES 
Vele LENSleden en ouders van onze jeugdleden slapen nog steeds!!!! De vacatures bij LENS stapelen zich op en de vaste  

medewerkers van LENS lopen echt op hun laatste benen. Echt, het is niet ver meer weg dat een aantal vaste krachten het bijltje er bij 

neer gaat gooien. De vraag is dan ook echt gerechtvaardigd of LENS nog lang op deze manier zal kunnen blijven bestaan. Het is echt 

vijf voor twaalf geweest en het wordt hoogste tijd dat een aantal "LENSers" wakker gaat worden. De belangrijkste vacatures zetten 

wij nogmaals, in willekeurige volgorde, op een rijtje: 

- barmedewerkers 

- trainer/coach LENS 3, A2, B3, D4 en vele E- en F-teams 

- begeleider LENS 1 

- grensrechter LENS 2 

- begeleider en grensrechter LENS A1 en LENS B1 

- contributie-administratie (André de Ket stopt er zeer binnenkort mee) 

- hulp voor zowel de senioren als de jeugdafdeling in het weekend 

 

ZATERDAG 1 JUNI 2002  

13.00 uur  LENS Sixes-toernooi 

 

Dinsdag 4 juni 2002        

20.30 uur  Algemene Ledenvergadering op LENS 

 

Zaterdag 8 juni 

20.30 uur  Medewerkersavond op LENS 

 

Aanvoerders: 
LENS 1:      Oscar van der Laar tel: 06-22669238 

LENS 2:      Andre Kuypers tel: 070-3250471 

LENS 3       Ed Vuijk  tel: 070-3960448 (06-20247367) 

LENS 4:      Nico Vastenburg tel: 070-3294254 

LENS DS1: Bettie Driessen tel: 070-3295598 

 

LENS zaal 1 + zaal 3 opgelet: 

Graag z.s.m. alle  getekende 

spelerspasjes voorzien van 

een handtekening en pasfoto 

inleveren op LENS!!!!!!! 
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LENS 1 VALT BUITEN DE PRIJZEN 
LENS 1- SOA 1 2-5 

5 mei 2002 

 

door Jaap Colpa 

 

De laatste wedstrijd van het seizoen was er nog eentje die ergens om ging. En gelukkig maar,  in plaats van de bekende 

nachtkaars, kreeg het seizoen toch nog een spannende apotheose. De enige wedstrijd in 3B die nog gespeeld moest worden 

besliste over de vierde plaats in de eindrangschikking en tevens deelname aan de nacompetitie.  LENS had het volledig in 

eigen had, een gelijkspel tegen SOA zou voldoende zijn om nog een nagerecht aan het seizoen toe te voegen. 

 

Hoewel bekend is dat SOA voor LENS een lastig te bekampen tegenstander is leefde er vooraf toch enig optimisme in de LENS 

gelederen. LENS is de laatste weken dan wel niet in topvorm, maar iedereen leek erop gebrand nog een keer aan te zetten om het 

beoogde resultaat te halen. 

Eigenlijk was LENS al na 7 minuten een illusie armer. Toen stond al de 0-2 op het scorebord en dan weet je dat je een zeer lastige 

klus te klaren krijgt. Maar in voetbal iets niets onmogelijk (zie de 8-7 van GONA-HVV vorige week) dus de toeschouwers bleven de 

druilerige regen trotseren om te zien of LENS in de resterende 83 minuten minimaal twee keer zou kunnen scoren. Wel, dat is gelukt, 

maar voldoende was het niet omdat SOA ook nog drie keer het net wist te treffen. 

 

En het heeft er eigenlijk de hele wedstrijd niet in gezeten dat LENS langszij zou kunnen komen. Het spel was te gehaast (wel 

enigszins logisch na zo'n snelle achterstand) en de opbouw te onverzorgd om gevaarlijke kansen te creëren.  

 

Als LENS het idee had om na rust orde op zaken te kunnen stellen, werd die droom al snel verstoord. Na twee minuten werd de 

nekslag uitgedeeld doordat SOA een (wel wat gemakkelijk gegeven) strafschop benutte. De aanhang van de blauwwitten veerde nog 

even op toen Lourinho Rocha kort daarna 1-3 wist binnen tikken. LENS werkte daarna wel hard om verder in de buurt van SOA te 

komen, maar voetballend liep het niet en SOA speelde het vandaag heel slim. LENS kwam er niet aan en moest tenslotte zijn 

meerdere erkennen. Dat het in de laatste minuten uiteindelijk nog 2-5 werd is leuk voor de cijferaars onder ons, maar voor het 

uiteindelijke resultaat was het niet meer van belang. Een duidelijke overwinning voor SOA dus, waar niets op af te dingen valt. LENS 

laat zijn laatste kans om het seizoen aan het eind nog enige glas te geven, lopen. 

 

Een ramp is het zeker niet. Als debutant in de derde klasse zou deelname aan de nacompetitie een mooi succes zijn geweest, maar een 

"must" was het zeker niet. Toch leeft bij menigeen het gevoel dat er meer in gezeten had dit seizoen. Vooral in de eerste 

competitiehelft heeft LENS een aantal malen laten zien tot welk voetbal het in staat is. Na de winterstop kwam langzamerhand de 

klad erin en ging de machine steeds stroever draaien. Het is even wennen na twee kampioenschappen op rij, maar volgend jaar spelen 

we gewoon weer in dezelfde klasse. Een nieuwe competitie met nieuwe kansen.  

 

Was er dan helemaal niks positiefs te melden vandaag? Gelukkig wel. LENS 2 deed was LENS 1 niet lukte: het bereikte een plaats in 

de nacompetitie door een 10-2 (!) overwinning  tegen VCS 3. Het tweede gaat spelen om een plaats in de res. 1e klasse en treft daarin 

als eerste tegenstander Concordia 2. LENS speelt op Hemelvaartsdag eerst uit (17.00 uur) en daarna op zondag 12 mei de 

thuiswedstrijd. Overbodig te zeggen dat we natuurlijk veel publieke belangstelling verwachten. 

 

 

Scoreverloop 

 5.  0-1  

 7.  0-2  

47. 0-3 

56. 1-3 Lourinho Rocha 

84. 1-4  

89. 2-4 Jimmy Spaans 

90. 2-5 

 

 

Opstelling : 

Michael Oude Nijhuis; 

Johnny Mansveld, Dobias Hogervorst, Fahrid Cijntje, Jochem van Loon; 

Maurice Schuurman (69.Jeroen Hoefnagel), Jimmy Spaans, Fra Spa, Hakim Bouidou (63.Perry Boon); 

Lourinho Rocha, Sascha Glaudemans (80. Michel Fransen); 

 

          

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2001/2002 
Algemeen contactpersoon: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag. Telefoon: 070-4400603 (tussen 19.00 en 20.30 
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uur). 

Hoofdleider A- en B-klasse: Paul van den Steen  Tel: 070-4400603 bij geen gehoor 070-3615208 

Hoofdleider C- en D-klasse: Hans van Rijthoven  Tel: 070-3615208 bij geen gehoor 070-4400603 

Hoofdleider E- en F-klasse: Paul van den Steen  Tel: 070-4400603 bij geen gehoor 070-3615208 

 

Aangezien de hoofdleiders ook nog een gewone baan hebben verzoeken wij iedereen om het bellen te beperken tot ’s-avonds tussen 

19.00 en 20.30 uur. Graag ieders medewerking. Is de hoofdleider niet thuis bel dan gerust naar de andere hoofdleider. 

 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijd)wijzigingen mogelijk) 
 

Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  van 

LENS: 

Vervoer 

A1 09 mei 09.30 uur GravenzandeSVtoernooi Uit  Zie kopie!! 08.00 uur Auto/bus 

 11 mei VRIJ!!      

Nieuw 13 mei 19.00 uur RKAVV nieuw A1 Thuis Zie kopie!! 18.00 uur  

 19 mei 14.30 uur Sixestoernooi + feest Thuis Zie kopie!! 14.00 uur  

 22 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

B1 09 mei 09.30 uur GravenzandeSVtoernooi Uit  Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

 11 mei VRIJ!!      

Nieuw 13 mei 19.00 uur RKAVV nieuw A1/B1 Thuis Zie kopie!! 18.00 uur  

 19 mei 14.30 uur Sixestoernooi + feest Thuis Zie kopie!! 14.00 uur  

 22 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

B2 11 mei 11.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 10.15 uur  

Nieuw 13 mei 19.00 uur RKAVV nieuw A1/B1 Thuis Zie kopie!! 18.00 uur  

 19 mei 14.30 uur Sixestoernooi + feest Thuis Zie kopie!! 14.00 uur  

 22 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

B3 11 mei 11.45 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 11.00 uur  

 19 mei 14.30 uur Sixestoernooi + feest Thuis Zie kopie!! 14.00 uur  

 22 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

C1 09 mei 09.30 uur GravenzandeSVtoernooi Uit  Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

 11 mei VRIJ!!      

Nieuw 13 mei 19.00 uur RKAVV nieuw B1 Thuis Zie kopie!! 18.00 uur  

 18 mei 10.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 09.30 uur  

 22 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 23 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

C2 09 mei 11.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 10.00 uur  

 11 mei 13.30 uur RKAVVtoernooi Uit Zie kopie!! 12.00 uur Auto 

 18 mei VRIJ!!      

 22 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 23 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

C3 09 mei 11.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 10.45 uur  

 11 mei 13.30 uur RKAVVtoernooi Uit Zie kopie!! 12.00 uur Auto 

 18 mei VRIJ!!      

 22 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 23 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

C4 09 mei 11.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 10.45 uur  

 11 mei VRIJ!!      

 18 mei VRIJ!!      

 22 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 23 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

D1 09 mei 09.30 uur Soccer Boystoernooi Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

 11 mei 09.30 uur RKAVVtoernooi Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

 18 mei 10.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 09.00 uur  

 23 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

D2 11 mei 09.30 uur RKAVVtoernooi Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

 18 mei 13.30 uur DWOtoernooi Uit Zie kopie!! 12.00 uur Auto 

 23 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

D3 11 mei 09.45 uur RKAVVtoernooi Uit Zie kopie!! 08.15 uur Auto 

 13 mei 19.00 uur DSO D5 Uit van Tuylsprprk/Zoetermeer 17.15 uur Auto 

 18 mei 09.00 uur DWOtoernooi Uit Zie kopie!! 07.45 uur Auto 

 23 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

D4 11 mei 09.45 uur RKAVVtoernooi Uit Zie kopie!! 08.15 uur Auto 

 18 mei 09.00 uur DWOtoernooi Uit Zie kopie!! 07.45 uur Auto 

 19 mei 08.00 uur Vertrek naar Limburg Uit Zie kopie!! 07.45 uur Auto 
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 23 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

E1 09 mei 09.30 uur Soccer Boystoernooi Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

 11 mei 10.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 09.30 uur  

 14 mei 16.30 uur 4 tegen 4 bij Wilhelmus Uit Zie kopie!! 15.30 uur Auto 

 18 mei 09.00 uur Vertrek Limburg Uit Zie kopie!! 08.45 uur Busjes 

 22 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 23 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

E2 09 mei 09.30 uur Soccer Boystoernooi Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

 11 mei 10.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 10.00 uur  

 14 mei 16.30 uur 4 tegen 4 bij Wilhelmus Uit Zie kopie!! 15.30 uur Auto 

 18 mei 09.00 uur Vertrek Limburg Uit Zie kopie!! 08.45 uur Busjes 

 22 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 23 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

E3 09 mei 14.00 uur RAVAtoernooi Uit Zie kopie!! 13.00 uur Auto 

 11 mei 09.45 uur RKAVVtoernooi Uit Zie kopie!! 08.15 uur Auto 

 18 mei 13.30 uur Vitesse Delfttoernooi Uit Zie kopie!! 12.15 uur Auto 

 22 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 23 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

E4 11 mei 09.30 uur RKAVVtoernooi Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

 18 mei 13.30 uur Vitesse Delfttoernooi Uit Zie kopie!! 12.15 uur Auto 

 22 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 23 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

E5 11 mei 09.30 uur RKAVVtoernooi Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

 18 mei 09.00 uur Vitesse Delfttoernooi Uit Zie kopie!! 07.45 uur Auto 

 22 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 23 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

E6 11 mei 09.30 uur RKAVVtoernooi Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

 18 mei 13.30 uur Vitesse Delfttoernooi Uit Zie kopie!! 12.15 uur Auto 

 22 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 23 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

F1 11 mei 14.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 13.30 uur  

 18 mei 09.00 uur VVSBtoernooi Uit Zie kopie!! 07.30 uur Auto 

 22 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

F2 11 mei 14.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 14.00 uur  

 18 mei 09.00 uur VVSBtoernooi Uit Zie kopie!! 07.30 uur Auto 

 22 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

F3 11 mei 09.30 uur RKAVVtoernooi Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

 18 mei 13.15 uur VVSBtoernooi Uit Zie kopie!! 11.30 uur Auto 

 22 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

F4 11 mei 09.30 uur RKAVVtoernooi Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

 18 mei 13.15 uur VVSBtoernooi Uit Zie kopie!! 11.30 uur Auto 

 22 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

F5 11 mei 09.30 uur RKAVVtoernooi Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

 18 mei 12.00 uur KMDtoernooi Uit Zie kopie!! 10.45 uur Auto 

F6 11 mei VRIJ!!      

 18 mei 12.00 uur KMDtoernooi Uit Zie kopie!! 10.45 uur Auto 

 22 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 

B I J Z O N D E R H E D E N: 
-  

- Afbellen wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd alleen bij de hoofdleider thuis tussen 19.00 en 

20.30 uur. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks vanaf 16.00 uur en op zaterdag pas vanaf  07.30 

uur. 

- Afbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur af op LENS (070-3661314) 

- Wedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Voor 08.15 uur 

bellen heeft geen zin; wij weten dan nog niets!! Bel nooit naar de hoofdleider thuis!!  

- Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

- Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen!! 

- Vragen, opmerkingen, ideeën: bel alleen ’s-avonds naar de hoofdleider tussen 19.00 en 20.30 uur. 

- De laatste LENS-revue van dit seizoen verschijnt op donderdag 23 mei 

- Aanwezig jeugdcommissie op: -  09 mei vanaf  07.45 uur Gerard Marinus en Paul van den Steen 

     11 mei vanaf  07.30 uur Diana en Hans van Rijthoven 

     18 mei vanaf  07.30 uur Peter van Fessem en Paul van den Steen 

- Opstellingen als bekend 
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 TOERNOOIEN AFGEKEURD OF NIET??? 

 
Toernooien kosten de verenigingen heel veel geld en worden alleen in uiterste nood en als het moet pas op het laatste moment 

afgekeurd. Wij adviseren iedereen dan ook om gewoon te komen verzamelen. Ter plekke bekijken wij dan of het toernooi doorgaat of 

niet. Wil je toch bellen, bel dan alleen naar de LENSafkeuringslijn 070-3670522 en nooit naar de hoofdleider thuis want die weet echt 

niet of een toernooi doorgaat of niet!! Is het toernooi afgekeurd dan wordt er door geen enkel team getraind. 

 

TOERNOOIBIJZONDERHEDEN 
 

Ouders: toernooien duren vaak de hele dag dus geef uw zoon voldoende eten en drinken mee of geld om iets te kopen. Ook een 

trainingspak is vaak echt noodzakelijk!!! Daarnaast zijn er voor de uittoernooien altijd ouders nodig om te rijden. Zorg er voor dat u 

ook regelmatig met de auto aanwezig bent om voor het vervoer te zorgen. Het vervoer is zeer zeker ook uw probleem!!!! Daarnaast 

spreken wij nogmaals met alle leiders af dat wij als vereniging altijd met het hele team aanwezig blijven tot na de prijsuitreiking. Dit 

staat netjes tegen over de organiserende vereniging die veel tijd en geld in deze toernooien steken. Doen!!! 

-  

- LENS A1: gaat op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, naar de Koningin Julianaweg in 's-Gravenzande. De tegenstanders zijn nog 

niet bekend maar wel weten wij dat jullie 5 wedstrijden spelen van 2 x 12 ½ minuut, dat een gelijkspel met doelpunten 2 punten 

oplevert en een gelijkspel zonder doelpunt slechts één punt. Ook belangrijk om te weten is dat zowel de spelers als de begeleiding 

een overheerlijke lunch aangeboden krijgen. Waardeer dit!!! Einde toernooi om 16.00 uur. 

- LENS B1: gaat op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, naar de Koningin Julianaweg in 's-Gravenzande. De tegenstanders zijn nog 

niet bekend maar wel weten wij dat jullie 5 wedstrijden spelen van 2 x 12 ½ minuut, dat een gelijkspel met doelpunten 2 punten 

oplevert en een gelijkspel zonder doelpunt slechts één punt. Ook belangrijk om te weten is dat zowel de spelers als de begeleiding 

een overheerlijke lunch aangeboden krijgen. Waardeer dit!!! Einde toernooi om 16.00 uur. 

- LENS B2: speelt op zaterdag 11 mei het LENStoernooi. Tegenstanders zijn: DHC, DSO en VVSB. Einde: 15.30 uur. 

- LENS B3: speelt op zaterdag 11 mei het LENStoernooi. Tegenstanders zijn: DHC, DSO en VVSB. Einde: 15.30 uur. 

- LENS C1: gaat op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, naar de Koningin Julianaweg in 's-Gravenzande.  De tegenstanders zijn 

nog niet bekend maar wel weten wij dat jullie 6 wedstrijden spelen van 2 x 12 ½ minuut, dat een gelijkspel met doelpunten 2 

punten oplevert en een gelijkspel zonder doelpunt slechts één punt. Ook belangrijk om te weten is dat zowel de spelers als de 

begeleiding een overheerlijke lunch aangeboden krijgen. Waardeer dit!!! Einde toernooi om 16.00 uur. Speelt op zaterdag 18 mei 

het LENStoernooi. Tegenstanders zijn: GDA, Lyra en Sportlust'46. Eerst poulewedstrijden en daarna kruisfinale- en 

finalewedstrijden. Einde: 16.30 uur. 

- LENS C2: speelt op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, op LENS tegen VELO, Soccer Boys, Quick en ODB. De prijsuitreiking 

(daar zijn wij allemaal bij) is om 16.45 uur. Op zaterdag 11 mei  naar RKAVV aan de Kastelenring te Leidschendam. 

Tegenstanders zijn: DHL, RKAVV en DSO. Prijsuitreiking om 16.30 uur. Vervoer is echt nodig!! 

- LENS C3: speelt op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, op LENS tegen VELO, Soccer Boys, Quick en ODB. De prijsuitreiking 

(daar zijn wij allemaal bij) is om 16.45 uur. Op zaterdag 11 mei  naar RKAVV aan de Kastelenring te Leidschendam. 

Tegenstanders zijn: SEV, RKAVV en DSO. Prijsuitreiking om 16.30 uur. Vervoer is echt nodig!! 

- LENS C4: speelt op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, op LENS tegen VELO, Soccer Boys, Quick en ODB. De prijsuitreiking 

(daar zijn wij allemaal bij) is om 16.45 uur. 

- LENS D1: gaat op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, naar de Gotzenhainsingel in Bleiswijk. De tegenstanders zijn:                                                  

Soccer Boys, ARC, Laakkwartier en SHO. Einde toernooi om 16.15 uur. Op zaterdag 11 mei  naar RKAVV aan de Kastelenring 

te Leidschendam. Tegenstanders zijn: Laakkwartier, RKAVV en DWO. Prijsuitreiking om 13.30 uur. Speelt op zaterdag 18 mei 

het LENStoernooi. Tegenstanders zijn: VVSB, Docos en Forum Sport. Eerst poulewedstrijden en daarna kruisfinale- en 

finalewedstrijden. Einde: 16.30 uur. 

- LENS D2: gaat op zaterdag 11 mei  naar RKAVV aan de Kastelenring te Leidschendam. Tegenstanders zijn: SEV, RKAVV en 

DSO. Prijsuitreiking om 13.30 uur. Vervoer is echt nodig!! Speelt op zaterdag 18 mei het DWOtoernooi op Sportpark West te 

Zoetermeer. De tegenstanders zijn: DWO, Laakkwartier, VCS en RCL. Einde: 17.00 uur. Vervoer is ook hier echt 

noodzakelijk!!! 

- LENS D3: gaat op zaterdag 11 mei  naar RKAVV aan de Kastelenring te Leidschendam. Tegenstanders zijn: DHL, RKAVV en 

DSO. Prijsuitreiking om 13.30 uur. Vervoer is echt nodig!! Speelt op zaterdag 18 mei het DWOtoernooi op Sportpark West te 

Zoetermeer. De tegenstanders zijn: DWO en Quick Boys en een tegenstander uit een andere poule. Einde: 12.30 uur. Vervoer is 

ook hier echt noodzakelijk!!! 

- LENS D4: gaat op zaterdag 11 mei  naar RKAVV aan de Kastelenring te Leidschendam. Tegenstanders zijn: SEV, RKAVV en 

Docos. Prijsuitreiking om 13.30 uur. Vervoer is echt nodig!! Speelt op zaterdag 18 mei het DWOtoernooi op Sportpark West te 

Zoetermeer. De tegenstanders zijn: DWO en DSO en een tegenstander uit een andere poule. Einde: 12.30 uur. Vervoer is ook hier 

echt noodzakelijk!!! 

- LENS E1: gaat op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, naar de Gotzenhainsingel in Bleiswijk. De tegenstanders zijn: Soccer 

Boys, SHO, Argon en ARC. Einde toernooi om 16.15 uur. Speelt op zaterdag 11 mei het LENStoernooi. Tegenstanders zijn: 

DHC, DWO en GDA. Einde: 13.00 uur. 

- LENS E2: gaat op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, naar de Gotzenhainsingel in Bleiswijk. De tegenstanders zijn: Soccer 

Boys, JSV, LHC en DWO. Einde toernooi om 16.15 uur. Speelt op zaterdag 11 mei het LENStoernooi. Tegenstanders zijn: DHC, 

DWO en GDA. Einde: 13.00 uur. 

- LENS E3: gaat op donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag, naar de Laan van Vuurdestraat (Houtwijk). De tegenstanders zijn: 
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Naaldwijk, RAVA, RVC/Rijswijk en Vredenburch. Einde toernooi om 16.00 uur. Op zaterdag 11 mei  naar RKAVV aan de 

Kastelenring te Leidschendam. Tegenstanders zijn: SEV, RKAVV en DSO. Prijsuitreiking om 13.30 uur. Vervoer is echt nodig!!  

Gaat op zaterdag 18 mei naar het Vitesse Delfttoernooi op Sportpark Tanthof-Zuid in Delft. De tegenstanders zijn: Heerjansdam, 

Vitesse Delft en DSVP. Einde: 16.30 uur en vervoer is echt noodzakelijk!! 

- LENS E4: gaat op zaterdag 11 mei  naar RKAVV aan de Kastelenring te Leidschendam. Tegenstanders zijn: DHL, RKAVV en 

DSO. Prijsuitreiking om 13.30 uur. Vervoer is echt nodig!! Gaat op zaterdag 18 mei naar het Vitesse Delfttoernooi op Sportpark 

Tanthof-Zuid in Delft. De tegenstanders zijn: Forum Sport, Vitesse Delft en DSVP. Einde: 16.30 uur en vervoer is echt 

noodzakelijk!!  

- LENS E5: speelt op zaterdag 11 mei  naar RKAVV aan de Kastelenring te Leidschendam. Tegenstanders zijn: SEV, RKAVV en 

DSO. Prijsuitreiking om 13.30 uur. Vervoer is echt nodig!! Gaat op zaterdag 18 mei naar het Vitesse Delfttoernooi op Sportpark 

Tanthof-Zuid in Delft. De tegenstanders zijn: Quick Boys, Vitesse Delft en DHC. Einde: 12.00 uur en vervoer is echt 

noodzakelijk!!  

- LENS E6: Op zaterdag 11 mei  naar RKAVV aan de Kastelenring te Leidschendam. Tegenstanders zijn: SEV, RKAVV en DSO. 

Prijsuitreiking om 13.30 uur. Vervoer is echt nodig!! Gaat op zaterdag 18 mei naar het Vitesse Delfttoernooi op Sportpark 

Tanthof-Zuid in Delft. De tegenstanders zijn: Heerjansdam, Vitesse Delft en Barendrecht. Einde: 16.30 uur en vervoer is echt 

noodzakelijk!! 

- LENS F1: Speelt op zaterdag 11 mei het LENStoernooi. Tegenstanders zijn: Lyra, Velo en GDA. Einde: 17.00 uur. Gaat op 

zaterdag 18 mei naar VVSB aan de dr.Scheepmanlaan in Noordwijkerhout. De tegenstanders zijn: VVSB, Leiden en FC Lisse. 

Einde: 12.30 uur. Vervoer is echt noodzakelijk!! 

- LENS F2: Speelt op zaterdag 11 mei het LENStoernooi. Tegenstanders zijn: Lyra, Velo en GDA. Einde: 17.00 uur. Gaat op 

zaterdag 18 mei naar VVSB aan de dr.Scheepmanlaan in Noordwijkerhout. De tegenstanders zijn: VVSB, Foreholte en FC Lisse. 

Einde: 12.30 uur. Vervoer is echt noodzakelijk!! 

- LENS F3: Op zaterdag 11 mei  naar RKAVV aan de Kastelenring te Leidschendam. Tegenstanders zijn: RVC/Rijswijk, RKAVV 

en DWO. Prijsuitreiking om 13.30 uur. Vervoer is echt nodig!! Gaat op zaterdag 18 mei naar VVSB aan de dr.Scheepmanlaan in 

Noordwijkerhout. De tegenstanders zijn: VVSB, Foreholte en Sizo. Einde: 16.45 uur. Vervoer!!! 

- LENS F4: gaat op zaterdag 11 mei  naar RKAVV aan de Kastelenring te Leidschendam. Tegenstanders zijn: DHL, RKAVV en 

SEV. Prijsuitreiking om 13.30 uur. Vervoer is echt nodig!! Gaat op zaterdag 18 mei naar VVSB aan de dr.Scheepmanlaan in 

Noordwijkerhout. De tegenstanders zijn: VVSB, Hillegom en SJC. Einde: 16.45 uur. Vervoer!!!   
- LENS F5: Op zaterdag 11 mei  naar RKAVV aan de Kastelenring te Leidschendam. Tegenstanders zijn: SEV, RKAVV en  

DWO. Prijsuitreiking om 16.30 uur. Vervoer is echt nodig!! Speelt op zaterdag 18 mei het KMDtoernooi aan de Noordweg te 

Wateringen. De tegenstanders zijn: KMD, Sportlust’46, Verburch en Koudekerk. Einde: 15.00 uur. 

- LENS F6: speelt op zaterdag 18 mei het KMDtoernooi aan de Noordweg te Wateringen. De tegenstanders zijn: KMD, 

Koudekerk en Verburch. Einde: 15.00 uur. 

 

NIEUW LENS A1 EN B1 TEGEN RKAVV. 
 

Op maandag 13 mei spelen een nieuw LENS A1 en B1 om 19.00 uur thuis tegen RKAVV. De spelers die mogen spelen worden deze 

week door Fred Grens en Peter Vonk gewaarschuwd. Verzamelen om 18.00 uur op LENS en alle spelers nemen zelf hun eigen 

LENSbroekje en LENSkousen mee. 

 

SIXESTOERNOOI VOOR LENS A1 T/M LENS B3 
 

Op zondag 19 mei organiseert de jeugdcommissie een sixestoernooi op LENS uitsluitend bestemd voor alle spelers van LENS A1 t/m 

LENS B3. Na het voetballen (14.30 t/m 17.00 uur) gaan we ook nog barbecuen (gratis) en natuurlijk draaien wij een videofilm of 

praten wij heerlijk na aan de bar (drankjes voor eigen rekening). Neem eventueel ook dartpijlen mee!! Het spreekt voor zich dat wij 

alle spelers, trainers en begeleiders hierbij verwachten. Spelers, neem je eigen voetbalkleding mee!! Kan je echt niet komen bel dan 

alleen af bij Paul van den Steen en dus niet bij je trainer/coach. In verband met de nodige inkopen verzoeken wij je wel om uiterlijk 

vrijdagavond 17 mei af te bellen. Ons advies: gewoon komen en maak er iets leuks van.  
 

TRAINEN EN SPELEN MET NIEUWE GROEPEN 
 

In mei gaan wij al wat activiteiten (trainingen en/of wedstrijden) opstarten met de groepen voor het nieuwe seizoen. De trainers 

kunnen dan alvast wat inzicht krijgen (voor zo ver dat nog nodig is) in de kwaliteiten binnen hun nieuwe groep. De geplande 

activiteiten tot nu toe zijn: 

 

 - woensdag 22 en 29 mei: 14.30 uur training F-klassers seizoen 2002/2003 (alle spelers geboren in 1994, 1995 en 1996) 

   16.00 uur training E-klassers seizoen 2002/2003 (alle spelers geboren in 1992 en 1993) 

   18.00 uur training B-klassers seizoen 2002/2003 (alle spelers geboren in 1986 en 1987) 

   19.30 uur training A-klassers seizoen 2002/2003 (alle spelers geboren in 1984 en 1985) 

- donderdag 23 en 30 mei: 17.30 uur training D-klassers seizoen 2002/2003 (alle spelers geboren in 1990 en 1991) 

   19.00 uur training C-klassers seizoen 2002/2003 (alle spelers geboren in 1988 en 1989) 

 

Zorg er natuurlijk voor dat je op tijd (30 minuten voor aanvang) aanwezig bent op bovenstaande trainingen. De trainers stellen o.a. 



****  LENS OP HET INTERNET  ****  www.lens-denhaag.nl  **** 
Pagina 212       

naar aanleiding van deze trainingen hun trainingsgroepen samen voor komend seizoen. Ben je niet aanwezig op deze trainingen dan 

kan je dus niets laten zien en loop je de kans dat de trainer je overslaat. De samenstelling van de nieuwe trainingsgroepen (niet van de 

teams) komt in de JONG LENS te staan die medio juni zal verschijnen. 

 

 

 

LENS D4 NAAR LIMBURG 
 

Op zondag 19 mei vertrekt LENS D4 naar Limburg. We verwachten de spelers en de chauffeurs om 07.45 uur op LENS met bij zich: 

het LENStenue, voetbalschoenen, zwembroek, voldoende schone kleding, douchespullen, 2 handdoeken, kam, tandenborstel, 

tandpasta, pyama, slaapzak, luchtbed of matrasje (geen stretcher!!!), lunchpakket, wat te snoepen en te drinken en een portemonnee 

met ten hoogste 10 Euro zakgeld. Vertrek om 08.00 uur richting Urmond waar geslapen wordt in een huis van de scouting. Op zondag 

tal van leuke dingen doen (Valkenburg, zwemmen etc.). Op maandag een toernooi bij Vaesrade in Nuth. De tegenstanders zijn: FC 

Geleen-Zuid, RKTSV en SV Hulsberg. De nummers 1 en 2 in de poule spelen nog een kruisfinale- en finalewedstrijd. Einde toernooi 

om 16.45 uur en terug op LENS omstreeks 21.00 uur. Een verzoek aan de ouders om uw zoon dan wel even af te halen!!! Tijdens de 

trip is LENS D4, alleen in noodgevallen, wel te bereiken op de mobiel van Gerard Marinus (06-22673658). Spelers en begeleiders: 

heel veel plezier!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

LENS E1 EN E2 4 TEGEN 4 BIJ WILHELMUS (dus niet bij GDA!!!) 
 

Op dinsdag 14 mei doen LENS E1 en E2 mee aan het 4 tegen 4 Shellstraatvoetbaltoernooi bij Wilhelmus aan de Westvlietweg te 

Voorburg. Dit wordt even haasten na school want we verzamelen al om 15.30 uur op LENS. Theo heeft de teams al samengesteld en 

jullie beginnen om 16.30 uur met voetballen. Tegenstanders en programma zijn nog niet bekend. Wat wij wel weten is dat het de 

bedoeling is dat begeleiders en ouders zich nergens mee bemoeien. Dat moet lukken. De spelers en eventueel een spelleider moeten 

het zelf zien te regelen. Wij spelen eerlijk en sportief!!!!!!! Om 19.00 uur zijn de regiowinnaars bekend en deze spelen op zaterdag 1 

juni de districtsfinale. Veel succes en meer informatie via Theo. 

 

LENS E1 EN E2 NAAR LIMBURG 
 

Op zaterdag 18 mei vertrekken LENS E1 en E2 naar Limburg. Verzamelen om 08.45 uur op LENS. De overige informatie vinden 

jullie op het stencil van Theo. Neem ook wat zakgeld (hoogstens 10 Euro) mee in een portemonnee. Op maandag 20 mei zijn jullie 

omstreeks 18.00 uur weer terug op LENS. Heel veel plezier!!! 

 

GEEN TRAINING OP!!! 

 
Op de onderstaande data is er géén training voor de jeugd: 

- woensdag 8 mei voor LENS A1, B1, E1, E2 en E3 (de rest traint wel!!!) 

- donderdag 9 mei voor de gehele jeugd 

- vrijdag 10 mei voor de gehele jeugd 

- woensdag 15 mei voor LENS E1 en E2 (rest traint wel!!!) 

- vrijdag 17 mei voord gehele jeugd 

- maandag 20 mei voor de gehele jeugd 

 

JONG LENS 
 

Het is de bedoeling om ook aan het eind van dit seizoen een speciale uitgave van de LENSrevue uit te geven alleen gericht op de 

jeugdafdeling van LENS. Dit noemen wij de JONG LENS. Medio juni moet deze in de bus vallen bij onze jeugdleden en het kader 

van onze vereniging. Voor het zo ver is vragen wij alle trainers en leiders om iets leuks over hun team of over de afzonderlijke spelers 

te schrijven over het afgelopen seizoen. Lever dit uiterlijk 2 juni in bij Paul van den Steen. Doe dit bij voorkeur op flop en in Word. 

Niets schrijven kan echt niet maar beperk het wel tot 1 of 2 A-viertjes!!! De jeugdcommissie zal in deze JONG LENS ook alvast wat 

vooruitblikken op het nieuwe seizoen 2002/2003 door de nieuwe trainingsgroepen en diverse informatie publiceren.  

 

 

SPELERSPAS VOLGEND SEIZOEN VERPLICHT; PASFOTO Z.S.M. INLEVEREN!!! 
Geloof het of niet maar er zijn nog steeds spelers die op dit moment nog steeds 1 pasfoto moeten inleveren (met hun naam achter op 

de foto) bij Paul van den Steen. DOEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

- P.Lugano, P.Sarfo, N.de Sousa en E.Xavier van LENS A1, C.Amhayi en S.Kalpoe van LENS B2, J.Vernee van LENS B3 en 

A.de Randamie van LENS C1. 

 

NOG MEER KAMPIOENEN OP LENS 
Na LENS D3 werden ook nog LENS E1 en LENS F5 kampioen!!!!!!!!!!!!! Spelers, trainers en begeleiders van harte gefeliciteerd. 
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Helaas wist LENS D4 het afgelopen zaterdag net niet te redden tegen concurrent FC Zoetermeer D10. In de blessuretijd werd 

verloren, waar een gelijkspel voldoende was geweest. Hierdoor ging het kampioenschap naar FC Zoetermeer. Toch mag LENS D4 

terugkijken op een heel goed seizoen!!!   

 

STEEDS MEER VACATURES 
Vele LENSleden en ouders van onze jeugdleden slapen nog steeds!!!! De vacatures bij LENS stapelen zich op en de vaste  

medewerkers van LENS lopen echt op hun laatste benen. Echt, het is niet ver meer weg dat een aantal vaste krachten het bijltje er bij 

neer gaat gooien. De vraag is dan ook echt gerechtvaardigd of LENS nog lang op deze manier zal kunnen blijven bestaan. Het is echt 

vijf voor twaalf geweest en het wordt hoogste tijd dat een aantal "LENSers" wakker gaat worden. De belangrijkste vacatures zetten 

wij nogmaals, in willekeurige volgorde, op een rijtje: 

- barmedewerkers 

- trainer/coach LENS 3, A2, B3, D4 en vele E- en F-teams 

- begeleider LENS 1 

- grensrechter LENS 2 

- begeleider en grensrechter LENS A1 en LENS B1 

- contributie-administratie (André de Ket stopt er zeer binnenkort mee) 

- hulp voor zowel de senioren als de jeugdafdeling in het weekend 

 

 

 

MEI is de maand waarin spelers moeten beslissen of ze nog een jaar doorgaan als voetballer bij LENS of niet. 

Wij hopen natuurlijk van wel, maar toch zijn er altijd spelers die besluiten te stoppen of die ergens anders willen 

gaan spelen. 

De volgende regels zijn er: 

 

 1. Stop je met voetballen dan moet je dit VÒÒR 31 mei 2002 PER BRIEF kenbaar maken aan Paul van den Steen, 

Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag.  

 2. Doe je dit NIET dan blijf je automatisch lid van LENS. (mondeling opzeggen is NIET voldoende!!) 

2. wil je bij een andere vereniging gaan spelen dan moet je bij die vereniging een overschrijvingsformulier gaan halen, 

dit invullen en dit inleveren vòòr 29 mei 2002 bij Paul van den Steen (*). Wij hebben dan nog een paar dagen nodig 

om de nodige administratieve handelingen te verrichten.  

3. ondertekening zal alleen geschieden als je aan je financiële verplichtingen hebt voldaan (dit geldt ook voor boetes) 

en/of ontvangen sportspullen hebt ingeleverd. 

 

(*) Op de volgende dagen is Paul van den Steen aanwezig om uw overschrijvingspapieren in ontvangst te nemen: maandag 13 mei 

van 18.00 t/m 19.30 uur, dinsdag 21 mei van 19.00 t/m 20.00 uur, woensdag 22 mei van 18.00 t/m 20.00 uur, donderdag 23 mei van 

19.00 t/m 21.00 uur en dinsdag 28 mei van 19.00 t/m 21.00 uur. 

 

Dit bovenstaande dient vòòr 29 mei 2002 geregeld te zijn, anders ben je te laat. Ons advies is echter: BLIJF LEKKER 

VOETBALLEN BIJ LENS en laat je vriendjes ook lid worden. 

  

Zijn er problemen, probeer ze dan eerst uit te praten i.p.v. op de loop te gaan naar een andere vereniging. De jeugdcommissie is bijna 

iedere maandagavond op LENS aanwezig. 

 

            De jeugdcommissie 

WEDSTRIJDVERSLAGEN JEUGD 
LENS C2 – RKAVV C2: 5-0 

 

LENS C2 heeft dit seizoen al een aantal hele mooie wedstrijden gespeeld. Dat begon in de derde klasse waarin we vaak heel goed 

voetbalden en met grote uitslagen wonnen. Toen gingen we naar de tweede klasse en ook daar hebben we hele mooie wedstrijden 

laten zien. Dan denk ik vooral aan de thuiswedstrijden tegen Die Haghe C1 (9-2), GDA C2 (6-1) en Cromvliet C1 (3-0). Het is alleen 

jammer dat het bij ons altijd misgaat tegen de wat fysiekere tegenstanders en daar laten we altijd de punten tegen liggen en komen dan 

ook niet meer tot goed voetbal. Vandaag moesten we tegen een fysiek gelijkwaardige tegenstander en dus had ik er alle vertrouwen in 

dat we gingen winnen. We begonnen heel goed en fel aan de wedstrijd en scoorden al bijna na 1 minuut. Twee minuten later was het 

alsnog raak na een doelpunt van Cumali na een mooie pass van Fatih. We bleven in de eerste helft goed voetballen maar tot scoren 

kwamen we niet meer. De tweede helft voetbalden we af en toe ook weer heel goed maar we gingen pas laat scoren. Eerst scoorde 

Chaheen en vlak daarna konden Andy en Effy mooi inkoppen na twee hele goede voorzetten van Mark. Tot slot maakte Andy er ook 

nog 5-0 van na een hard schot. Als team geven we ook steeds minder weg en zo kan Serkan steeds vaker de nul houden en dat is 

hartstikke knap. Fouad stond vandaag voor het eerst laatste man en deed dat heel goed. Hij zette elke aanval heel verzorgd op. 

  

  

 VERANDERING OF BEËINDIGING LIDMAATSCHAP  
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Conclusie: Het was vandaag weer een mooie wedstrijd waarin LENS hartstikke leuk voetbalde en waarin duidelijk te zien was dat 

iedereen elkaar de bal gunde. Blijf zo voetballen!! 

Dennis 

 

Wedstrijdverslagen van LENS D3: door Ruud van Herp 

 

Zaterdag 27 april 2002: Vandaag de vriendschappelijke uitwedstrijd bij onze buurman Spoorwijk D1. Het was te merken dat de 

spelers van D3 gisteravond laat thuis waren gekomen want de 1e helft liepen de meeste spelers nog te slaapwandelen. Helaas kwamen 

we ongelukkig met 1-0 achter. Na dit doelpunt kreeg LENS even een opleving en scoorde maar snel de gelijkmaker. Veelvuldig werd 

er door LENS onnodige fouten gemaakt. Het middenveld en de verdediging waren niet goed op elkaar afgestemd en hierdoor wist 

Spoorwijk 2-1 te scoren. In de rust een kleine omzetting en LENS ging voortvarend van start al snel. We scoorden 2-2 en 2-3 en de 

kopjes van de Spoorwijkers gingen zakken. Nog een fraaie goal van LENS 2-4 en we dachten hierdoor weer eens veilig te zijn. Maar 

D3 weet altijd weer de spanning in de wedstrijd op te voeren door de tegenstander te laten scoren. LENS D4 mocht ook spelen op het 

goede veld van Spoorwijk en traden aan tegen Vredenburch. Deze leuke sportieve wedstrijd werd met soms heel leuk voetbal 

gewonnen. We zagen D4 weer eens positie voetbal spelen en dat was een lust voor het oog. 

Mannen volgende week de laatste wedstrijd en eigenlijk de kraker tegen Zoetermeer. Als jullie die weten te winnen worden jullie 

terecht Kampioen. Een paar goede tips van de trainers: voetbal vanuit je positie, werk voor elkaar, probeer sneller en harder te spelen 

dan je tegenstander en blijf ten alle tijden sportief. Namens LENS D3 veel succes gewenst!!!! 

Zaterdag 04 mei 2002: LENS D3 speelde vandaag de vriendschappelijke partij uit bij RKSVM D2. Een leuke wedstrijd met veel 

doelpunten. Helaas zonder Sandeep Poeran (afgebeld) en Dennis Boateng (D4) maar met twee spelers uit LENS E6 (Jouad en 

Mohammed). Jongens bedankt voor het meespelen. Het werd vandaag 4-4 een terechte uitslag naar mijn mening. 

De teleurstelling was groot bij D3 toen wij vernamen dat D4 had verloren bij Zoetermeer. Maar D4 een tweede plaats in de Poule is 

ook een heel goed resultaat. 

 

Maandagavond vieren wij het kampioenschap van D3 en nemen wij afscheid van trainer Peter van Fessem bij D4. Bij deze wil ik 

Peter namens alle spelers en begeleiders alvast van harte bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren voor LENS D4. Persoonlijk heb 

ik altijd heel goed en heel fijn met Peter kunnen werken op en rond het veld. Voor LENS D4 zal het echt een gemis zijn om zo’n fijne 

en goede trainer te moeten missen. Wij wensen Peter heel veel succes met zijn team C3 en de verdere activiteiten bij LENS. Peter 

hartelijk dank voor je toewijding en vriendschap de afgelopen jaren. Het ga je goed. We hopen dat je nog vaak bij onze wedstrijden 

komt kijken. Wij hopen ook dat er heel snel een opvolger komt om de D4 komend seizoen te gaan trainen op de maandagavond en 

eventueel te begeleiden op de zaterdag. 

Nogmaals LENS D3 en D4 hartelijk dank voor jullie inzet het afgelopen seizoen jullie waren stuk voor stuk toppers!!! Het 

trainingspercentage van D3 was erg hoog. Maar liefst 95% van de trainingen werd gevolgd en bij D4 87%. Het was een leuk 

seizoen. Ik hoop dat jullie komend seizoen net zo zullen presteren als afgelopen seizoen.  

 

Groeten van Ruud van Herp en heel veel succes. 
 

ZOETERMEER D 10         LENS D 4     3-2 

 

Vandaag moest de D 4 vroeg naar Zoetermeer, voor een belangrijke wedstrijd want wie de wedstrijd zou winnen was KAMPIOEN. 

De spanning was voelbaar bij de jongens en  ouders. Iedereen was op tijd dus gingen wij met zeven wagens op weg naar Zoetermeer. 

Toen de wedstrijd begint zette  Zoetermeer LENS onder druk en het duurde dan ook niet lang of zij scoorden. Maar bij ons gingen 

niet de kopjes hangen maar zetten de schouders er onder en voor de rust was het dan 1-2. Na de rust krijgen wij nog wel wat kansen 

maar die gingen er niet in. Toen ging Zoetermeer alles of niets spelen en voerde de druk hoog op en LENS kreeg de bal niet meer 

weg. Na een kwartier een fout van LENS en de gelijkmaker zat er dan in. LENS hield moedig stand want een gelijkspel was ook 

genoeg. Toen de tijd er bijna op zat trok de scheids er nog wat bij (6 min) en toen gebeurde het, op de streep raakte LENS het 

kampioenschap kwijt. JONGENS jullie zijn voor mijn de echte kampioen ik heb jullie het hele seizoen getraind en ik ben trots op 

deze groep. Ik neem afscheid van de D groep en ik hoop dat jullie volgend seizoen ook weer zo goed voetballen kanjers BEDANKT 

voor een leuk jaar. En niet te vergeten de leider en ook  G. MARINUS. 

 

Trainer Peter van Fessem. 

 

 

 

DOOR EEN TECHNISCHE STORING KONDEN WIJ GEEN STUKJES DIE BIJ E-MAIL TOEGESTUURD WAREN NIET 

PLAATSEN. HIERVOOR ONZE EXCUSES 

DE REDACTIE 
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BOYS VAN LENS 3                                                            

 

Els en Tineke bedanken de jongens voor de mooie 

bos bloemen en hopelijk tot het volgend seizoen. 
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Terrein & Clubgebouw 

Sportpark “ Escamp 1 “ 

Hengelolaan   ( geen post adres ) 

Den Haag                  tel  070 – 3661314 

 

Postadres  
Postbus 43337 

2504 AH Den Haag 

 

Contributie betaling 
Postbank     33.67.11 
Rabobank    129.924.229 

 

Samenstelling bestuur 
R.Vergeer    (vz) tel. 070 – 3661344 

F.Grens       (secr) tel. 010 – 4527327 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 

C.Veldink   (penn.)    tel  079 – 3314348  

H.v.d.Sman tel. 070 – 3257887 

 

Senioren zondag en zaal 
W.J.M. Heijnen tel. 070 – 3461088 
 

Senioren zaterdag 
J.C. Ham                   tel. 070 – 3679687 

 

Jeugd 
P.v.d.Steen tel. 070 – 4400603 
 

Club van 100 
H.Hoppenbrouwers tel. 070 – 3250789 

 

Accommodatie en materialen 
Vacature 

 

Sponsorzaken 
R.v.d.Hoek tel. 030 – 6036157 

H.Kooyenga tel. 070 – 3977294 

 

Coördinator techn. Zaken 
F. van Dijk                 tel.  070 – 3634818 
 

Bar 
 

 

Trainers 
Zondag 

H. Lamens  tel. 070 – 3455787 
A.’s-Gravendijk tel. 070 – 3966095 

 
Zaterdag 

C. Cakmak                 tel. 06 –14699183 

 
Redaktie 
C.Lamers                   tel. 070 – 3661314  

H.v.d.Sman                tel. 070 –3661314 
e-mail vv.lens@12move.nl 

 

Redaktie internet 
Jaap Colpa: webmaster@lens-denhaag.nl 
Cees Alting: cjalting@wanadoo.nl 

 

Internet-site: 

www.lens-denhaag.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAKTIE 

 Alle kopij moet vóór maandag  2 juni  bij de redactie binnen zijn. 

 

      
 Tweewekelijks blad van de voetbalvereniging LENS pgericht 

   75e jaargang, nummer 20,  23 mei 2002 Opgericht 

O Opgericht 18 december 1920 
 

 

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR 
 

LENS 1 (ZAT) UIT DE NACOMPETITIE 
Helaas lukte het LENS 1 (zat) niet om Vredenburch over twee wedstrijden te verslaan. Uit werd 

al met 3 - 1 verloren en thuis werd het slechts 1 - 1. De nacompetitie zit er op en LENS kan zich 

gaan opmaken voor het komende seizoen. Willen jullie de stap naar de vierde klas echt een keer 

gaan maken dan zal de vrijblijvendheid waarmee nu wordt getraind en gespeeld door een deel 

van de groep echt moeten veranderen. Denk daar eens over na als je aan het nieuwe seizoen 

begint. De sponsor heeft inmiddels te kennen gegeven nog een jaartje door te gaan. Peter Krol 

bedankt voor je inzet!!! 
 

LENS 2 (ZON) IN DE (NA)COMPETITIE 
LENS 2 (zon) ontdeed zich middels twee overwinningen vrij gemakkelijk van Voorschoten '97 

en speelde inmiddels in de tweede ronde de thuiswedstrijd tegen Concordia 2. Dit werd een 1-1 

uitslaf  Op zondag 26 mei is de return om 13.00 uur bij Concordia aan de Brasserskade in Delft. 

Supporters van LENS zijn van harte welkom!!!!! Weet LENS als sterkste over deze twee 

wedstrijden uit de bus te komen dan volgt op zondag 2 juni een beslissingswedstrijd op neutraal 

terrein tegen de winnaar van Laakkwartier 2 - DWO 2 om één plaats in de reserve eerste klas. 

Spelers en begeleiding heel veel succes!!! 

 

TRAINER/COACH VOOR LENS 3 
Gelukkig hebben we voor het eind van dit seizoen een trainer/coach voor LENS 3 (zon) 

gevonden. Dit geeft rust en vertrouwen in de groep die zich gestaag aan het uitbreiden is door een 

zeer positieve houding van een aantal spelers van deze groep. Hulde!!! Itek Kurnaz is de naam 

van deze nieuwe trainer/coach. Itek heeft zelf gevoetbald bij o.a. TAC'90 en Toofan. Momenteel 

is hij trainer/coach van Toofan en hij is dit seizoen geslaagd voor de trainerscursus. Hij heeft er 

veel zin in en gaat in eerste instantie samen met Hans Lamens en Ronald Bogisch in augustus 

fanatiek van start. Later in de maand, als de groepen gesplitst worden, is hij de verantwoordelijke 

man voor LENS 3. Itek, welkom bij LENS!!!  

 

SIXESTOERNOOI + BARMEDEWERKERS GEVRAAGD!!!!! 
Op zaterdag 1 juni is het sixestoernooi op LENS. Dit is altijd een groots festijn waarbij naast 

goed voetbal ook altijd de gezellige sfeer een belangrijk aspect is. De aftrap is om 13.00 uur en 

we zijn benieuwd of het team van Peter Scherf dit jaar weer met de hoogste eer gaat strijken of 

dat het team van Hans Lamens of de "oud" LENSsterren hem dit keer te slim af zijn. Het spreekt 

voor zich dat wij ook rekenen op heel veel LENSers om de verrichtingen van alle teams te 

komen bekijken. Na het voetballen gaan degene die zich hiervoor opgegeven hebben nog lekker 

eten en daarna is er nog een feestavond voor iedereen van 16 jaar en ouder. Kortom: feest tot in 

de kleine uurtjes!!!! Een heel dringend verzoek aan de echte LENSers om ook even te helpen 

achter de bar. De barbezetting is tot 17.00 uur geregeld maar hierna is het nog steeds een groot 

vraagteken. Geef je op voor één of twee uurtjes en het probleem is snel opgelost. We zijn 

benieuwd??? 

 

mailto:vv.lens@12move.nl
webmaster@lens-denhaag.nl
cjalting@wanadoo.nl
http://www.lens-denhaag.nl/
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Op dinsdag 4 juni wordt om 20.30 uur de algemene ledenvergadering op LENS gehouden en het spreekt voor zich dat wij alle 

LENSers (inclusief de ouders van onze jeugdleden) bij deze vergadering verwachten. Het wel en wee van LENS gaat immers alle 

leden en ouders van onze jeugdleden aan. Er worden op deze voorjaarsvergadering immers besluiten genomen over de financiële 

zaken van LENS. Hoe hebben wij dit seizoen financieel gedraaid t/m april. Krijgen wij de begroting voor komend seizoen rond of 

moet de contributie weer omhoog doordat wij steeds meer betaalde krachten moeten inhuren??? Zaken war wij het met de leden van 

LENS over willen hebben op deze avond. De agenda voor deze vergadering is als volgt: 

 

1) Opening 

2) Mededelingen 

3) Ingekomen stukken 

4) Financieel jaarverslag seizoen 2001/2002 t/m eind april 

5) Voorlopige begroting seizoen 2002/2003 

6) Voortgang ontwikkelingen LENS, Gemeente Den Haag en Escampcommissie 

7) Rondvraag 

8) Sluiting 

 

De benodigde documenten voor deze vergadering zijn vanaf maandag 27 mei beschikbaar op LENS.   

 

KENNISMAKINGBIJEENKOMST NIEUWE ZONDAGSELECTIE  
Op vrijdag 7 juni verwachten wij alle spelers, trainers en begeleiders van de zondagselectie (LENS 1, 2 en 3) voor het seizoen 

2002/2003 om 19.30 uur op LENS voor een kennismakingsbijeenkomst (voor zover dat nog nodig is). Daarnaast krijgen alle spelers 

een fraai boekwerk met daarin de huisregels en het oefenprogramma. Wij verzoeken de spelers om hun vakantiedata mee te nemen en 

voor degene die nog een pasfoto moeten inleveren voor de spelerspas is dit voorlopig de laatste moegelijkheid om dit te doen. Doe het 

dan ook want zonder spelerspas volgend seizoen echt niet voetballen!!! 

  

MEDEWERKERSAVOND 
Op zaterdag 8 juni worden alle medewerkers met of zonder partner om 20.30 uur op LENS verwacht voor een gezellige avond 

(barbecue, wat drinken en wat kletsen). We zijn al begonnen met het uitdelen van de uitnodigingen (we sturen ze niet op) aan de 

medewerkers van LENS maar ook zonder deze uitnodiging ben je natuurlijk van harte welkom op zaterdag 8 juni op LENS. Laat deze 

kans niet aan je voorbij gaan want heus het is verdiend om ook eens een avondje in het zonnetje te worden gezet.  

 
 

 

 

Indien er leden zijn die aan het eind van dit seizoen hun lidmaatschap van onze vereniging willen beëindigen, 

omdat ze stoppen met voetbal of naar een andere vereniging gaan, dan dienen zij de onderstaande regels in acht 

te nemen: 

 

4. opzeggen kan uitsluitend SCHRIFTELIJK aan Paul v.d.Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag. 

 2. opzeggen dient te gebeuren VÒÒR 31 mei 2002 (mondeling opzeggen is NIET voldoende!!) 

 3. leden die naar een andere vereniging willen gaan moeten bij hun nieuwe vereniging een overschrijvingsformulier 

halen en dit vòòr 29 mei 2002 inleveren bij Paul van den Steen op LENS (*) 

 4. ondertekening zal alleen geschieden als u aan uw financiële verplichtingen hebt voldaan (dit geldt ook voor boetes) 

en/of ontvangen sportspullen heeft ingeleverd. Het formulier ontvangt u pas een paar dagen later terug omdat eerst 

een ledenmutatiekaart (LMK) moet worden bijgevoegd vanuit de computer. 

 

(*) Op de volgende dagen is Paul van den Steen nog aanwezig om uw overschrijvingspapieren in ontvangst te nemen: donderdag 23 

mei van 19.00 t/m 21.00 uur en dinsdag 28 mei van 19.00 t/m 21.00 uur.   

 

Indien u niet volgens bovenstaande regels opzegt, blijft u in ons ledenbestand en dat van de KNVB gehandhaafd met als gevolg dat u 

CONTRIBUTIEPLICHTIG bent ook voor het seizoen 2002/2003. 

 

Ook komt het voor dat leden hun "soort lidmaatschap" willen wijzigen bijvoorbeeld: 

- niet spelend wordt donateur of spelend lid senioren (zat) of (zon) - veld wordt zaal (v.v.) - 

In bovengenoemde gevallen geldt ook uiterlijk 31 mei SCHRIFTELIJK bericht sturen aan Paul v.d.Steen, Chopinstraat 103, 2551 

SV Den Haag.         

              

             Het Bestuur 

  

  

 VERANDERING OF BEËINDIGING LIDMAATSCHAP  
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 SENIOREN ZONDAG     SENIOREN ZATERDAG 

 Algemene informatie     Algemene informatie 

 Contactpers.    W.J.M. Heijen   tel: 070 - 3461088  Contactpers. J. Ham tel: 070 - 3679687   

                J. Verkijk tel: 070 - 3617033

 Wedstrijddag   B. Vierling       sema: 06 - 65000816 

           Mob.  06 - 17406344  

 

  Afkeuringinformatie ( niet bij vriendschappelijke wedstrijden) INFOthuis / teletekst pag. 603 of 

  De afkeuringlijn KNVB District West 3 tel: 0900-9008000 

 

 

 

PROGRAMMA SENIOREN ZATERDAG EN ZONDAG 
 

Zaterdag 25 mei 2002  

13:00 uur  LENS 4   -  Loosduinentoernooi  Madesteijn 

 

Zondag 26 mei 2002 

13.00 uur  Concordia 2   -  LENS 2 (nacompetitie)  Brasserskade/Delft 

 

Zaterdag 1 Juni 2002  

13.00 uur  LENS Sixes-toernooi + feestavond 

 

Zondag 2 juni 2002 (afhankelijk van resultaat Concordia 2 – LENS 2) 

???? uur  beslissingswedstrijd op neutraal terrein voor promotie naar reserve 1e klas (zie website van LENS na 26 mei) 

 

Dinsdag 4 juni 2002 

20.30 uur  Algemene Ledenvergadering op LENS 

 

Vrijdag 7 juni 2002 

19.30 uur  Bijeenkomst Zondagselectie LENS 1,2 en 3 voor seizoen 2002/2003 

 

Zaterdag 8 juni 

20.30 uur  Medewerkersavond op LENS               

 

PROGRAMMA SENIOREN ZAALVOETBAL 
 

Zaterdag 1 juni 2002  

13.00 uur  LENS Sixes-toernooi + feestavond 

 

Dinsdag 4 juni 2002        

20.30 uur  Algemene Ledenvergadering op LENS 

 

Zaterdag 8 juni 

20.30 uur  Medewerkersavond op LENS 

 

      

WEDSTRIJDVERSLAGEN SENIOREN 
De schoffies van 3 

 

Forum Sport 2 was afgelopen zondag te gast bij LENS 3. Voor Forum Sport was het nog mogelijk om een plaats te klimmen in de 

ranglijst (naar 2), voor LENS was het (weer) een wedstrijd om van die onderste plaats af te komen (LENS 10e na onverwachte winst 

van Laakkwartier). De zondag begon zoals het er in het begin van het seizoen aan toe ging: 8 man present, 3 man in bed. Je blijft het 

herhalen tegen de “jongetjes”, maar het blijft blijkbaar moeilijk om enige verantwoordelijkheid te tonen en op tijd te komen. 

Opmerkingen als “moeten we voetballen dan?” en “Hoeveel man heb je? 9? Sorry, maar ik kom echt niet, ik ga slapen” zijn dingen 

waar je broek van af zakt. Het is sneu dat een minderheid het nog altijd zeer goed weet te verpesten voor de meerderheid. Je vraagt je 

af waarom mensen dan een dergelijke verplichting aangaan als zij niet op zich laten rekenen. Het nieuwe seizoen komt eraan. 

Wellicht kunnen bepaalde teamgenoten een duidelijke keuze maken. Aan halve participanten heeft LENS 3 helemaal níets!! 

Nog een aantal spelers van 

LENS 4 moeten z.s.m. hun 

spelerspas tekenen en/of  een 

pasfoto inleveren op LENS. 

Meer nieuws via Henk!!! 
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De wedstrijd kon gelukkig met voldoende mensen gestart worden (Ricky en Roy bedankt). De eerste 15 minuten ging het aardig 

gelijk op. Kansen over en weer, totdat…LENS een vrije trap kreeg op rand doelgebied. Ricky werd diep in de ogen aangekeken en de 

bal werd aangereikt. Met een krul á la van Hooijdonk werd de bal nauwkeurig achter de keeper geplaatst. De voorsprong was een feit. 

Forum Sport kwam helaas al snel weer op gelijkspel wat de wedstrijd weer openlegde. LENS ging op zoek naar het doel van de 

tegenstander, maar kon niet voorkomen dat Forum Sport kort daarop nog eens 3 maal onze rechtsback wist te passeren. Van 1-0 

binnen een kwartier naar 1-4. Het moraal was gebroken en de score liep uit naar een 1-13 die de aanwezige teamgenoten níet is aan te 

rekenen. Na de wedstrijd werd de nieuwe trainer (jawel, gevonden!) voorgesteld aan het team. De trainer, Itek, is zowel praktisch als 

theoretisch onderlegd en lijkt mij dan ook een zeer goede aanwinst voor LENS 3. In het kort schetste hij zijn verwachtingen van ons 

voor volgend seizoen: discipline. Lijkt mij geen onredelijke man. Rinus en Emile werden namens het team bedankt voor de positieve 

en gezellige noot gedurende het gehele seizoen (1 maal winst op Laakkwartier) en Rinus werd succes gewenst met het maken van zijn 

keuze tussen leiderschap LENS 3 of LENS 1 voor volgend seizoen.  

Al met al weer een zeer bewogen zondag. Voor de teamgenoten: er liggen nog 2 donderdag-trainingen en een sixes-toernooi voor de 

boeg. Daarna is het even over en sluiten en kan één ieder zijn zonden gaan overdenken. 

 

Tot donderdag heren, Jim 

 

NIEUWS VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
 

CONTACTPERSONEN JEUGDCOMMISSIE SEIZOEN 2001/2002 
Algemeen contactpersoon: Paul van den Steen, Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag. Telefoon: 070-4400603 (tussen 19.00 en 20.30 

uur). 

 

Hoofdleider A- en B-klasse: Paul van den Steen  Tel: 070-4400603 bij geen gehoor 070-3615208 

Hoofdleider C- en D-klasse: Hans van Rijthoven  Tel: 070-3615208 bij geen gehoor 070-4400603 

Hoofdleider E- en F-klasse: Paul van den Steen  Tel: 070-4400603 bij geen gehoor 070-3615208 

 

Aangezien de hoofdleiders ook nog een gewone baan hebben verzoeken wij iedereen om het bellen te beperken tot ’s-avonds tussen 

19.00 en 20.30 uur. Graag ieders medewerking. Is de hoofdleider niet thuis bel dan gerust naar de andere hoofdleider. 

 

Wedstrijdprogramma JEUGD (tijd)wijzigingen mogelijk) 
 

Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  van 

LENS: 

Vervoer 

A1 25 mei VRIJ!!      

 29 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 01 juni VRIJ!!      

B1 25 mei VRIJ!!      

 29 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 01 juni 08.00 uur Vertrek naar Tilburg Uit Zie kopie!! 07.45 uur Busjes?? 

B2 25 mei 14.00 uur KMDtoernooi Uit Zie kopie!! 12.30 uur  Auto/fiets 

 29 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 01 juni 08.00 uur Vertrek Six Flags Uit Zie kopie!! 07.30 uur Busje?? 

B3 25 mei 10.00 uur KMDtoernooi Uit Zie kopie!! 08.45 uur Auto/fiets 

 29 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 01 juni VRIJ!!      

C1 23 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 25 mei VRIJ!!      

 29 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 30 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 01 juni VRIJ!!      

C2 23 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 25 mei 13.30 uur VELOtoernooi Uit Zie kopie!! 12.00 uur Auto 

 29 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 30 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 01 juni VRIJ!!      

C3 23 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 25 mei 13.30 uur VELOtoernooi Uit Zie kopie!! 12.00 uur Auto 

 29 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 30 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 01 juni VRIJ!!      

C4 23 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 25 mei 13.30 uur VELOtoernooi Uit Zie kopie!! 12.00 uur Auto 

 27 mei 19.00 uur RVC/Rijswijk C5 Thuis Veld 1 18.15 uur  

 29 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   
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Team Datum Aanvangs-

tijd 

Tegenstander Uit of 

Thuis 

Veld/Terrein Vertrek  van 

LENS: 

Vervoer 

 30 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 01 juni 10.00 uur Vertrek Duinrell  Zie kopie!! 09.30 uur Auto 

D1 23 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

Nieuw 25 mei 10.00 uur VVSBtoernooi Uit Zie kopie!! 08.15 uur Auto 

 30 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

D2 23 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 26 mei 13.00 uur DSOtoernooi Uit Zie kopie!! 11.30 uur Auto 

 30 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 01 juni VRIJ!!      

D3 23 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 26 mei 09.30 uur DSOtoernooi Uit Zie kopie!! 08.00 uur Auto 

 30 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 01 juni VRIJ!!      

D4 23 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 26 mei 13.30 uur DSOtoernooi Uit Zie kopie!! 12.00 uur Auto 

 30 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 01 juni VRIJ!!      

E1 23 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 25 mei VRIJ!!      

 29 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 30 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 01 juni 13.30 uur DWOtoernooi Uit Zie kopie!! 12.15 uur Auto 

E2 23 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 25 mei VRIJ!!      

 29 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 30 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 01 juni 13.30 uur DWOtoernooi Uit Zie kopie!! 12.15 uur Auto 

E3 23 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 25 mei 10.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 09.30 uur  

 29 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 30 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 01 juni 13.30 uur DWOtoernooi Uit Zie kopie!! 12.15 uur Auto 

E4 23 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 25 mei 10.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 10.00 uur  

 29 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 30 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 01 juni 13.30 uur DWOtoernooi Uit Zie kopie!! 12.15 uur Auto 

E5 23 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 25 mei 10.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 09.30 uur  

 29 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 30 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 01 juni 09.00 uur DWOtoernooi Uit Zie kopie!! 07.45 uur Auto 

E6 23 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 25 mei 10.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 10.00 uur  

 29 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 30 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 01 juni 09.00 uur DWOtoernooi Uit Zie kopie!! 07.45 uur Auto 

F1 26 mei 10.00 uur DWOtoernooi Uit Zie kopie!! 09.00 uur Auto 

 29 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 01 juni VRIJ!!      

F2 26 mei 10.00 uur DWOtoernooi Uit Zie kopie!! 09.00 uur Auto 

 29 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 01 juni VRIJ!!      

F3 25 mei 14.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 13.30 uur  

 29 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 01 juni VRIJ!!      

F4 25 mei 14.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 14.00 uur  

 29 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 01 juni VRIJ!!      

F5 25 mei 14.00 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 13.30 uur  

 29 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 01 juni VRIJ!!      

F6 25 mei 14.30 uur LENStoernooi Thuis Zie kopie!! 14.00 uur  

 29 mei  Groepen 2002/2003 Thuis Zie kopie!!   

 01 juni VRIJ!!      
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!!GEEN TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN MEER NA ZONDAG 2 JUNI!! 
 

B I J Z O N D E R H E D E N: 
- Afbellen wedstrijden: zo snel mogelijk maar uiterlijk de avond voor de wedstrijd alleen bij de hoofdleider thuis tussen 19.00 en 

20.30 uur. In uiterste nood mag dit nog op LENS (070-3661314); doordeweeks vanaf 16.00 uur en op zaterdag pas vanaf  07.30 

uur. 

- Afbellen trainingen: bel pas na 16.00 uur af op LENS (070-3661314) 

- Wedstrijden afgekeurd of niet?? Bel alleen op zaterdag na 08.15 uur naar de LENSafkeuringslijn (070-3670522). Voor 08.15 uur 

bellen heeft geen zin; wij weten dan nog niets!! Bel nooit naar de hoofdleider thuis!!  

- Avondwedstrijden afgekeurd?? Bel alleen naar LENS (070-3661314) maar pas na 16.00 uur!!  

- Trainingen gaan altijd door, hierover dus nooit bellen!! 

- Vragen, opmerkingen, ideeën: bel alleen ’s-avonds naar de hoofdleider tussen 19.00 en 20.30 uur. 

- De laatste LENS-revue van dit seizoen verschijnt op donderdag 23 mei 

- Aanwezig jeugdcommissie op:  25 mei vanaf  07.30 uur Gerard Marinus en Paul van den Steen 

- Opstellingen als bekend met uitzondering van: 

 o LENS B2: zonder A.Bingol (afgevoerd als lid wegens herhaald niet opkomen) 

 o LENS B3: zonder C.Coskun (afgebeld) 

 o LENS C2: zonder A.v.d.Veen (afgevoerd als lid wegens herhaald niet opkomen) 

 o LENS C3: zonder A.Ismail (afgevoerd als lid wegens herhaald niet opkomen) 

 o LENS E3: zonder U.Sahin (afgevoerd als lid wegens herhaald niet opkomen) 

 o LENS F2: zonder A.Ciftci (gebroken arm) 

 o LENS F5: zonder R.Dogan (afgevoerd als lid wegens herhaald niet opkomen) 

 o LENS F6: zonder D.Meijer (afgevoerd als lid wegens herhaald niet opkomen) 

 

 TOERNOOIEN AFGEKEURD OF NIET??? 

 
Toernooien kosten de verenigingen heel veel geld en worden alleen in uiterste nood en als het moet pas op het laatste moment 

afgekeurd. Wij adviseren iedereen dan ook om gewoon te komen verzamelen. Ter plekke bekijken wij dan of het toernooi doorgaat of 

niet. Wil je toch bellen, bel dan alleen naar de LENS-afkeuringslijn 070-3670522 en nooit naar de hoofdleider thuis want die weet 

echt niet of een toernooi doorgaat of niet!! Is het toernooi afgekeurd dan wordt er door geen enkel team getraind. 

 

TOERNOOIBIJZONDERHEDEN 

 
Ouders: toernooien duren vaak de hele dag dus geef uw zoon voldoende eten en drinken mee of geld om iets te kopen. Ook een 

trainingspak is vaak echt noodzakelijk!!! Daarnaast zijn er voor de uittoernooien altijd ouders nodig om te rijden. Zorg er voor dat u 

ook regelmatig met de auto aanwezig bent om voor het vervoer te zorgen. Het vervoer is zeer zeker ook uw probleem!!!! Daarnaast 

spreken wij nogmaals met alle leiders af dat wij als vereniging altijd met het hele team aanwezig blijven tot na de prijsuitreiking. Dit 

staat netjes tegen over de organiserende vereniging die veel tijd en geld in deze toernooien steken. Doen!!! 

 

- LENS B1: gaat op 1 juni in aller vroegte naar Tilburg en speelt daar mee in een toernooi bij WSJ aan de Centaurusweg. Na het 

toernooi een overheerlijke barbecue en daarna met de spelers van WSJ naar de disco's van Tilburg. Slapen doen jullie in de 

kleedkamers van WSJ dus luchtbed/slaapmatje, kussen, slaapzak en kussensloop meenemen. Op zondag hangt het programma af 

van hoe laat jullie wakker worden maar een bezoek aan een zwembad zit er natuurlijk dik in (zwembroek en handdoek 

meenemen). Veel plezier en gedraag je netjes en omstreeks 20.00 uur zijn jullie weer terug op LENS!!!!  

- LENS B2: speelt op zaterdag 25 mei het KMDtoernooi aan de Noordweg in Wateringen. Kom op de fiets als je vader of moeder 

niet met de auto is!!! De tegenstanders zijn bij ons nog niet bekend maar om 17.30 uur is het toernooi afgelopen.  

- LENS B3: speelt op zaterdag 25 mei het KMDtoernooi aan de Noordweg in Wateringen. Kom op de fiets als je vader of moeder 

niet met de auto is!!! De tegenstanders zijn bij ons nog niet bekend maar om 13.30 uur is het toernooi afgelopen. 

- LENS C2: speelt op zaterdag 25 augustus het VELOtoernooi aan de Noordweg in Wateringen. De tegenstanders in een hele 

competitie zijn VELO en VCS. Einde: 16.30 uur. Vervoer is noodzakelijk!! 

- LENS C3: speelt op zaterdag 25 augustus het VELOtoernooi aan de Noordweg in Wateringen. De tegenstanders in een hele 

competitie zijn VELO en FC Zoetermeer. Einde: 16.30 uur. Vervoer is noodzakelijk!! 

- LENS C4: speelt op zaterdag 25 augustus het VELOtoernooi aan de Noordweg in Wateringen. De tegenstanders in een hele 

competitie zijn VELO en FC Zoetermeer. Einde: 16.30 uur. Vervoer is noodzakelijk!! 

- LENS D1 (nieuw): speelt op zaterdag 25 mei het VVSBtoernooi aan de Dr.Scheepmanlaan te Noordwijkerhout. De 

tegenstanders zijn: SJC, VVSB en v.v.Trigt. Na de poulewedstrijden nog een finalewedstrijd. Einde: 14.15 uur. De opstelling is: 

B.Arslan, M.v.d.Burg, K.Gezgin, O.Gogtas, A.Hosen, Y.Irzi, R.Reddam, M.Resodiwirjo, S.Resodiwirjo, R.Rocha, J.dos Santos 

Freitas, E.v.d.Spek en I.Tokmak. Trainer/coach: R.Beck en begeleider: M.Spa. 

- LENS D2: speelt op zondag 26 mei het DSOtoernooi in het van Tuyllsportpark te Zoetermeer. De tegenstanders zijn: RCL, DSO 

D3 en D4. Einde: 16.30 uur. Vervoer is noodzakelijk!! 

- LENS D3: speelt op zondag 26 mei het DSOtoernooi in het van Tuyllsportpark te Zoetermeer. De tegenstanders zijn: Docos, 
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Westlandia en DSO. Einde: 13.00 uur. Vervoer is noodzakelijk!! 

- LENS D4: speelt op zondag 26 mei het DSOtoernooi in het van Tuyllsportpark te Zoetermeer. De tegenstanders zijn: Docos, Full 

Speed en DSO. Einde: 16.30 uur. Vervoer is noodzakelijk!! 

- LENS E1: speelt op zaterdag 1 juni het DWOtoernooi op sportpark West te Zoetermeer (op de A4 afslag Leidschendam en 

daarna richting Leidseveen). De tegenstanders zijn: DSO, DWO, Lyra en RVVH. Einde: 17.15 uur. Vervoer is nodig!! 

- LENS E2: speelt op zaterdag 1 juni het DWOtoernooi op sportpark West te Zoetermeer (op de A4 afslag Leidschendam en 

daarna richting Leidseveen). De tegenstanders zijn: DSO, DWO en RKAVV. Einde: 16.00 uur. Vervoer is nodig!! 

- LENS E3: speelt op zaterdag 25 augustus het LENStoernooi tegen DWO, SEV en DHC. Einde: 13.00 uur. Speelt op zaterdag 1 

juni het DWOtoernooi op sportpark West te Zoetermeer (op de A4 afslag Leidschendam en daarna richting Leidseveen). De 

tegenstanders zijn: DUNO, DWO en RVVH. Einde: 16.00 uur. Vervoer is nodig!! 

- LENS E4: speelt op zaterdag 25 augustus het LENStoernooi tegen DWO, SEV en DHC. Einde: 13.00 uur. Speelt op zaterdag 1 

juni het DWOtoernooi op sportpark West te Zoetermeer (op de A4 afslag Leidschendam en daarna richting Leidseveen). De 

tegenstanders zijn: DSO, DWO en Laakkwartier. Einde: 16.00 uur. Vervoer is nodig!! 

- LENS E5: speelt op zaterdag 25 augustus het LENStoernooi tegen DWO, SEV en DHC. Einde: 13.00 uur. Speelt op zaterdag 1 

juni het DWOtoernooi op sportpark West te Zoetermeer (op de A4 afslag Leidschendam en daarna richting Leidseveen). De 

tegenstanders zijn: RKAVV, DWO, Laakkwartier. Einde: 11.30 uur. Vervoer is nodig! 

- LENS E6: speelt op zaterdag 25 augustus het LENStoernooi tegen DWO, SEV en DHC. Einde: 13.00 uur. Speelt op zaterdag 1 

juni het DWOtoernooi op sportpark West te Zoetermeer (op de A4 afslag Leidschendam en daarna richting Leidseveen). De 

tegenstanders zijn: Kagia, DWO en Gravenzande. Einde: 11.30 uur. Vervoer is nodig!! 

- LENS F1: speelt op zondag 26 augustus het DWOtoernooi op sportpark West te Zoetermeer (op de A4 afslag Leidschendam en 

daarna richting Leidseveen). De tegenstanders zijn DWO, Westlandia, DHC en DOSR. Einde 13.30 uur. 

- LENS F2: speelt op zondag 26 augustus het DWOtoernooi op sportpark West te Zoetermeer (op de A4 afslag Leidschendam en 

daarna richting Leidseveen). De tegenstanders zijn DWO, DHC, Westlandia en DSO. Einde 13.30 uur.   

- LENS F3: speelt op zaterdag 25 augustus het LENStoernooi tegen VELO, SEV en DSO. Einde: 17.00 uur. 

- LENS F4: speelt op zaterdag 25 augustus het LENStoernooi tegen VELO, SEV en DSO. Einde: 17.00 uur.  

- LENS F5: speelt op zaterdag 25 augustus het LENStoernooi tegen VELO, SEV en DSO. Einde: 17.00 uur. 
- LENS F6: speelt op zaterdag 25 augustus het LENStoernooi tegen VELO, SEV en DSO. Einde: 17.00 uur. 

 

LENS B2 NAAR SIX FLAGS 
Op zaterdag 1 juni gaat LENS B2 gezellig een dagje weg. Wel vroeg verzamelen (07.30 uur) en natuurlijk ook wat te eten 

(lunchpakket) en wat te drinken en te snoepen meenemen. Ook zakgeld is nooit weg want de reis gaat naar Six Flags. Een aantal 

spelers moet nog 10 Euro (bijdrage in de kosten betalen). Doe dit voor vertrek!!! Omstreeks 21.00 uur zijn jullie weer terug op LENS. 

Heel veel plezier!!! 

 

LENS C4 NAAR DUINRELL 
Op zaterdag 1 juni gaan jullie naar Duinrell. Neem je zwembroek, handdoek, lunchpakket, wat snoepgoed en wat drinken mee. Ook 

wat zakgeld (niet te veel) is nooit weg. Het geheel kost 10 Euro. Dit geld moet voor het vertrek aan Gerard Marinus betaald worden. 

Het liefst al op zaterdag 25 mei bij het VELO-toernooi!! Wij willen op deze dag ook uiterlijk weten wie er mee gaan en wie niet. 

Maak er een leuke dag van!!!!!!!! Omstreeks 18.30 uur zijn jullie weer terug op LENS. 

 

NIEUWS VAN HET TRAINERSFRONT 
We zijn weer een paar stappen verder met het invullen van het trainersplaatje bij de jeugd. Tot nu toe staan vast: Fred Grens (A1), 

Peter Vonk (B1), Ahmed Zambib (B2), Dennis v.d. Steen (C1), Peter van Fessem (C2), Liaget Anwar (C3), Raymond Beck (D1), 

Arnold Oosterveer en Nino Rampone (D2), Ruud van Herp (D3), Theo Hoefnagel (E1+E2), Halil Bulut (E3+E4 en F1+F2). Vacatures 

zijn er echter nog bij: LENS B3, LENS C4, LENS D4, LENS E5+E6 en LENS F3 t/m F6. Wij zijn nog in gesprek met enkele 

kandidaten maar zelf aanmelden bij Paul van den Steen mag natuurlijk altijd!!!! 

 

TRAINEN EN SPELEN MET NIEUWE GROEPEN 
In mei gaan wij al wat activiteiten (trainingen en/of wedstrijden) opstarten met de groepen voor het nieuwe seizoen. De trainers 

kunnen dan alvast wat inzicht krijgen (voor zo ver dat nog nodig is) in de kwaliteiten binnen hun nieuwe groep. De geplande 

activiteiten tot nu toe zijn: 

 

 - woensdag  22 + 29 mei: 14.30 uur training F-klassers seizoen 2002/2003 (alle spelers geboren in 1994, 1995 en 1996) 

   16.00 uur training E-klassers seizoen 2002/2003 (alle spelers geboren in 1992 en 1993) 

   18.00 uur training B-klassers seizoen 2002/2003 (alle spelers geboren in 1986 en 1987) 

   19.30 uur training A-klassers seizoen 2002/2003 (alle spelers geboren in 1984 en 1985) 

- donderdag 23 + 30 mei: 17.30 uur training D-klassers seizoen 2002/2003 (alle spelers geboren in 1990 en 1991) 

   19.00 uur training C-klassers seizoen 2002/2003 (alle spelers geboren in 1988 en 1989) 

Zorg er natuurlijk voor dat je op tijd (30 minuten voor aanvang) aanwezig bent op bovenstaande trainingen. De trainers stellen o.a. 

naar aanleiding van deze trainingen hun trainingsgroepen samen voor komend seizoen. Ben je niet aanwezig op deze trainingen dan 

kan je dus niets laten zien en loop je de kans dat de trainer je overslaat. De samenstelling van de nieuwe trainingsgroepen (niet van de 

teams) komt in de JONG LENS te staan die medio juni zal verschijnen. 
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WAARDEVOLLE SPULLEN IN BEWARING!!! 
Ook afgelopen week is het helaas weer gebleken dat je geen waardevolle spullen in het kleedlokaal achter moet laten bij wedstrijden 

en bij trainingen. Laat zoveel mogelijk waardevolle spullen thuis en heb je toch iets bij je geef het dan altijd af aan de trainer/coach. 

Wij hebben dit al zo vaak gezegd maar toch blijkt steeds weer dat dit niet wordt gedaan met hele nare gevolgen (diefstal) als resultaat.  

 

GEEN TRAINING OP!!! 
Buiten het trainen met de nieuwe groepen (zie kopie hierboven) vervallen met ingang van heden alle trainingen voor de jeugd.  

 

!!GEEN TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN MEER NA ZONDAG 2 JUNI!! 

 

JONG LENS 
Het is de bedoeling om ook aan het eind van dit seizoen een speciale uitgave van de LENSrevue uit te geven alleen gericht op de 

jeugdafdeling van LENS. Dit noemen wij de JONG LENS. Medio juni moet deze in de bus vallen bij onze jeugdleden en het kader 

van onze vereniging. Voor het zo ver is vragen wij alle trainers en leiders om iets leuks over hun team of over de afzonderlijke spelers 

te schrijven over het afgelopen seizoen. Lever dit uiterlijk 2 juni in bij Paul van den Steen. Doe dit bij voorkeur op flop en in Word. 

Niets schrijven kan echt niet maar beperk het wel tot 1 of 2 A-viertjes!!! De jeugdcommissie zal in deze JONG LENS ook alvast wat 

vooruitblikken op het nieuwe seizoen 2002/2003 door de nieuwe trainingsgroepen en diverse informatie publiceren. 

 

EINDE SEIZOEN 
Het seizoen is bijna ten einde. Na 2 juni zijn alle velden van LENS gesloten en worden door de gemeente Den Haag opgeknapt voor 

het nieuwe seizoen. Het betekent tevens het einde van het seizoen 2001/2002 en het einde van de trainingen, de wedstrijden en de 

toernooien. Wij gaan alles opruimen en klaarmaken voor het nieuwe seizoen en dat is echt heel veel werk. Hulp is zeer zeker welkom 

en liefhebbers mogen zich altijd melden bij Paul van den Steen. Het gaat grotendeels om opruimwerkzaamheden en dat kan 

iedereen!!! De spelers worden pas medio augustus op de eerste trainingen verwacht. Meer nieuws in de JONG LENS die eind juni zal 

verschijnen. Rest ons iedereen een hele prettige zomerstop toe te wensen en de medewerkers van onze jeugdafdeling verwachten wij 

natuurlijk allemaal op de medewerkersavond (zaterdag 8 juni vanaf 20.30 uur) en de ouders van onze jeugdleden op de algemene 

ledenvergadering van LENS (dinsdag 4 juni 20.30 uur. Voor meer nieuws omtrent beide activiteiten zie elders in deze LENSrevue!! 

 

 

 

 

 

MEI is de maand waarin spelers moeten beslissen of ze nog een jaar doorgaan als voetballer bij LENS of niet. 

Wij hopen natuurlijk van wel, maar toch zijn er altijd spelers die besluiten te stoppen of die ergens anders willen gaan spelen. 

 

De volgende regels zijn er: 

 1. Stop je met voetballen dan moet je dit VÒÒR 31 mei 2002 PER BRIEF kenbaar maken aan Paul van den Steen, 

Chopinstraat 103, 2551 SV Den Haag.  

 2. Doe je dit NIET dan blijf je automatisch lid van LENS. (mondeling opzeggen is NIET voldoende!!) 

5. wil je bij een andere vereniging gaan spelen dan moet je bij die vereniging een overschrijvingsformulier gaan halen, 

dit invullen en dit inleveren vòòr 29 mei 2002 bij Paul van den Steen (*). Wij hebben dan nog een paar dagen nodig 

om de nodige administratieve handelingen te verrichten.  

6. ondertekening zal alleen geschieden als je aan je financiële verplichtingen hebt voldaan (dit geldt ook voor boetes) 

en/of ontvangen sportspullen hebt ingeleverd. 

 

(*) Op de volgende dagen is Paul van den Steen nog aanwezig om uw overschrijvingspapieren in ontvangst te nemen: donderdag 23 

mei van 19.00 t/m 21.00 uur en dinsdag 28 mei van 19.00 t/m 21.00 uur. 

Dit bovenstaande dient vòòr 29 mei 2002 geregeld te zijn, anders ben je te laat. Ons advies is echter: BLIJF LEKKER 

VOETBALLEN BIJ LENS en laat je vriendjes ook lid worden. 

Zijn er problemen, probeer ze dan eerst uit te praten i.p.v. op de loop te gaan naar een andere vereniging. De jeugdcommissie is bijna 

iedere maandagavond op LENS aanwezig. 

            De jeugdcommissie 

 

!!GEEN TRAININGEN EN WEDSTRIJDEN MEER NA ZONDAG 2 JUNI!! 

 

  

  

 VERANDERING OF BEËINDIGING LIDMAATSCHAP  
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WEDSTRIJDVERSLAGEN JEUGD 
Duinoord C1 – LENS C3 (7-12) 

Zaterdag  27 april onze laatste competitie wedstrijd tegen een moeilijke tegenstander. Oussama en Jordy waren een half uur te laat. 

Maar het ergste vinden we dat er drie spelers niet op komen en hun ploeg in de steek laten. Dit waren Friki, Arnouki en Abdie. Osama 

had alleen maar zwemkleding bij zich zodat wij eerst langs zijn huis moesten om zijn voetbalspullen op te halen. Als wij bij Duinoord 

aankomen is het gauw omkleden en vlug even warm lopen. Dan fluit de scheids en de wedstrijd kan beginnen. LENS komt goed uit 

de startblokken en zet de tegenstander onder druk en scoort al gauw de één nul. Dan een lange bal en de stand is weer gelijk. LENS 

krijgt de kansen en scoort weer. Dan weer een lange bal en de stand is weer gelijk. LENS speelt veel op de helft van de tegenstander 

en scoort weer. Duinoord hanteert alleen meer de lange bal op hun spitsen. Bij de rust staan wij voor. Na de rust komt LENS nog in 

moeilijkheden zij krijgen de bal niet van het doel maar de tegenstander verzuimt om te scoren. Dan gaat LENS combineren en scoort 

het ene na het andere doelpunt. Dan is het over en sluiten en Duinoord is gebroken; LENS loopt uit naar een monsterscore ….. maar 

dik verdiend. Mohamed Omri en Turgay Bektes bedankt voor het mee spelen .  Doelpuntenmakers (3x) Michael – Sercan * (2x) 

Ricky de Wit – Oussama  * (1x)  Roman - Turgay   Mannen van de wedstrijd zijn: Abdel Boutkabout en Ricky de Wit.           

Trainer Peter & leider Patrick……. 

 

SV Erasmus C2 – LENS C3 (7-4) 

 

Vriendschappelijke wedstrijd op zaterdag 04 mei: Soms ziet het mee, soms zit het tegen. Jammer; maar we moeten eerlijk zijn. De 

tegenstander deed er wat aan. Helaas wij niet zo. We beginnen sterk en scheppen kansen. Tsja, de tegenstander ook. Dus kort 

samengevat: een beste 1e helft en de 2e helft ging, althans voor ons, uit als een nachtkaarsje. 

Doordat Peter moest fluiten, de wedstrijd later begon en omdat deze verslagen op zondag al bij de redactie binnen moeten zijn, een 

super kort verslag. Man van de wedstrijd: Peter zei het wel tegen me. Maar, door de snelheid waarmee wat informatie uitgewisseld 

werd ben ik de naam vergeten. Soms zit het mee, soms zit het tegen. 

Onze laatste wedstrijd van dit seizoen. Rest ons nog toernooien en dan is seizoen 2001/2002 verleden tijd. 

Cees Alting 
 
 

LENS E 1 KAMPIOEN 
 

Het was tot de laatste wedstrijd spannend. De koplopers werden met de week zenuwachtiger en verspeelden punten. Op de laatste 

speeldag waren er nog vier kanshebbers voor het kampioenschap. LENS moest tegen de nummer drie, RKDEO aantreden. Het werd 

een zeer spannende strijd, waarin LENS vanaf de aftrap het initiatief nam. Er werd zeer fel gespeeld en de vele aanvallen zorgden 

ervoor, dat de tegenstander niet in zijn spel kwam en LENS enkele goede kansen kreeg. Uit een van die aanvallen scoorde Marco met 

een schitterend schot in de kruising. De prima fluitende Leo van Rijn floot met deze stand voor de rust. Na rust even een aandringende 

tegenstander, dat ook over een uitstekend team beschikte. Het werd zelfs onverwacht 1-1, omdat de dekking  wat verslapte. Even 

gingen de koppies naar beneden, want een gelijkspel was niet genoeg. Maar wat dit team zo sterk maakt: ze blijven combineren en 

met veel inzet op techniek proberen de tegenstander klein te krijgen. Na een goede aanval over links was het Kagan, die al snel voor 

een nieuwe voorsprong zorgde. Het talrijke publiek ( heel E 2 moedigden hun trainingsmaatjes aan) zag daarna, dat de voorsprong 

met mooie doelpunten werd uitgebouwd en de overwinning niet meer in gevaar kwam. 4-1 en  

KAMPIOEN. Erg knap in deze sterke poule en met een team, dat niet voor zichzelf voetbalt, maar er SAMEN een 

geweldig seizoen van heeft gemaakt.  

 

KLASSE van Burak, Habin, Maurizio, Marco, Ajie, Kagan, Mitchel en Reda. 

Eindstand: 

1     LENS                     22-49       89-41 

2     VELO                    22-49       78-41 

3     RKDEO                 22-43       

4     Hoek v. Holland    20-41 

5     DHC                      22-41 

6     VCS                       20-35 

7     Westlandia             21-36 

 

LENS   E- elftal             -----------------         Colton JFC    (LEEDS)                     3-2 

 

De tweede-jaars E-klassers speelden vandaag tegen een Engelse tegenstander. Hoewel het pas onze derde wedstrijd op een groot veld 

was, kon iedereen zien, dat we tegen de twee jaar oudere tegenstander toch goed partij konden geven. Het werd een gelijkopgaande 

wedstrijd. Na een 1-0 voorsprong kwamen de fysiek sterkere Engelsen verdiend op een 2-1 voorsprong. LENS gaf de moed niet op en 

met verzorgd spel werd de tegenstander teruggedrongen. Een penalty zorgde voor de gelijkmaker en daarna werd nog een van de vele 

kansen benut, waardoor LENS de wedstrijd met een 3-2 overwinning kon afsluiten.  

 

Knap hoor.    

 

Theo 
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Pupil van de week : Mustafa Karabocek 
 

 

Op bevrijdingsdag speelden LENS 1 en SOA 1 een competitiewedstrijd. Beide teams wilden graag nacompetitie spelen dus waren de 

verwachtingen bij velen hoog. 

De pupil van de week werd deze keer geleverd door de D2. Zijn naam is Mustafa Karabocek. 

De 11-jarige Mustafa zit in groep 7a bij juffrouw Dora op Nutsschool Morgenstond.  

De spelers van de D2 zijn in de competitie 4e geworden (van de 12 elftallen). 

Mustafa omschrijft zijn trainer Nino Rampone als een goede trainer die precies weet wanneer spelers gewisseld moeten worden. Soms 

maken de jongens van de D2 onderling ruzie. Mustafa hoopt dat volgend seizoen de trainingen gezelliger worden. 

Mustafa speelt meestal linksback en af en toe linkshalf. Linksback speelt hij beter. Zijn favoriete buitenlandse voetbalclub is 

Galatasaray. Ondanks dat enkele goede spelers weggegaan zijn bij Galatasaray presteren ze nog steeds goed LANDSKAMPIOEN 

TURKIJE. Mustafa’s favoriete Nederlandse voetbalclub is (eveneens landskampioen) AJAX. 

Ook heeft hij een voorbeeldfiguur in het voetbal. Die voetbalheld is Roberto Carlos van Real Madrid. Deze verdediger is snel, heeft 

een goede conditie en gaat soms mee naar voren.   Allerlei wetenswaardigheden: 

- Onze pupil van de week hoopt later advocaat of profvoetballer te worden; 

- Is hele goeie vrienden met onder andere Orelio, Mike, Jeffrey, Daniël en Amrisch; 

- Kan naast goed voetballen ook goed zwemmen en zit ook nog op zwemles voor zwemvaardigheid 3; 

- Ziet z’n vader als z’n allergrootste supporter; 

- Droomt er van later een WK-finale te spelen en daarbij deel uit te maken van het eerste elftal van Turkije; 

- Heeft www.startpagina.nl als favoriete internetpagina; 

- Is erg goed in verdedigen en kan nog groeien met betrekking tot koppen en lange ballen; 

- Zit al 6 jaar op LENS en omschrijft het mooiste moment op LENS het kampioen worden met de E2; 

- Kijkt op de televisie graag naar het Klokhuis, Studio Sport en voetbal; 

Mustafas vindt het fijn dat LENS een kunstgrasveld krijgt en hoopt dat in de kantine meer dingen komen voor kinderen. 

 

  

 

 

 

 Een korte terugblik van Mustafa op de wedstrijd LENS 1 – SOA 1 (eindstand 2-5): 

 

Ik wist niet dat de voorbespreking van het eerste elftal van LENS plaatsvindt in de bestuurskamer. Tijdens de voorbespreking vertelde 

trainer Hans Lamens de spelers wat ze moesten doen en dat ze vandaag moesten winnen om nacompetitie te kunnen spelen. 

LENS deed in het begin te makkelijk en kreeg daardoor 2 doelpunten tegen. Daarna probeerde LENS in de eerste helft nog terug te 

komen. Eigenlijk had LENS in de eerste helft nog op 2-1 moeten komen. Omdat dat niet lukte ging het in de 2e helft ook slecht. LENS 

kreeg nog een tegendoelpunt. Ze scoorden een beetje te laat in de wedstrijd waardoor ze niet meer terug konden komen. LENS had de 

kansen beter af kunnen maken, beter kunnen spelen en minder risico’s moeten nemen. 

Het mooiste moment van de wedstrijd was het eerste doelpunt dat door LENS gescoord werd. 

Ik heb de nummer 9 Lourinho Rocha gekozen als favoriete speler omdat hij heel hard werkte. Brian Linger speelde niet op 5 mei 

maar is zeker niet minder favoriet.Het was leuk om pupi lvan de week te zijn. 
NAMENS ALLE PUPILLEN VAN DE WEEK VAN HET SEIZOEN 2001-2002 DANKEN WIJ DE TRAINER, SPELERS EN BEGELEIDING VAN LENS 1 EN 

WENSEN HUN EEN FIJNE VAKANTIE TOE. 

 

Klik hier voor foto op de LENS- site 
 

http://www.startpagina.nl/
http://www.lens-denhaag.nl/pupil/foto_mustafa.jpg

